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สารจากประธานกรรมการ  
 
      ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 มีสภาพท่ีไม่ค่อยดีนกัต่อเน่ืองมาจากปี พ.ศ.2561 แม้แต่ค่า 
GDP ท่ีต้นปีคาดว่าจะได้ประมาณ 3.8% แต่สดุท้ายก็มาปิดท่ี 2.4%  ในคร่ึงปีแรกของปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงดี
อยู่  แต่ในคร่ึงหลงัของปีเกิดภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ฝนแล้ง แต่มาเกิดฝนชกุตอนปลายปีทําให้เกิดนํา้ท่วมในภาคเหนือ
และอีสานของประเทศ   
      อย่างไรก็ดี บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ก็ทําผลงานในปี พ.ศ. 2562 ได้เป็นท่ีน่าพอใจ โดยมียอดขายเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 6.2 เป็นยอดขายรวมอยู่ท่ี 3,295 ล้านบาท มากกว่ายอดขายปีก่อนซึง่มียอดขายรวมอยู่ท่ี  3,103 ล้านบาท สง่ผลให้มีกําไร
เติบโตสงูกว่าปีก่อนถึง 14.3% คิดเป็นยอดกําไรสทุธิท่ี 413 ล้านบาท สงูกว่ากําไรปีก่อนท่ี 51 ล้านบาท ทัง้นีเ้กิดจากการขยาย
ช่องทางการจําหน่ายท่ีปรับเปล่ียนไปตามพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคในปัจจบุนัได้ทนัทว่งที  
      จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.19 บาทต่อหุ้น แต่เน่ืองจากคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่กาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.57 บาท จงึเหน็ควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี  23  
เมษายน พ.ศ. 2563  เพ่ืออนมุติัจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
      ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีแผนการขยายการจําหน่ายให้ถึงผู้บริโภคให้มากย่ิงขึน้ โดยการจําหน่ายไปในช่องทางการ
จําหน่ายใหม่ๆท่ีเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วย่ิงๆขึน้ ด้วยการปรับระบบสินค้าคงคลงัและการสง่สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
มีการเพิ่มสินค้านวตักรรมใหม่ๆรองรับความต้องการของผู้บริโภค มีการส่ือสารทางการตลาดท่ีชดัเจน ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือใช้งบประมาณการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพสงูสดุ ทางด้านการส่งออกท่ีผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศ 
CLMV ก็มีแนวโน้มท่ีสงูขึน้จากความน่าเช่ือถือในคณุภาพและแบรนด์ Sabina ของบริษัท 
      ในปี พ.ศ. 2562 ทางบริษัทมีการบริหารงานโดยยดึถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึง
ความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้ในปี 2562 บริษัท
ได้รับการประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 
 ในปี พ.ศ. 2562 ทางบริษัทยงัได้มุง่เน้นให้ความสําคญักบัโครงการและกิจกรรมต่างๆทางด้าน ESG (Environmental,  
Social, Governance) ให้มากย่ิงขึน้ ภายใต้ปรัชญา “สงัคมอยูไ่ด้ ประชาชนอยูร่อด พนกังานและบริษัทถึงจะอยู่ได้อย่างยัง่ยืน” 
โดยการนําโครงการท่ีเคยทํามาตัง้แต่อดีตมาปรับปรุงและมุ่นเน้นให้ได้ประโยชน์สงูสดุ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเย็บเต้านมเทียม 
เพ่ือบริจาคให้คนท่ีตดัเต้านมด้วยสาเหตมุะเร็งเต้านม  โครงการ Zero Waste นําวสัดเุหลือใช้มาทําผลิตภณัฑ์แบบภมิูปัญญา
ชาวบ้าน  การจดัตัง้ Micro Finance ช่วยเหลือพนกังานท่ีมีหนีส้นิมาก ฯลฯ 
      ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน บริษัทจะยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล 
เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กรและขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียทกุฝ่าย สําหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทท่ีท่านได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา ท้ายนี ้ทางบริษัท
ยงัมีความภมิูใจท่ีได้รับรางวลั Set Award ในหมวด Out Standing Performance ประจําปี 2562 อีกด้วย 
 
 
  

 (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์) 
                                                                                                                 ประธานกรรมการ 
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การประกอบธุรกจิ 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
วสัิยทัศน์ (Vision)    

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการภายใต้แนวคิด “Create Value with Innovation” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างแบรนด์  ซาบีน่า ให้เป็น             

แบรนด์ชดุชัน้ในท่ีมีคณุค่าด้วยนวตักรรมใหม่ๆ ทัง้ด้านแฟชัน่ท่ีลํา้สมยั คณุภาพท่ีได้รับการยอมรับ สอดคล้องและเหมาะสมกบั

ความต้องการของลกูค้าในทกุประเทศควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

พันธกจิ (Mission) 

  บริษัทฯ มีพันธกิจท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ท่ีวางไว้ภายใต้แนวความคิดในการดําเนินงานท่ีแยก

ออกเป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้

1. People: Trust and Worthiness in human as precious resources 

พนักงาน : บริษัทฯเช่ือมัน่ว่าพนกังานเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุค่า และเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้บริษัทฯดําเนินงานได้บรรลุ

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ จงึให้ความสําคญักบัการดแูลพนกังานทกุคน ทกุระดบั เสมือนทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ของบริษัท 

2. Product: Delivered products beyond expectation 

สินค้า  : บริษัทฯ มุ่นเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามความคาดหวงัของลกูค้า ด้วยการวิจัย  พฒันา เพ่ือให้ได้นวตักรรม

ใหม่ๆ  ของสนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุเพศทกุวยั 

3. Partners: Trust and Reliable Enterprise 

หุ้นส่วน: บริษัทฯ จะบริหารงาน และดําเนินงาน  เพ่ือทําให้ได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือมัน่จากหุ้นสว่น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทในทกุๆ ด้านอนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า เจ้าหนี ้และคูแ่ข่งขนั 
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4. Productivity: Innovation through productivity by advance mechanism 

การผลิต: บริษัทฯ จะบริหารการผลิตโดยนํา เทคโนโลยีการผลิต นวตักรรมการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีลํา้สมยัมาใช้ในการ

ผลติ  เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน และประสทิธิภาพในการผลติสงูสดุ  

5. Planet: Return Benefit to Society and Environment 

สังคม:   บริษัทฯยังคงยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ไม่สร้างภาระให้สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคืนกําไรให้กับสงัคม และ

สิง่แวดล้อม 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 4 ดี 

 

  บริษัทฯ ยดึหลกัการ “องค์กรแหง่ความสขุ” เป็นพืน้ฐานในการบริหารจดัการ และมีความเช่ือวา่ องค์กรจะดีได้ ถ้า

พนกังานทํางานอยา่งมีความสขุเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลงัท่ี 2 การบริหารงานมีหลายแบบ ทัง้แบบการบริหารจดัการ

แบบบนลงลา่ง หรือแบบลา่งขึน้บน แตบ่ริษัทฯยดึหลกัการบริหารโดยใช้พนกังานเป็นศนูย์กลางของการพฒันา (Client Center) 

เพราะมีความเช่ือวา่ ถ้าสิง่ท่ีทํา เกิดจากความตัง้ใจ และเกิดจากการกระทําโดยพนกังานทกุคนเองแล้ว ความสขุจะเป็นคําตอบ

สดุท้ายท่ีทกุคนได้รับ ซึง่เป็นท่ีมาของคําวา่ วฒันธรรมองค์กร 4 ดี ประกอบด้วย “คิดดี พดูดี ทําดี และเป็นคนดี” 

คดิดี  หมายถงึ  ทกุคนต้องเร่ิมต้น การคิดบวก มองบวก มีสติทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน 

พูดดี  หมายถงึ ทกุคนต้องพดูจากนัด้วยคําพดูท่ีดีลดการเปรียบเทียบ 

ทาํดี  หมายถงึ รู้เสียเปรียบ ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน รู้จกัการให้ 

คนดี  จะเกิดขึน้ทนัที เม่ือเรามี 3 ดี ข้างต้น พร้อมแล้ว 
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กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 

 
 

เป้าหมายระยะยาวจากนีไ้ป ในปี 2019-2024 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายท่ีสามารถเติบโตได้อีกโดยเฉล่ีย 10%  ตาม

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโดยรวม โดยยอดขายมาจากโครงสร้างรายได้ท่ีแบง่ออกเป็น 4 โครงสร้างใหญ่ๆ ดงันี ้

โดย มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเติบโต ดงันี ้

a. เพ่ือนําแบรนด์ ซาบีน่า ให้เป็นแบรนด์ชดุชัน้ในอนัดบั 1 ในไทยและก้าวสู่แบรนด์ระดบัภาคพืน้เอเชีย 

(Regional Brand)  

b. เป็นผู้ นํานวตักรรมการผลิตท่ีทนัสมยั ตลอดจนผู้ นําแฟชัน่ และฟังก์ชัน่ ชดุชัน้ใน เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าทกุกลุม่วยั  

c. เป็นแบรนด์ท่ีทันสมัย และเข้าใจความต้องการของลกูค้า ตามสโลแกน “เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจ

ผูห้ญิง” โดยมุง่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ความต้องการ และพฒันาการส่ือสารการเข้าถึงลกูค้า

ตาม Life Style ท่ีเปล่ียนไป 

d. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทัง้เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ เพ่ือลดขัน้ตอนการ

ทํางาน และนํามาสูต้่นทนุท่ีลดลง 

 
1. การขายแบรนด์ SABINA ภายในประเทศ  บริษัทยงัมีความมัน่ใจว่าตลาดในประเทศยงัสามารถเติบโต

ได้ตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาด โดยกลยทุธ์ ตา่งๆ มีดงันี ้ 

a. ปรับเปล่ียนรูปแบบการขายเพ่ือบริการลกูค้าให้สอดรับกบั ความต้องการและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของ

ลกูค้า โดยเน้นการเข้าถงึลกูค้า มากกวา่รอให้ลกูค้าเดินมาหาท่ีหน้าร้าน 
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b. เน้นการวิจัย และพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญในเร่ือง

นวัตกรรมตัง้แต่การผลิตตลอดจนตวัสินค้า ให้ครอบคลุมความต้องการทุกกลุ่มของลกูค้า และเพิ่ม

ความหลากหลายของสนิค้าโดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 

c. บริหารต้นทนุหน้าร้านโดยพฒันาระบบเพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง  

d. พฒันาความสามารถของพนกังานขายให้มี Multi-skill ในการทํางาน เข้าถึงลกูค้ามากขึน้ และสามารถ

สร้างรายได้เพิ่มได้  

 
2. การขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retailing)  อีกหนึ่งช่องทางท่ีบริษัทให้ความสําคญัในการพฒันา และ

เร่งอตัราการเติบโต อย่างต่อเน่ืองคือ กลุม่การขายผ่านช่องทางแบบไมมีหน้าร้าน ซึง่พึง่เกิดได้เพียงไม่ก่ีปี แต่มีอตัราการเติบโต

ท่ีสงูท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นการขายท่ีครอบคลมุทกุช่องทางการขาย ท่ีไม่ทบัซ้อนกบัช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านท่ีมีพนกังานขาย ยืน

ให้บริการลกูค้า โดยจดุมุง่หมายและกลยทุธ์ของการขายแบบไมมี่หน้าร้าน คือ  

a. เพ่ือเติมเตม็ พืน้ท่ีให้บริการ ท่ีหน้าร้านปกติ ยงัเข้าไปไมถ่งึ หรือมีต้นทนุการเข้าถงึท่ีสงู  

b. มุ่งเน้น ในการพฒันาและปรับปรุงสินค้าเฉพาะช่องทางการขาย โดยยึดลกูค้าเป็นศูนย์กลางในการ

นําเสนอสนิค้า ให้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ 

c. ใช้เทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัในการพฒันาระบบการบริการ ให้มีความรวดเร็ว แม่นยํา และเข้าถึงได้ทกุเม่ือท่ี

ลกูค้าต้องการ 

d. พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ ให้กบัลกูค้า ให้ได้ตามสโลแกนของซาบีน่า “เพราะเราคือ

เพ่ือนท่ีเข้าใจผู้หญิง”  

 

3. การส่งสินค้า SABINA ไปขายต่างประเทศ  ในส่วนของการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ซาบีน่าผ่านตวัแทน

จําหน่าย ไปขายยงัต่างประเทศ ยงัคงมีการเติบโตอย่างต้อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน CLMV เช่น เวียดนาม ลาว พม่า 

และฟิลปิปินส์ โดยกลยทุธ์ในการพฒันายอดขายให้เติบโต ในกลุม่นี ้คือ 

a. พฒันาบุคลากรในพืน้ท่ีแต่ละประเทศ โดยมีการส่งพนักงานซาบีน่าไปประจําในประเทศหลกัๆ เช่น

เวียดนามและฟิลิปปินส์ เพ่ือช่วยพัฒนาระบบ และถ่ายโอนองค์ความรู้ ท่ีประสบความสําเร็จใน

ประเทศไทย และนําไปประยกุต์ ให้เข้ากบัแตล่ะพืน้ท่ี โดยเน้นยํา้เร่ืองความเข้าใจในเร่ืองของสินค้าและ

บริการ ตลอดจนการบริหารสตอ็กคงคลงั 

b. ช่วยเจรจาทางการขาย เพ่ือขยายช่องทางการขายในต่างประเทศ โดยนําความสําเร็จของการขายใน

ประเทศไทย เพ่ือต่อยอดการพฒันา และต่อรองการค้าในประเทศอ่ืนๆ ทัง้การขายแบบมีหน้าร้าน และ

การขายแบบไมมี่หน้าร้าน 
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c. เร่ิมมีการ Sourcing สินค้าจากฐานการผลิตในประเทศนัน้ ๆ เพ่ือลดต้นทนุ และเพิ่มความรวดเร็วใน

การเพิ่มสินค้าหน้าร้าน ให้ตอบรับกบัความต้องการของลกูค้าในแต่ละประเทศ ทัง้นี ้ยงัคงอยู่ภายใต้

การควบคมุคณุภาพให้ได้มาตรฐานซาบีน่า เทียบเทา่การผลติในประเทศไทย 

  
4. การขายสนิค้า OEM เป็นสดัสว่นโครงสร้างรายได้ เสริมของบริษัท ซึง่ควบคมุไมใ่ห้มีสดัสว่นในการเติบโต กว่าใน

ปัจจุบนั แต่จะคงรักษาสดัส่วนเม็ดเงินการขายไม่ให้ลดลง เน่ืองจากการขายสินค้า OEM ถือเป็นการพฒันาเทคนิค และ

เช่ือมตอ่องค์ความรู้ทัง้ทางด้านเคร่ืองจกัร วตัถดิุบ และรูปแบบสินค้าใหม่ๆ ท่ีได้รับมาจากประเทศโลกตะวนัตก และยงัสามารถ

นํามาประยกุต์พฒันาสนิค้าในประเทศของเราได้อยา่ง 

  
  ทัง้นีใ้นสว่นของกระบวนการผลิตและระบบสง่เสริมการขาย ยงัคงเน้น กลยทุธ์ ยอ่ย เพ่ือสง่เสริมเป้าหมายหลกัให้

สําเร็จ ดงันี ้

1. ลดต้นทนุการผลิต โดยการพฒันาวตัถดิุบร่วมกบั ซพัพลายเออร์ และมีการตอ่รองวตัถดิุบท่ีใช้ปริมาณมาก โดย

มีการสัง่ซือ้แบบรวม และทยอยนําเข้าวตัถดิุบเท่าท่ีจําเป็นในการผลติ ไมนํ่ามาเป็นสตอ็ก ซึง่จะเสียคา่บริหารจดัการ และพืน้ท่ี

ในการจดัเก็บเยอะ  

2. พฒันาประสทิธิภาพของกระบวนการผลติให้ทนัสมยั เพ่ือมุง่เน้นการเติบโตอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Growth) 

เพ่ือพฒันาปรับปรุง และบรูณาการ กระบวนการตา่งๆในการปฏิบติังาน พร้อมขยายผลไปทัว่ทัง้องค์กรรวมไปถงึคูค้่าหรือผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียกบัธุรกิจ โดยผา่นโครงการ SPM(Sabina Productive Management ) ซึง่เป็นการรวมทกุเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ในการบริหารการผลิตของบริษัทฯ มาขบัเคล่ือนและดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ผา่นคณะกรรมการซึง่มาจากตวัแทนของทกุ

หน่วยงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะแนวคิด Lean Enterprise เพ่ือขยายผลของการบริหารการผลิตแบบพอดี ทนัเวลา หรือระบบ 

Lean ไปทัว่ทัง้บริษัท รวมถงึการขยายผลไปถึงคูค้่าและลกูค้า เพ่ือให้เป็นหว่งโซเ่ดียวกนั เป็นการทําให้เกิดความเข้มแข็งของ

ธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพ่ือให้เกิดการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) และกลายเป็น

วฒันธรรมขององค์กรท่ีสมาชิกทกุคนตา่งให้ความสําคญั และมีสว่นร่วมในการพฒันาการดําเนินงานขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยมุง่ท่ีจะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลกูค้า ซึง่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรียบในการแข่งขนั 

และพฒันาการท่ียัง่ยืนขององค์กรยดึหลกั Sustainability  

3. การพฒันาบคุลากร ให้มีการทํางานแบบ Multi Skill สามารถทํางานได้หลายหน้าท่ี เพ่ือให้คลอ่งตวัตอ่การ

รองรับการทํางานท่ีเติบโตเร็วในปัจจบุนั โดยไมมี่ความจําเป็นต้องเพิ่มบคุลากร ทัง้นีมี้การปรับใช้ในทกุสว่นงานในโรงงาน และ

มีการปรับการทํางานโดยใช้ระบบ ท่ีทนัสมยัและได้มาตรฐาน ง่ายตอ่การใช้งาน ทําให้พนกังานเกิดความคุ้นเคย เรียนรู้ได้เร็ว 

ตวัอยา่งเช่น พนกังานเยบ็ มีการใช้ระบบ Sewing Passport มาใช้ในการพฒันาฝีมือแรงงาน และปรับให้พนกังานมีความ

คลอ่งตวัในการทํางานมากขึน้ เป็นต้น  

4. การกําหนดนโยบายราคาสนิค้าสามารถแบง่ได้เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทยอ่ย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสนิค้าท่ีผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ (OEM) โดยปัจจยัท่ี
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มีผลตอ่การกําหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี ้ คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถงึมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้า ราคาสนิค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอ่ผู้ ใช้ผลติภณัฑ์ โดยจะเพิ่มราคา

ตามมลูคา่ทางการตลาดของสินค้าด้วย การกําหนดราคาจะให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัคูแ่ข่งในตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้

ผู้บริโภคใช้สนิค้าอยา่งคุ้มคา่ และให้อยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได้ ปัจจบุนัราคาสนิค้าของบริษัทฯ ถือวา่อยูใ่นระดบัราคาปานกลาง

เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาด บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคากบัผู้ผลติรายอ่ืน 

อยา่งไรก็ตามสินค้าอาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสนิค้า และจดุจําหน่ายตา่งๆ ตามความเหมาะสม  

สําหรับราคาสินค้า OEM บริษัทฯ จะคดัเลือกลกูค้าท่ีอยูใ่นระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพิ่มอตัรากําไรจาก

ต้นทนุการผลติ (Cost Plus) ซึง่ราคาขายจะครอบคลมุถงึความเส่ียงของความผนัผวนเงินตราตา่งประเทศบางสว่น และกําไร

ขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแตล่ะชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถึงปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

 

 ด้านผลติภัณฑ์ 

การสร้างนวัตกรรมในผลติภณัฑ์ชุดชัน้ในและชุดว่ายนํา้ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดัตัง้ทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในและ

ชุดว่ายนํา้ ทัง้ทางด้านของฟังก์ชั่นใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงดีไซน์ท่ี

ทนัสมยั โดยนําข้อมลูการจดัจําหน่ายในอดีตมาวิเคราะห์ เพ่ือหาลกัษณะสินค้า, รูปแบบสินค้า รวมถึงแฟชัน่ของสินค้า เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัได้รับรู้แนวทาง แฟชัน่ สินค้า จากการท่ีบริษัทได้รับ

จ้างผลติให้กบัลกูค้าในแถบประเทศยโุรปและองักฤษ ซึง่เป็นผู้ นําทางด้านแฟชัน่และชดุชัน้ใน อีกทัง้ทางทีมวิจยัพฒันายงัมีการ

นําวตัถดิุบและสตูรการผลติใหม่ๆ  เข้ามาปรับให้สอดคล้องกบัสรีระ และความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท

ฯมีความทนัสมยัและเป็นท่ีดงึดดูใจตอ่ผู้บริโภค และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดในปัจจบุนัของตลาดชดุชัน้ใน 

การวจัิยและสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 

  เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีตรงตอ่ความต้องการของตลาด บริษัทยอ่ยจงึทําการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้วิธีต่างๆ 

เช่น การทําวิจยักลุ่ม (Focus Group)สํารวจความคิดเห็นทัง้ก่อน และหลงัการวางจําหน่ายสินค้าการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีขาย 

(Market Survey) การพดูคยุกบักลุม่เป้าหมายผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Campus tour, Work shop เป็นต้น ซึง่บริษัทย่อยจะ

จดัทําการสํารวจตลอดเวลาในทกุๆ คอลเลคชัน่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยนําข้อมลู

เหล่านีม้าวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาสินค้าตวัอย่างแล้วนําไปทดสอบกับเกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและ

ทดลองสนิค้าเป็นระยะเวลาหนึง่ จนกระทัง่บริษัทฯ มัน่ใจในคณุภาพและผลติภณัฑ์จงึจะนําผลติภณัฑ์ออกจําหน่ายในตลาด  

  การลดต้นทุน 

 บริษัทฯ ดแูลระมดัระวงัเร่ืองต้นทุนอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยทุธ์ท่ีหลากหลาย จากอดีตท่ีเคยมีต้นทนุสงูถึง 65% แต่

ปัจจบุนัต้นทนุลดลงมาอยูท่ี่ 48% สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ และในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะทําให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ได้อีก      
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  การมุ่งเน้นลดสดัส่วนการผลิตและจําหน่ายแบบ OEM ให้อยู่ในระดบัเหมาะสม เป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุน 

เน่ืองจากการผลิตรูปแบบดงักล่าวจะต้องใช้วตัถุดิบตามท่ีแบรนด์กําหนด บริษัทฯ จําเป็นต้องซือ้วตัถุดิบจากซพัพลายเออร์

ตามท่ีตกลงกนัไว้แล้ว ทําให้อํานาจการต่อรองราคามีไม่มาก ขณะท่ีการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมากขึน้ นอกจาก

จะสามารถตัง้ราคาขายได้ดีขึน้แล้ว การเป็นลกูค้ารายใหญ่ของผู้ผลิตวตัถดิุบก็ทําให้บริษัทฯ มีอํานาจต่อรองมากขึน้ด้วย ทําให้

ต้นทนุลดลง สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นมากขึน้ สะท้อนได้จากผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2550 จนถึงปัจจบุนั

อตัรากําไรขัน้ต้นอยูท่ี่ 50% 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการลดต้นทนุวตัถดิุบโดยไมล่ดคณุภาพของวตัถดิุบ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากต่อการ

แข่งขนักบัทัง้คู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย อีกทัง้การลดต้นทนุช่วย

ให้บริษัทฯ ใช้ราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้มากขึน้ บริษัทฯ จงึมีกําไรจากการขายมากขึน้  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีวิธีการลดต้นทุนวตัถดิุบ โดยการหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ และการให้ผู้จดัจําหน่ายประกวดราคา

ขายวตัถดิุบ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกทัง้ในแง่คณุภาพวตัถดิุบและอํานาจในการต่อรองราคา ทําให้การควบคมุบริหารจดัการ

เร่ืองวตัถดิุบมีประสทิธิภาพอยา่งมาก   

  การหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็นการลดการพึ่งพาผู้ จัด

จําหน่ายรายใดรายหนึ่ง ป้องกันปัญหากําลงัการผลิตของผู้ จัดจําหน่ายไม่เพียงพอต่อปริมาณท่ีบริษัทฯ สัง่ซือ้ ป้องกันการ

ผูกขาดด้านราคาของผู้ จัดจําหน่าย และช่วยให้มีทางเลือกมากขึน้ในการกระจายปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการซือ้ไปยังผู้ จัด

จําหน่ายหลายราย ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจบุนัข้อตกลงทางการค้ากบัหลายๆ ประเทศ ทําให้ภาษีในการนําเข้า

วตัถดิุบลดลงอย่างมาก ทัง้นี ้การจดัหาแหล่งวตัถดิุบใหม่ๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพของบริษัทฯ ว่ามีการพฒันาทางด้านการจดัหาวตัถดิุบแล้วยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลาย และทนัสมยัให้ผลิตภณัฑ์อีก

ด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ศึกษานวตักรรมต่างๆ รวมทัง้เทคนิคในการผลิตวตัถดิุบบางส่วนเอง เพ่ือทําให้ต้นทนุวตัถดิุบ

ต่ําลง และเป็นการลดการพึ่งพา การผูกขาดของผู้จดัจําหน่ายวตัถุดิบ เช่น ฟองโมลด์ ซึ่งเป็นวตัถดิุบท่ีสําคญัในการผลิตชุด

ชัน้ใน ปัจจบุนับริษัทสามารถผลติฟองโมลด์ได้เอง 90%ของจํานวนท่ีต้องการใช้ (จากเดิมผลติเอง 30% ในปี 2557)  

  อีกหนึง่แนวทางในการลดต้นทนุคือ การวา่จ้างผลติสินค้าสําเร็จรูปจากภายนอก (Outsourcing) เพิ่มขึน้ในกลุม่สินค้า

ท่ีสามารถตดัเย็บได้ง่ายๆ สามารถใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานฝีมือได้ ทําให้ต้นทนุการผลิตต่ํา โดยบริษัทฯ จะเน้นผลิตสินค้าท่ี

ต้องใช้ฝีมือเป็นงานยากแต่มีกําไรขัน้ต้นสงู  ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้เพิ่มสดัส่วน  Outsourcing อย่างต่อเน่ือง และใน

อนาคตความสามารถด้านการวา่จ้างผลติจะดีขึน้ไปอีก เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าไปช่วยให้คําแนะนํากบัผู้ รับจ้างผลิต ร่วมมือกนั

ในรูปแบบของพนัธมิตร เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าท่ียากขึน้ได้ตามคณุภาพท่ีบริษัทฯ ต้องการ อนัจะส่งผลให้ต้นทนุต่ําลงและ

กําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้อีก 
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 ด้านการผลติสนิค้า 

สินค้าของบริษัทฯแบ่งออกเป็นคอลเลคชัน่ท่ีครอบคลมุทกุกลุม่ ทกุวยั และในทกุระดบัราคา โดยในการผลิตนอกจาก

จะเน้นความสวยงามในแง่ของดีไซน์แล้ว ยงัมีเร่ืองฟังก์ชัน่ผสมอยูด้่วยเพ่ือให้เป็นไปตามสรีระท่ีแตกต่างกนัของผู้สวมใส ่โดยชดุ

ชัน้ในของบริษัทฯ ทกุตวัมีจดุเด่นอยู่ท่ีเวลาสวมใส่แล้วเหมาะสมกบัรูปทรงของผู้สวมใส่ ซึ่งภายนอกจะดไูม่ออก แต่ภายในจะ

เป็นไปตามสรีระจริงของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ส่วนปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการแข่งขันทางการตลาด 

ฤดูกาลในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กําลังการผลิตของแต่ละโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมี

ปัจจยัพืน้ฐานมาจากความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั นอกจากนี ้ ยงัมีปัจจยัในเร่ืองรูปแบบการผลิต หากแบ่งสินค้าออกตาม

รูปแบบการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ สินค้าท่ีมีการผลิตรูปแบบซํา้เดิม หรือสินค้าเบสิค (Basic)  และสินค้า

รูปแบบใหม่หรือ สินค้าแฟชัน่ (Fashion) โดยสินค้ารูปแบบซํา้เดิมจะเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคชอบใช้แบบเดียวกนับ่อยครัง้ ซึ่งจะมี

การผลิตในลกัษณะการเติมเต็มสินค้าตลอดเวลา ทําให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผนการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ไลน์ผลิต ผลิตในแบบเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนัตลอดเวลาเพ่ือเพิ่มความชํานาญ ทําให้ได้ประสิทธิภาพ

การผลิตท่ีดีขึน้ ได้ผลผลิตมากย่ิงขึน้ ขณะท่ีสินค้าแฟชัน่ จะมีการออกแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จะไม่นําแบบเดิมกลบัมาผลิต

ใหม ่แม้สนิค้ารูปแบบใหมมี่ความยากในการผลติมากกวา่ แตมี่รายได้จากการขายท่ีสงูกวา่ และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกวา่ 

  สําหรับผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย จะมีการวางแผนการวางจําหน่ายสนิค้าลว่งหน้าทกุปี เพ่ือ

ควบคมุการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการวางจําหน่ายสินค้าบ่งบอกถึงปริมาณและชนิดสินค้าท่ีบริษัทฯ ต้องผลิตในแต่

ละเดือน เพ่ือท่ีจะวางจําหน่ายได้ตรงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุ่นตามปริมาณการสัง่ซือ้ในระหว่างปี ฝ่าย

วางแผนการผลิตส่วนกลางเป็นผู้กระจายปริมาณการผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ โดยกระจายปริมาณสินค้าตามความเหมาะสม

ของระยะเวลา แบ่งชนิดสินค้าตามความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร และความชํานาญของพนกังานในแต่ละโรงงาน เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุในการผลติ 

  ในส่วนผลิตภณัฑ์ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสัง่ซือ้จากลกูค้าเป็นครัง้ๆ ไป กล่าวคือไม่มีการผลิตล่วงหน้า 

ซึง่ลกูค้าจะสัง่ซือ้ก่อนวนัท่ีต้องการสินค้าเป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจําหน่ายสินค้าของลกูค้า ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้เกิดความ

ล่าช้าในการผลิต และส่งสินค้า บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของ

กําลงัผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินค้า โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัปริมาณการผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง

ด้วย หากพบว่ามีการสัง่ซือ้จากลกูค้าเข้ามามากกว่ากําลงัผลิตท่ีคงเหลือ บริษัทฯ จะไม่รับการสัง่ซือ้นัน้ๆ เพ่ือป้องกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัทัง้ลกูค้าและบริษัทฯ  

  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การพัฒนา

แรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจยัสําคญัในการผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือสินค้าต้องการรายละเอียด

และมีดีไซน์ท่ีหลากหลาย ปัจจบุนัมีการพฒันาความสามารถของพนกังานและตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 
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ในระหว่างการผลิตจะมีการตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอน และมีการกระตุ้นพนกังานให้ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนีย้งัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ขึน้อยู่กบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีต้องการวางจําหน่าย และความจําเป็นใน

การเพิ่มทกัษะการผลติ 

  การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ  บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยนําเคร่ืองมือต่างๆมาใช้

ในการบริหารการผลิต  เพ่ือสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืน (Sustainable Growth) นอกจากจะพฒันาปรับปรุง และบรูณาการ

กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน ยังได้ขยายผลให้ทั่วทัง้องค์กรรวมไปถึงคู่ค้าหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ โดยผ่าน

โครงการ SPM(Sabina Productive Management ) ซึง่เป็นการรวมทกุเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการบริหารการผลิตของบริษัทฯ 

มาขับเคล่ือนและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ผ่านคณะกรรมการซึ่งมาจากตัวแทนของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

แนวคิด Lean Enterprise เพ่ือขยายผลของการบริหารการผลิตแบบพอดี ทันเวลา หรือระบบลีนไปทัว่ทัง้บริษัท รวมถึงการ

ขยายผลไปถึงคู่ค้าและลกูค้า เพ่ือให้เป็นห่วงโซ่เดียวกนั เป็นการทําให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพ่ือให้

เกิดการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) และกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรท่ีสมาชิกทกุคนต่างให้

ความสําคญั และมีส่วนร่วมในการพฒันาการดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความต้องการ และ

สร้างความพอใจให้แก่ลกูค้า ซึง่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรียบในการแข่งขนั และพฒันาการท่ียัง่ยืนขององค์กร 

  ด้วยนโยบายในการลดระยะเวลาในการผลิต และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รวดเร็วขึน้ จึงได้มีการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยในการวางแผนผลิต และการส่ือสารร่วมมือกนัระหว่างทีมงาน ส่งผลให้สามารถลด Lead time 

การผลติ จาก 120-180 วนั เหลือ 90-150วนั  

  นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ ประยกุต์ใช้ระบบการผลิตแบบ LEAN ทําให้ลดระยะเวลาการส่งมอบวตัถดิุบ และลดของ

เสียได้อยา่งมาก โดยปริมาณ Inventory และ WIP จาก 244 ล้านบาท (ในปี 2555) เหลือประมาณ 200 ล้านบาท ( ในปี 2562) 

ทําให้บริษัทฯ สามารถหมนุเวียนเงินไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนได้ดีย่ิงขึน้  

 

 ด้านโลจสิตกิส์ 

  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการสินค้าหลากหลายมากขึน้ บริษัทฯ จึงต้องผลิตสินค้าหลากหลาย เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ดงันัน้ มีความจําเป็นต้องกระจายสินค้าไปยงัร้านค้าไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภค

ตลอดเวลา ทําให้ต้องพฒันาระบบโลจิสติกส์ หรือการดแูลสต๊อกสินค้าในแต่ละร้านค้า เพ่ือกระจายสินค้าให้ถกูท่ี ถกูเวลา ถกู

กบัความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ีโดยบริษัทเร่ิมพฒันาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถตรวจสอบสินค้าท่ี

ขายได้ ให้มีสต๊อกสนิค้าสอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะร้านค้าในทกุร้านค้า เพ่ือเพิ่มโอกาสในการขายสนิค้าให้มากยิ่งขึน้  

  อีกทัง้ปัจจบุนัการซือ้ขายผา่นออนไลน์เข้ามามีบทบาทกบัผู้บริโภคมากขึน้ บริษัทฯ ได้ปรับการทํางานให้สอดคล้องกบั

แนวโน้มดงักล่าว มุ่งเน้นขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้ ซึ่งมีการตอบรับท่ีดี ต้องส่งสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึน้ 
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ระบบโลจิสติกส์จึงมีความสําคญัอย่างย่ิง ทําให้ต้องปรับระบบการบริหารจดัการคลงัสินค้าและการจายสินค้าให้ตอบสนองกบั

พฤติกรรมผู้บริโภค  

  นอกจากนัน้ การท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมกระจายสินค้าไปยงัอาเซียนมากขึน้ จําเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบสต๊อกสินค้า

ของผู้จัดจําหน่าย หรือดีสทริบิวเตอร์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพราะการส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ต้องใช้เวลาทัง้ในการ

ดําเนินการเอกสารการสง่สนิค้า และระยะเวลาการสง่สนิค้า เพ่ือให้มีสนิค้าใหม ่ได้ระยะเวลาใกล้เคียงกนักบัในประเทศ 

 ด้านราคา 

  การกําหนดนโยบายราคาสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทยอ่ย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสนิค้าท่ีผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลิต (OEM) โดยปัจจยัท่ี

มีผลตอ่การกําหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี ้คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถงึมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้า 

  ราคาสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมต่อผู้ ใช้

ผลิตภัณฑ์ โดยจะเพ่ิมราคาตามมลูค่าทางการตลาดของสินค้าด้วย การกําหนดราคาจะให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับคู่แข่งใน

ตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้สนิค้าอยา่งคุ้มคา่ และให้อยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได้ ปัจจบุนัราคาสนิค้าของบริษัทฯ ถือว่าอยู่

ในระดบัราคาปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสินค้าประเภทเดียวกนัในตลาด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางด้าน

ราคากบัผู้ผลิตรายอ่ืน อย่างไรก็ตามสินค้าอาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสินค้า และจดุจําหน่ายต่างๆ 

ตามความเหมาะสม 

  สําหรับราคาสินค้า OEM บริษัทฯ จะคดัเลือกลกูค้าท่ีอยู่ในระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพ่ิมอตัรา

กําไรจากต้นทนุการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลมุถึงความเส่ียงของความผนัผวนเงินตราต่างประเทศบางส่วน 

และกําไรขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแตล่ะชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถงึปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

 ด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ 

  เม่ือมีการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการท่ีบริษัทฯ จะ

ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การนําเข้าแบรนด์ต่างๆ ในอาเซียนเข้ามาขยายตลาดในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีความ

เช่ียวชาญ และความสมัพนัธ์อนัดีกบัห้างชัน้นําตา่งๆ ในประเทศไทยเป็นข้อได้เปรียบในการติดตอ่ และดําเนินการ 

  บริษัทได้พฒันาและเพิ่มศกัยภาพในช่องทางขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non Store Retailing) เพ่ืออดุช่องโหว่เร่ืองการ

เข้าถึงสินค้า เน่ืองจากลกูค้าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ผ่านกลยุทธ์ “ทเวนตีโ้ฟร์ เซเว่น” คือพยายามให้ลกูค้า

เข้าถงึบริการได้ 24 ชัว่โมงใน 7 วนั โดยขยายการไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทีวีดิจิทลั และแคตตาลอค ซึง่นอกจากทําให้เข้าถึง

สินค้าได้ง่ายแล้ว ยงัช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายเร่ืองเงินลงทนุหน้าร้าน ลดต้นทนุค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ให้กบัห้างสรรพสนิค้า หรือโมเดิร์นเทรดตา่งๆ   
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัทซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)  

  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อยและลูกค้าซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในต่างประเทศ (OEM) 

ปัจจบุนัมีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัชยันาท ยโสธร และบรีุรัมย์ มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  2,829 เคร่ือง แบ่งเป็นเคร่ืองจกัร

เย็บจํานวน  2,766 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จํานวน 63 เคร่ือง นอกจากนี ้ยงัมีอปุกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเย็บซึ่งสามารถช่วยปรับ

เคร่ืองจักรให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภณัฑ์มากขึน้ โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปตาม

รูปแบบสนิค้า ซึง่บริษัทฯ มีปริมาณการผลติจริงทัง้สิน้ 8.4 ล้านชิน้ตอ่ปี 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

  ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่ายชดุชัน้ใน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้ 
  1.ธุรกิจการออกแบบ ผลติ และจําหน่ายชดุชัน้ใน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง คือSABINA โดยมี Collection 
ย่อยๆ เช่น Sabinie, DoommDoomm, Soft Doomm, Modern V by Sabina และอีกหลากหลาย Collection ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้หญิงทกุวยั 
  2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในตามคําสัง่ของลกูค้าซึง่เป็นผู้ จําหน่ายชดุชัน้ในในต่างประเทศ (OEM) 
เช่น องักฤษสหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น  
  นอกจากนี ้ยงัจําหน่ายชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SABINA” “SABINIE”  และ “SBN” ท่ีจดทะเบียน
เรียบร้อยแล้วบางส่วนในต่างประเทศ ซึ่งการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองในต่างประเทศ
นัน้ เป็นการขายขาดให้แก่ตวัแทนจําหน่าย โดยจะนําสินค้าไปวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น ในแถบตะวนัออกกลางได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต บาร์เรน ในแถบเอเชีย ได้แก่ ปากีสถาน, บงัคลาเทศและ
กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ พมา่, กมัพชูา,ฟิลปิปินส์, ลาว  และเวียดนาม เป็นต้น  
  ปัจจบุนับริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  1,430 
เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเย็บจํานวน 1,279 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืน 151 เคร่ือง ปัจจุบนับริษัทย่อยมีกําลงัในการผลิต
ทัง้สิน้ 3.3 ล้านชิน้ตอ่ปี  

กลุม่คณุวิโรจน์ ธนาลงกรณ์และครอบครัว ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

52.14% 47.86 % 

99.90% 
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ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลติและจําหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของ

ตนเอง 

ผลติและจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัท

ยอ่ย 

ผลติและจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ OEM ให้แก่
ลกูค้าตา่งประเทศ 

บริษัทฯ     
บริษัทยอ่ย     

 
 
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัทฯ      

   ทําหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อย  และลูกค้า  ซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ใน

ต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้า OEM ของบริษัท

ฯ เป็นการผลิต  และจําหน่ายให้แก่บริษัทย่อย  ซึ่งรับคําสัง่ผลิตมาจากลกูค้าอีกทอดหนึ่ง  เน่ืองจากบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจมา

นาน  และเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าต่างประเทศมากกว่า   เม่ือบริษัทฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้าต่างประเทศจึงเร่ิมจําหน่ายสินค้า 

OEM  ตรงสูล่กูค้าโดยไมผ่า่นบริษัทยอ่ยมากขึน้   

บริษัทย่อย 

   ทําหน้าท่ีในการออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี ภายใต้ แบรนด์ “ ซาบีน่า “ รวมถึงการผลิตตามคําสัง่ซือ้

ของลกูค้าท่ีใช้แบรนด์ของลกูค้า หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษัทฯ ผู้จดัจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี

ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า “ ไปยงัห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าตามศูนย์การค้าและ โมเดิร์นเทรด ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

รวมทัง้การจําหน่ายผ่านทางช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของบริษัทเอง และ 

Website อ่ืนๆ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี ภายใต้แบรนด์คนไทยอนัดบัหนึง่ของ

ประเทศไทย ด้วยช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ ผา่นทกุช่องทางการจดัจําหน่าย และขยายไปยงัประเทศเพ่ือน

บ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) รวมทัง้ภมิูภาคอ่ืนของโลก 

นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ผลติชดุชัน้ในให้กบัแบรนด์ชดุชัน้ในชัน้นําในต่างประเทศ (OEM)    

สนิค้าชดุชัน้ใน “ซาบีน่า” มีสนิค้าครอบคลมุทกุกลุม่วยัในทกุระดบัราคาท่ีตลาดต้องการ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําแฟชัน่และ

ฟังก์ชัน่ ไปพร้อมๆ กนั คือ ภายนอกมีดีไซน์ท่ีสวยงาม ขณะท่ีภายในมีเร่ืองฟังก์ชัน่ท่ีเป็นไปตามสรีระของผู้สวมใส ่ มีความ

เหมาะสมกบัรูปร่างของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นรายบคุคล ตามข้อมลูการวิจยัและผลสํารวจตลาดโดยวิเคราะห์เพ่ือนําไปสูก่าร

พฒันาสนิค้า จนปัจจบุนัซาบีน่าสามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลมุทัง้สาวหน้าอกเลก็และสาวหน้าอกใหญ่ ตลอดจนนํานวตักรรม

มาใช้ในการผลิต เพ่ือก้าวไปสูก่ารผลติชดุชัน้ในท่ีมีคณุภาพดี สวมใสส่บาย และคงความทนัสมยัเสมอ 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 17 สงิหาคม 2538  ช่ือเดิมวา่ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดัมีทนุจดทะเบียน

เร่ิมแรก 1 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในให้แก่บริษัทยอ่ย และลกูค้าซึง่เป็นผู้จดัจําหน่ายชดุชัน้ในไปยงั

ตา่งประเทศ (OEM - Original Equipment Manufacturer) โดยบริษัทยอ่ยคือ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 

11 มกราคม 2520  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ก่อตัง้ขึน้จากการร่วมทนุกนัของสมาชิกรุ่นท่ี 2 ของครอบครัว “ธนาลงกรณ์” นําโดยนาย

วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึง่มีความชํานาญพิเศษในอตุสาหกรรมชดุชัน้ใน ตอ่เน่ืองจากสมาชิกรุ่นท่ี 1 ของครอบครัวซึง่มีจดุเร่ิมต้น

จาก “ห้างหุ้นสว่นจํากดั ห้างยกทรงจินตนา” (ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท จินตนา แอพพาเรล จํากดั) ประกอบธุรกิจชดุชัน้ใน 

ภายใต้การบกุเบิกของคณุจินตนาและคณุอดลุย์ ธนาลงกรณ์ ผู้ เป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ซึง่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ  

บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2550 มีสํานกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 177 หมูท่ี่ 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และสํานกังาน

สาขา 4 สาขา ประกอบด้วย 

1.  เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

2. เลขท่ี 30/5 หมู ่12 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

3. เลขท่ี 236 หมูท่ี่ 10 ตําบลดูทุ่ง่ อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

4. เลขท่ี 81,106 หมูท่ี่ 6  ตําบลหนองโบสถ์  อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 
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อดีต การดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายสนิค้า OEM ของบริษัทฯ เป็นการผลิตและจําหน่ายให้แก่บริษัทยอ่ย ซึง่รับ

คําสัง่ผลติมาจากลกูค้าอีกทอดหนึง่ เน่ืองจากบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจมานาน และเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าตา่งประเทศมากกวา่ เม่ือ

บริษัทฯเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศจึงเร่ิมจําหน่ายสินค้า OEM ตรงสูล่กูค้ามากขึน้ จนทําให้การผลิตให้กบัผู้จดั

จําหน่ายชดุชัน้ในตา่งประเทศมีสดัสว่นเป็นรายได้หลกั แตห่ลงัจากบริษัทฯ ปรับเปล่ียนนโยบาย ปรับลดสดัสว่นการผลติและ

จดัจําหน่ายสินค้า OEM ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา เป็นผลให้สดัสว่นรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการผลติและจําหน่าย

ผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทยอ่ยภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” (SABINA) เป็นหลกั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 

 
 

 ปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)– เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ํามาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง (Tum Yum 
Kung Crisis) เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาก เน่ืองจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงฉบัพลนัภายในข้ามคืนจาก 26 บาท เป็น       
45 บาท บริษัทจงึเหน็โอกาสในการปรับตวัและทิศทางในการทําธุรกิจสง่ออกภายใต้   แบรนด์ของลกูค้าในประเทศองักฤษและ
ประเทศในยโุรปเป็นหลกั จากเดิมท่ีบริษัทได้เร่ิมต้นทําแบรนด์มาก่อนระยะหนึง่แล้ว 
 ปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) – บริษัทได้ขยายโรงงานเพ่ิมแหง่ท่ี 4 ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัยโสธร ซึง่เป็นโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุ โดย
บริษัทได้จดัตัง้โรงงานมาแล้ว 3 แหง่ คือ โรงงานท่ีทา่พระ โรงงานท่ีชยันาท และโรงงานท่ีพทุธมณฑลสาย 5 เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า OEM ท่ีเพิ่มขึน้ 
 ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) – บริษัทได้เปล่ียนจากการผลติเพ่ือ OEM มาขายแบรนด์มากขึน้ เน่ืองจากเห็นแนวโน้ม
คา่เงินบาทท่ีแข็งคา่มากขึน้   อยูท่ี่ 36 บาท/USD และคาดการณ์จะแข็งคา่ถงึ 30-31 บาท/USD รวมถงึสทิธิประโยชน์ GSP ท่ี
ยโุรปให้กบัประเทศไทยไมมี่แล้ว รวมทัง้คา่แรงท่ีปรับตวัสงูขึน้ ทําให้การแข่งขนัในการสง่ออกสนิค้าของบริษัทลดลง นัน่
หมายความวา่บริษัทจะไมไ่ด้ประโยชน์จากการทํา OEM อีกตอ่ไป บริษัทจงึปรับเปล่ียนกลยทุธ์มาเน้นการสร้างแบรนด์ของ
ตนเองเพิ่มมากขึน้ และเจาะตลาดภายในประเทศก่อน  
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และในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) นีเ้องบริษัทเร่ิมต้นมองหาตลาดจาก Segmentation ท่ีไมมี่ใครสนใจ  และวาง
ตําแหน่งของบริษัทในการผลิตสินค้ารุ่น Doomm Doomm (ชดุชัน้ในเสริมฟองหนาพิเศษ) ให้กบักลุม่ลกูค้าท่ีมีเต้าทรงเลก็ หรือ 
คพั A ซึง่เป็นการสร้าง Positioning ของแบรนด์ได้เป็นอยา่งดี จนกระทัง่ผา่นมา 10 กวา่ปีแล้ว คนสว่นใหญ่ยงัจดจําแบรนด์ 
SABINA และเป็นท่ีหนึง่ในใจสาวคพัเลก็จนถงึปัจจบุนั 
 ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) – เป็นช่วงท่ีบริษัทต้องตอ่สู้กบัคา่แรงขัน้ต่ําท่ีสงูขึน้ถงึ 300 บาท/วนั และวิกฤตการณ์นํา้ทว่ม
ครัง้ใหญ่ในประเทศ ซึง่ 2-3 ปีก่อนนี ้บริษัทได้เร่ิมนําระบบ LEAN มาช่วยในการพฒันาประสทิธิภาพการผลติให้สงูขึน้แล้ว แต่
ในปี พ.ศ.2554 นีบ้ริษัทได้นําระบบ LEAN มาพฒันาจากการนัง่เยบ็เป็นการยืนเยบ็ ทําให้สามารถลดพนกังานน้อยลงจากการ
นัง่เยบ็ท่ีต้องใช้พนกังาน 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดย 1ไลน์การผลิตสนิค้าปกติจะใช้พนกังานเยบ็ประมาณ 40 คน แตปั่จจบุนั
เหลือเพียง 20 คนเทา่นัน้ และบริษัทมีนโยบายพนกังานลาออกจะไมรั่บพนกังานทดแทน ซึง่ในขณะนัน้พนกังานลดลงจาก 
5,100 คนลงมาอยูท่ี่ประมาณ 3,900 คน ทําให้พนกังานมีรายได้มากขึน้ การอยูโ่อทีน้อยลง และเป็นผลทําให้บริษัทสามารถ
ก้าวข้ามวิกฤตในช่วงของคา่แรงขัน้ต่ําสงูได้ 
 ปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)– บริษัทได้หนัไปจับกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมีคพัทรงใหญ่มากขึน้ เพ่ือให้ครอบคลมุ กลุ่มลกูค้า
ทกุคพัไซซ์ และเป็นฐานลกูค้าท่ีกว้างกวา่ เดิมท่ีเน้นเฉพาะกลุม่ลกูค้าท่ีมีคพัทรงเลก็ เทา่นัน้  
 ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) – บริษัทได้สร้างโรงผลิตฟองนํา้ขึน้รูป (โมลด์) เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและ
รวดเร็วในการพฒันารูปสนิค้าผลติภณัฑ์ ได้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด   
 ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) – บริษัทยงัได้รับรางวลั Top Brand Award จากคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในหมวดของ Fashion ซึง่เป็นปีท่ี 5 ติดตอ่กนัท่ีได้รับรางวลั จนได้ขึน้ Hall of Frame ซึง่ถือได้วา่เป็น Brand 
Award ท่ีมีมลูค่าในด้านคณุคา่ของแบรนด์ SABINA  
 ปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) – บริษัทได้รับรางวลัการดําเนินงานโดดเดน่จากงาน “SET Awards 2019” โดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยรางวลัดงักลา่วเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดน่ 
พิจารณาจากผลประกอบการทางธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ การเปิดเผย
ข้อมลู และคณุภาพของงบการเงิน  
 
ซึง่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับรางวลัตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ประกาศแสดงตนเอง (Self-Declaration)  เข้าสูร่ะบบมาตรฐาน

แรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)  จากสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ประจําปี  

2560 เม่ือวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 

 บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 
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ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 

 

 

 

 

 บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลั Zero Accident ระดบัประเทศในระดบั

ทอง  ปีท่ี 3 เดือน มิถนุายน 2561  

 บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท     ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ ด้านความ

ปลอดภยั อาชีวปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เม่ือวนัท่ี  1 กรกฎาคม 

2561 

 บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับเกียรติบตัร สถานประกอบการอตุสาหกรรม ท่ี

ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม  เม่ือวนัท่ี 3 สงิหาคม 2561   

 บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป)    ปีท่ี 13  เม่ือวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 

 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  และโรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถาน

ประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสขุ  ระดบัประเทศ ระดบัทอง   จากสํานกัโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม  ปี 2561  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุระดบัทอง ด้านการบริหาร

จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2562 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุระดบัเงิน ในการรณรงค์

ลดสถิติอบุติัเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์ ประจําปี 2562 ปีท่ี 4 จํานวน 19,186,741 ชัว่โมง จาก

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัท่ี  4 กรกฎาคม 2562 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้านการสง่เสริม

สขุภาพและอนามยัในสถานประกอบการ ประจําปี 256 –2562 จากกระทรวงสาธารณสขุ กรม

อนามยั ศนูย์อนามยัท่ี 10   เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2562 

  บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (10 ปี ขึน้ไป) ปีท่ี 14  จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เม่ือ

วนัท่ี 9  กนัยายน 2562  

 บริษัท ซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว 

ระดบั 2 ( Green  Industry) จากกระทรวงอตุสาหกรรม   เม่ือวนัท่ี   18  สงิหาคม 2562 
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 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ ในการประกวด 

Kaizen Suggestion System ผลงาน อปุกรณ์เสริมช่วยลดสายแขนบิด จากสมาคมสง่เสริม

เทคโนโลยี ( ไทย- ญ่ีปุ่ น )  เม่ือวนัท่ี   30 สงิหาคม 2562 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุความร่วมมือในการ

จดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  จากวิทยาลยัการอาชีพเนินขาม เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุด้านการสง่เสริมและ

สนบัสนนุการมีงานทําแก่ประชาชน จากกรมจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม  

2562 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบการปฏิบติังานตาม

กฎหมายจ้างงานคนพิการดีเดน่ ปีท่ี 5 จากสํานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

จงัหวดัชยันาท เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับใบประกาศเกียรติคณุ ด้านการบริหารจดัการ 

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2562  

 บริษัทซาบีน่าจํากดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว 

ระดบั 1  ( Green  Industry)    จากกระทรวงอตุสาหกรรม   เม่ือวนัท่ี   28  ตลุาคม 2562 

 บริษัทซาบีน่าฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป ) ปีท่ี 12 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

 บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์จํากดั โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว 

ระดบั 2  ( Green  Industry ) จากกระทรวงอตุสาหกรรม เม่ือวนัท่ี   19  สงิหาคม 2562 

 บริษัทซาบีน่าฟาร์อีสท์จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ 

ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป)  ปีท่ี 10 จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน  2562 
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โครงสร้างรายได้  
  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย นบัเป็นรายได้หลกัของบริษัทในปัจจบุนั โดย

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.34และ 90.82  ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี  2561และ 2562 ตามลําดบั ในขณะท่ีรายได้จาก

การขายผลติภณัฑ์ OEM มีสดัสว่นร้อยละ9.24 และ 8.71  ของรายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2561และ 2562 

 หมายเหต ุ:   1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตดัผ้า และรายได้จากการรับจ้างเย็บสินค้า 
                      2. รายได้อ่ืน ได้แก่ ดอกเบีย้รับ,รายได้จากการคืนอากร, กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน, รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี  เป็นต้น  

 
การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
  ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Sabina มีจุดเด่นอยู่ท่ีการออกแบบสินค้านําแฟชัน่คณุภาพสงูท่ีมีสีสนัและ

ลวดลายทนัสมยั และมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุเพศทกุวยั ช่วยเสริมบคุลิกภาพการแต่งกาย

ให้สวยงามตามแฟชัน่ และเสริมความมัน่ใจในทกุๆ วนั  สามารถแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้

  ผลติภัณฑ์ที่ผลติและจาํหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้  โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสินค้าท่ีมี

รูปแบบสนิค้าทัง้ท่ีเป็นแฟชัน่และฟังชัน่ โดยยงัคงเน้นสนิค้าท่ีสามารถใสไ่ด้ทกุวนั   โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่สนิค้าคือ  

(1) สินค้าในกลุม่ชดุชัน้ใน ประกอบด้วย เสือ้ชัน้ใน กางเกงชัน้ใน เสือ้ทบับงัทรง กางเกงกนัโป๊ ชดุกระชบัสดัสว่น 

อุปกรณ์เสริมสําหรับใช้กับชุดชัน้ใน หรือทดแทนชุดชัน้ในต่างๆ เช่น สายแขนใส สายแขนแฟชั่น ตะขอต่อ

ความยาวตวัเสือ้ ซิลโิคนบงัหวันม 

(2) สินค้าในกลุม่นอกเหนือจากชดุชัน้ใน ประกอบด้วย ชดุว่ายนํา้ ชดุออกกําลงักาย ชดุชัน้ในท่ีสามารถนํามาใส่

เป็นชดุชัน้นอกได้ เช่น สนิค้าในกลุม่ Mad Moiselle Collection เป็นต้น   

  บริษัทฯ เน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์เสือ้ชัน้ในเพ่ือเสริมบคุลิกภาพและให้ความมัน่ใจกบัผู้สวมใส ่ปัจจบุนัรูปแบบเสือ้

ชัน้ในมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ เพ่ือตอบรับกบัความต้องการของลกูค้า ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้   

 

 

สายผลิตภณัฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 
หุ้นบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทย่อย 

บริษัท ซาบีน่า  
ฟาร์อีสท์ จํากดั 

99.90% 2,438.85 91.03 2,803.04 90.34 2,992.46 90.82 

ขายผลิตภณัฑ์ OEM 
บริษัท ซาบีน่า 
จํากดั (มหาชน) 

- 220.17 8.22 286.80 9.24 287.04 8.71 

รายได้จากการบริการและ
รายได้อ่ืน 1,2  

บริษัท ซาบีน่า 
จํากดั (มหาชน) 

- 20.10 0.75 13.06 0.42 15.46 0.47 

รวม   2,679.12 100.00 3,102.90 100.00 3,294.96 100.00 
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 ผลติภัณฑ์ที่ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจาํหน่ายสนิค้าในต่างประเทศ (OEM) 

  บริษัทฯ มีการผลิตและจําหน่ายสินค้า OEM ตามลกัษณะท่ีลกูค้าต้องการ โดยรูปแบบของสินค้าท่ีผลิตและจําหน่าย 

สว่นหนึ่งมาจากต้นแบบท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบไว้ แล้วนําไปปรับปรุงแบบในบางสว่น ตามความต้องการของ

ลกูค้า หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสนิค้า OEM ทัง้หมด 

  ปัจจุบนัมีการทํางานใกล้ชิดกันมากย่ิงขึน้ โดยผู้ออกแบบของลกูค้าจะเดินทางมาร่วมออกแบบกับผู้ ออกแบบของ

บริษัทฯ มีการแนะนําแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตล่ะฤดกูาล ก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาเป็นตวัอย่างสินค้า อีกทัง้

ยงัมีการพฒันาร่วมกนักบัผู้ขายลกูไม้ ผ้า และรวมทัง้ลวดลายและสีสนั ตา่งๆกบัทาง Suppliers วตัถดิุบอีกด้วย  

  การจัดกลุ่มผลติภัณฑ์ 

  บริษัท แบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ออกเป็นกลุ่ม ตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยกําหนดให้มีราคาเหมาะสมกบัแต่ละ

กลุม่สนิค้า ดงัรูปด้านลา่ง โดยแบง่ออกหลกัๆ ได้ทัง้หมด 4 กลุม่หลกั ๆ คือ 

1. กลุม่สนิค้าเดก็ 

2. กลุม่สนิค้าวยัรุ่น 

3. กลุม่สนิค้าผู้ใหญ่ 

4. กลุม่สนิค้าอ่ืนๆ  

 
  สินค้าในแต่ละกลุม่จะมีจดุเด่น ไม่เหมือนกนั เช่น สินค้ากลุ่มวัยเดก็ จะเร่ิมตัง้แต่น้องๆ วยั 6 ขวบปี ถึง 12 ปี จะเน้น
ไปท่ีคุณภาพของวัตถุดิบ ท่ีต้องไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวท่ีอ่อนนุ่มของเด็ก เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการนํา ตวัการ์ตูน 
Sabinie มาเป็นส่ือในการส่ือสารกับเด็กๆ ในกลุ่มวัยเร่ิมเข้าเรียน เพ่ือให้เข้าใจถึงสรีระ ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง สินค้า 
CoolTeen จะเป็นสินค้าทีโต ขึน้มาต่อจาก Sabinie Collection จะเร่ิมมีการใช้วตัถดิุบ ใกล้เคียงกบัชดุชัน้ในเด็ก แต่จะเร่ิม 
ปรับเปล่ียนผ้า ให้มีความใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย มีลวดลายท่ีสวยงามทนัสมยั และยงัเร่ิมมีการใช้ ฟังก์ชั่น ของเสือ้ใน เพ่ือ
เตรียมจดัทรงให้กบัน้องๆ ท่ีเร่ิมโตขึน้  
  สินค้ากลุ่มวัยรุ่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนีเ้หมาะกบัเด็กสาวท่ีเติบโตจากวยัเด็กมาสู่วยัรุ่น เร่ิมตัง้แต่วยัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายและเข้าเรียนมหาวิทยาลยัจนถึงเร่ิมทํางานช่วงอาย ุ15-25 ปีเร่ิมเป็นสาวและใส่ใจในภาพลกัษณ์ รูปแบบสินค้ามี
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สีสนัสดใส บ่งบอกถึงวยัอนัเบิกบานและสนกุกบัการใช้ชีวิต สินค้าในกลุม่นี ้จะแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ เสือ้ชัน้ในแบบดนั
ทรง และเสือ้ชัน้ในแบบไมด่นัทรง  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในแบบดนัทรง จะประกอบด้วย สินค้าท่ีเป็นตวัหลกัของบริษัท คือ Doomm Series โดยมีฟองนํา้ดนั

ทรงธรรมชาติ และดนัทรงหนาพิเศษ เพ่ือตอบรับกบัวยัรุ่นท่ีต้องการความมัน่ใจในการใสช่ดุชัน้นอก ทนัสมยั และ

ใสไ่ด้ในทกุๆ วนัท่ีต้องการ  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในแบบไม่ดนัทรง จะประกอบด้วย สินค้าหลกั ท่ีขายดีท่ีสดุอีกกลุม่คือ Pretty Perfect โดยมีการนํา

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามานําสินค้าในกลุ่มนี ้เพ่ือสร้างความสบาย ในทกุองศาท่ีใส่ให้กบัลกูค้า เหมาะสําหรับทกุ

โอกาส มาในรูปแบบ เบสิค และสีสนัแฟชัน่ ให้เลือกตามต้องการ โดยมีสินค้ากลุ่ม Maggie Mae มาตอบโจทย์

สาวๆ ท่ีชอบชุดชัน้ในไม่ดนัทรง และต้องการสินค้าท่ีมีสีสนั แฟชัน่ ทนัสมยั ทัง้นี ้ในกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการความ

สบายเป็นหลกั  

 
 สินค้ากลุ่ม วัยสาวถึงผู้ใหญ่  ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีเ้หมาะกบัสาววยัทํางานช่วงอาย ุ25 ปีขึน้ไป ซึ่งผู้บริโภคอยู่ในวยัท่ีมี

รายได้เป็นของตนเอง จึงสนใจเลือกซือ้สินค้าอย่างมีเหตุผลทัง้พิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบแฟชั่นท่ีมีความ

สวยงามทนัสมยั โดยสามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในดนัทรง ซึ่งจะประกอบด้วย รุ่น Modern V ท่ีเน้นให้หน้าอกสวยกระชบัและอกชิดมีร่องอก

เหมาะสําหรับวยัสาวท่ีเร่ิมมีเนือ้สว่นเกินของหน้าอกตามวยัท่ีเพิ่มขึน้  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในไม่ดนัทรง ประกอบด้วย Perfect Bra สําหรับสาวท่ีมีเนือ้หน้าอกเต็มมีให้เลือกหลายฟังก์ชัน่ 

ทัง้มีโครง และไม่มีโครง สําหรับสาวๆ ท่ีชอบแฟชั่นมากๆ อีกกลุ่มท่ีเน้นฟังก์ชั่นการสวมใส่เป็นหลัก คือ 

Function Bra และ Secret S Curve โดย ทัง้ 2 กลุม่นี ้จะเน้น ฟังก์ชัน่ในการเก็บกระชบั โดยประกอบด้วย 

เสือ้ชัน้ใน กางเกงชัน้ใน ชดุกระชบัสดัสว่น  ยงัมี กลุม่ Mad Moiselle Collection มาตอบโจทย์ รวมทัง้สินค้า 

Collection พิเศษ Celebrity’s Collection ท่ีมีความพิเศษในการออกแบบ โดย Celebrity ท่ีมีช่ือเสียงใน

สงัคม  

 

  กลุ่มสนิค้าอ่ืนๆ  

1. กลุม่ Everyday Wear หรือสนิค้าท่ีใสไ่ด้ทกุวนั จะประกอบด้วย สนิค้า ดงันี ้

- สินค้า Sbn Sport เป็นชดุชัน้ในสปอร์ต สําหรับสาวท่ีต้องการความคล่องตวัแต่กระชบัสวมใส่สบาย โดย

ผลติภณัฑ์กลุม่นีมี้ลกัษณะกึง่สปอร์ต สําหรับเลน่กีฬาได้ 

- สินค้ากลุม่ Soft Collection เป็นสินค้าท่ีใช้นวตักรรมการผลิตแบบ Seamless Fit เนียนสบายให้ทรงสวย 

เน้นการสวมใสท่ี่สบาย ไร้ตะเข็บ  
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2. กลุ่มสินค้าเฉพาะเจาะจง เช่น Maternity สินค้าสําหรับคณุแม่ ให้นมบตุร ประกอบด้วย เสือ้ชัน้ในและกางเกง

ชัน้ในพยงุท้อง  และ Fill up Bra คือ เสือ้ในสําหรับ ผู้ ป่วยท่ีตดัเต้านม โดยมีบริการ ทัง้เสือ้ชัน้ใน ท่ีมีกระเป๋า

สําหรับใสเ่ต้านมเทียมสําเร็จ และเต้านมเทียม ไว้บริการ 

3. กลุ่มสินค้า Happy Price คือสินค้า กลุ่มราคาประหยดั ผลิตมาเฉพาะเจาะจง สําหรับกลุ่มร้านค้า Modern 

Trade  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

 

  กลยุทธ์การตลาด 

 การพัฒนานวัตกรรมผลติภณัฑ์ชุดชัน้ในใหม่ๆ 

  เน่ืองจากความต้องการและสรีระของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาบริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในการวิจยัและ

พฒันา (Research and Development)  ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยทําการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความ

ต้องการอย่างไร เน้นการจัดทํา Focus Group สอบถามลกูค้าเป้าหมายกลุ่มย่อย และทําแบบสอบถามลกูค้าทางส่ือ online 

เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมลกูค้า ทัง้

ด้านฟังก์ชัน่และแฟชัน่ของชดุชัน้ใน เช่น ในอดีตการทําวิจยัพบว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะมีหน้าอกค่อนข้างเล็ก จึงนํามาสู่การ

พฒันาผลิตภณัฑ์คอลเลคชัน่ “Doomm Series”  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในการสวมใสช่ดุชัน้ในให้ผู้บริโภค และหลงัจากซา

บีน่าประสบความสําเร็จในตลาดชดุชัน้เต้าเล็กแล้ว ได้มีการทําวิจยัเพิ่มเติมพบว่า ยงัมีกลุ่มลกูค้าท่ีมีหน้าอกไซส์ค่อนข้างใหญ่ 

เป็นฐานท่ีไม่เล็กสําหรับประเทศไทย ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ เร่ิมเข้าไปจบัลกูค้ากลุม่นี ้และพฒันาผลิตภณัฑ์ออกมารองรับได้รับ

การตอบรับท่ีดี ทําให้ปีท่ีผา่นมา ฐานลกูค้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง จึงได้ข้อสรุปว่า สินค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ทกุ

ความต้องการไม่ว่าจะเป็นเต้าทรงเล็กหรือใหญ่ ด้วยคําตอบเดียวกันคือ การผลิตชุดชัน้ในท่ีดี สวมใส่สบายอย่างท่ีลูกค้า

ต้องการ 

  ขณะท่ีการผลิตเพ่ือขายภายใต้แบรนด์ของลกูค้าจากประเทศในยโุรป ทําให้บริษัทมี know how  เก่ียวกบัเทคนิคการ

ตดัเย็บรูปแบบใหม่ๆ และการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ WGSN  ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีบริษัทผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มชัน้นําของโลก
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นิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน ทําให้บริษัทสามารถทราบถึง Global Trend Fashion ในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ได้ถึง  24 เดือน

ลว่งหน้า และสามารถผลิตสินค้านําแฟชัน่ทนัสมยัได้ตรงตามความนิยมของลกูค้าได้อย่างแม่นยําขึน้ อีกทัง้ยงัคงคณุภาพสงูได้

ในราคาท่ีเหมาะสมคุ้มคา่ตอ่ผู้บริโภค 

 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

  บริษัทฯ ขยายธุรกิจ โดยการสง่ออกสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย หรือ แบรนด์Sabina เพ่ือขยายไป

ยงัต่างประเทศให้มากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN ECONOMIC COMMUNITY) ซึง่

ปัจจบุนัมีการแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายและดําเนินการแล้ว 5ประเทศ อนัได้แก่  เวียดนาม, ลาว, กมัพชูา, พม่า และฟิลิปปินส์ 

ขณะท่ีมีการยกเลิกการเป็นตวัแทนจําหน่ายใน 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เน่ืองจากตวัแทนจําหน่ายไม่

สามารถทําการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนด สว่นประเทศบรูไน และอินโดนีเซีย นัน้ ยงัคงอยู่

ระหว่างการดําเนินการ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัคงตัง้เป้าหมายท่ีจะขยายแบรนด์ Sabina ให้เป็นท่ีรู้จกัในตลาดอาเซียน และผู้บริโภค

จากต่างประเทศ ปทูางไปสูก่ารทําให้ “Sabina“ เป็น ASEAN Brand  ซึง่สาเหตท่ีุบริษัทฯ เน้นขยายตลาดในอาเซียน เน่ืองจาก

ผู้บริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระท่ีไม่ต่างจากคนไทยมากเท่าไรนกั สามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกนัในการผลิตและการจําหน่ายได้ 

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้ผู้แทนจําหน่ายในประเทศอ่ืนด้วย ได้แก่ ตะวนัออกกลาง และเอเชีย เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอ

มิเรต์, บงัคลาเทศ ปากีสถาน เป็นต้น    

 การทยอยวางจาํหน่ายผลติภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ครอบคลมุการใช้งานในทกุ

ช่วงวยัของสภุาพสตรี เร่ิมตัง้แต่วยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ6 ปีขึน้ไป ท่ีควรเร่ิมใช้ชดุชัน้ในเพ่ือดแูลรักษาทรวดทรงอย่างเหมาะสม

และถกูวิธี โดยแบง่กลุม่สนิค้าทกุประเภทตามรูปแบบคือ สินค้า basic พืน้ฐาน และสินค้า fashion ท่ีออกแบบตามสมยันิยมนํา

แฟชัน่อยู่เสมอ ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความทนัสมยัและการเคล่ือนไหวตามแฟชัน่ตลอดเวลาบริษัทฯได้วางจําหน่ายผลิตภณัฑ์

สนิค้าตรา “Sabina” รุ่นใหมท่กุเดือน เพ่ือรักษาความภกัดีต่อตราสินค้า โดยฝ่ายการตลาดจะเลือกช่วงเวลาในการวางจําหน่าย

สนิค้าให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภคในแตล่ะผลติภณัฑ์ เช่น กลุม่ผลติภณัฑ์ Sabinie และ Cool Teen ซึง่เป็นชดุชัน้ในสําหรับวยั

เด็ก จะวางตลาดในช่วงก่อนเปิดเทอมภาคการศึกษาใหม่ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีเวลาจดัหาสินค้าให้บตุรหลานในช่วงเวลาท่ีมี

ความต้องการซือ้สงูสดุ 

  บริษัทฯ ยงัวางแผนการจําหน่ายสินค้าด้วยนวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สินค้ากลุม่ใหม่ช่ือ Soft Collection ท่ีเน้นการผลิตด้วยผ้าทอถงุไร้รอยตะเข็บ ให้ความยืดหยุ่น

สงูและเนือ้ผ้าให้สมัผสันุ่มสบายผิว อีกทัง้นําสินค้าลิขสิทธ์ิอนัเป็นท่ีนิยมมานําเสนอเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าให้ความสนใจมาก 

เช่น สนิค้าลขิสทิธ์ิ Disney Frozen จากประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาออกแบบผลิตภณัฑ์ในกลุม่วยัเด็ก และบริษัทฯยงัสนบัสนนุ

ทรัพย์สนิทางปัญญาของคนไทย ด้วยการนําลวดลายการ์ตนูท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์กลุม่ Pretty Perfect สําหรับ

วยัรุ่นได้แก่ ตวัการ์ตนูมะมว่งจงั ของคณุวิสทุธ์ิ พรนิมิตร ตวัการ์ตนูจาก Facebook Fanpage คนอะไรมีแฟนเป็นหมี ตวัการ์ตนู 
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“หมีขอ” ท่ีมีช่ือเสียงทางสต๊ิกเกอร์ใน Line นอกจากนี ้ยงัได้นําเสนอสินค้าใหม่ในรูปแบบของ fashion collection สําหรับกลุม่

ลกูค้าวยัรุ่น วยัสาว และวยัผู้ใหญ่หมนุเวียนอยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 

 การรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบนัอย่างย่ิง เน่ืองจากตระหนักถึงความสําคญัของการรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทกุราย ซึง่จะช่วยให้การทํางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพและ

มีบริการออกแบบผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจต่อลกูค้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตสินค้า คุณภาพ รวมทัง้การบริการท่ีตรงต่อเวลา เพ่ือรักษายอดสั่งผลิตให้มีอยู่อย่างต่อเน่ือง นอกจากนัน้ ยัง

พยายามหาลกูค้าใหม่ๆ นอกจากลกูค้าในแถบยโุรป โดยขยายไปทางรัสเซีย ท่ีต้องการสินค้าท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั คณุภาพดี และ

ราคาสงู เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งกนักบัผู้ผลติในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเน้นแข่งขนัทางด้านราคาเป็นหลกั เพ่ือรักษาระดบัอตัรากําไรให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม 

  ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ปรับช่องทางการเข้าถึงสินค้าให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งปัจจบุนัหนัไปซือ้ขาย

ผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ และท่ีเดินช้อปปิง้ในศนูย์การค้าก็ไม่นิยมเดินในโซนของห้างสรรพสินค้า รูปแบบร้านค้าของซาบีน่า

ในศนูย์การค้า จงึเน้นการขายในร้านท่ีเป็นสแตนอะโลนในศนูย์การค้ามากกวา่การเป็นสว่นหนึง่ในโซนของห้างสรรพสนิค้า  

การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 การจัดจาํหน่ายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ จําหน่ายชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยภายในประเทศผ่านหลายช่องทาง เพ่ือให้เข้าถึง

ลกูค้าได้อย่างทั่วถึง ผ่านเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั รวมถึงเคาน์เตอร์ภายในดิส

เคานท์สโตร์ทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 584 เคาน์เตอร์ 

  บริษัทฯ จะวางขายตามจดุจําหน่ายต่างๆ ในลกัษณะการฝากขายสินค้า และมีการโอนย้ายสินค้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือ

สร้างยอดขายอย่างต่อเน่ือง โดยในแต่ละจุดจําหน่ายจะจัดให้มีพนักงานขายจํานวน   2-3 คน ซึ่งเป็นพนักงานท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมให้มีความสามารถในการส่ือสินค้าให้ถึงลกูค้าเป้าหมาย เพ่ือให้คําแนะนําแก่ผู้บริโภคเก่ียวกบัวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ี

ถกูต้อง และจดุเดน่ตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูความต้องการหรือข้อเสนอแนะของลกูค้า 

กลบัมายงัฝ่ายวิจยัพฒันาเพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ได้ตรงต่อความต้องการของลกูค้ามากย่ิงขึน้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีพนกังานขาย

จํานวนทัง้สิน้ 1,168 คน ทัง้นี ้จาก แนวโน้มการซือ้สินค้าผ่านออนไลน์ท่ีเติบโตขึน้ ทําให้บริษัทฯ ไม่เน้นการเปิดร้านค้าใหม่ แต่

หนัไปเพิ่มช่องทางขายผา่นออนไลน์มากขึน้ ช่วยลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายได้ด้วย 

  สําหรับการจําหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ จดัจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sabina” “Sabinie” ผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศอาเซียนแล้ว 5ประเทศ คือ พม่า เวียดนาม กมัพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ โดยมีจุดจําหน่ายตาม

ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ มากกวา่ 100 จดุ 
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 การจาํหน่ายสนิค้า OEM 

  บริษัทฯ มีการผลติสนิค้าตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และตามรูปแบบของลกูค้าเอง โดยลกูค้า  

OEM  ส่วนใหญ่   เป็นลกูค้ารายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง ในยโุรปและองักฤษโดยลกูค้าส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัมายาวนาน มี

ลกัษณะการจําหน่ายเป็นครัง้ๆ ตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า ประกอบด้วยลกูค้าท่ีเป็นทัง้ Own Stores, Department Stores, 

Modern Trade, Wholesaler, Trading firm, Importer ตลอดจนถึงลกูค้าท่ีทําธุรกิจ On line ซึง่มีทัง้ผู้ ท่ีริเร่ิมใหม่และผู้ ท่ีผนั

ตวัเองมาจากธุรกิจ Direct Catalogues 

นโยบายการส่งเสริมการขาย 

  เน่ืองจากตลาดสินค้าชดุชัน้ในสตรีมีการแข่งขนัสงูมาก มีคู่แข่งท่ีนําเสนอสินค้าทัง้ราคาถกูมากคณุภาพต่ําไปจนถึง

ราคาสงูมากและคุณภาพสงู บริษัทฯ จึงร่วมกบัห้างสรรพสินค้าจัดให้มีการส่งเสริมการขายอย่างสม่ําเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ

แนะนําสินค้าใหม่ การจัดรายการโปรโมทสินค้า การจัดกิจกรรมท่ีลกูค้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วม เพ่ือเพิ่มปริมาณการขายและ

ดงึดดูผู้บริโภคท่ีไม่เคยใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้มาทดลองใช้ ผ่านการทํากิจกรรมการตลาดร่วมกบัห้าง ทัง้การลงโฆษณาส่ือ

ของทางห้าง การจดังานแฟชัน่โชว์ และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ 

  นอกจากนี  ้ยังเน้นการจัดการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เอง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้ บริโภคอย่าง

กว้างขวาง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ น่าใช้ และน่าเช่ือถือ สร้างแบรนด์ Sabina ให้เป็น top of mind ในใจของผู้บริโภคคน

ไทย โดยนําเสนอภาพลกัษณ์ของงแบรนด์สินค้าท่ีคณุภาพสงูในราคาท่ีคุ้มค่า ตัง้แต่ปี 2558 จนถึงปัจจบุนั บริษัทฯ ได้เน้นการ

ใช้ส่ือโฆษณาทนัสมยัเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคแบบ omni-channels โดยการใช้ส่ือท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้การใช้โฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือป้าย billboard ส่ือวิทย ุส่ือในศนูย์การค้า ส่ือบนสถานี

รถไฟฟ้าและลิฟท์ออฟฟิศชัน้นํา ส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ และส่ือโฆษณา online ทัง้ในรูปแบบของ social media อนัเป็นท่ีนิยม และ

การโฆษณาบน Youtube ทําให้ตราสนิค้าเป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมมากขึน้ อีกทัง้มีการเปิดรับสมคัร Sabina Club เพ่ือผกู

ใจผู้บริโภคด้วยสทิธิพิเศษสําหรับสมาชิก เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสนิค้าให้แข็งแรงย่ิงขึน้ 

  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

 ภาวะอุปสงค์และอุปทานของชุดชัน้ในในประเทศไทย 

  ภาวะอุปสงค์  สดัส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2562 มีประชากรเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชาย กล่าวคือ มี
ประชากรเพศหญิงประมาณ 33.95  ล้านคน จากจํานวนประชากรทัง้หมด 66.55 ล้านคน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51.01 ของ
ประชากรทัง้หมดของประเทศไทย 
  ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินในการเลือกซือ้ชุดชัน้ในจะแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอาย ุกล่าวคือ ชุดชัน้ในสําหรับ
เดก็ สว่นใหญ่แล้ว พอ่แมจ่ะเป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสนิใจซือ้มากกวา่  
  ช่วงวยัรุ่น การตดัสนิใจซือ้จะขึน้อยูก่บัการออกแบบ แฟชัน่ และการใช้งานเป็นสําคญั 
  ช่วงวยัสาวและวยัผู้ ใหญ่ จะตดัสินใจซือ้จากฟังก์ชัน่การใช้งานและรูปแบบเร่ืองดีไซน์ ซึง่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยงั
ต้องเหมาะกบัชดุท่ีสวมใสภ่ายนอกด้วยเน่ืองจากชดุชัน้ในเป็นสนิค้าจําเป็นและมีอายกุารใช้งานจํากดั ในปีท่ีผ่านมาแนวโน้มชดุ
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ชัน้ในจึงเป็นกลุม่สินค้า Basic ใสส่บาย มีความต้องการเพิ่มสงูขึน้ ซึง่นบัเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้มีปริมาณความต้องการบริโภค
ชดุชัน้ในอยา่งตอ่เน่ือง 
  ในปี 2563 อปุสงค์ของชุดชัน้ในโดยรวมในประเทศอยู่ในลกัษณะเติบโตเป็นไปตามกระแสการซือ้สินค้าทาง Social 
Media มากกวา่ 
  ภาวะอุปทาน ชุดชัน้ในสตรีในประเทศมีผู้ผลิตทัง้รายใหญ่ รายกลาง และรายย่อยเพ่ิมสงูขึน้มากจากการขายผ่าน
ระบบ E-Commerceอีกทัง้มีการขยายสาขาเพิ่มขึน้มากของ mass brandsชัน้นําจากตา่งประเทศท่ีมีการขายชดุชัน้ในนําแฟชัน่
ด้วยในราคาถกู จากการผลิตและนําเข้าจากประเทศจีนและประเทศด้อยพฒันาท่ีมีต้นทนุการผลิตต่ํา การขยายตวัของสินค้า
ราคาถกูท่ีวางจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกแบบ hypermarket& discounted stores ทัง้สินค้านําเข้าจากประเทศท่ีต้นทนุการ
ผลติต่ํา และการเพิ่มสดัสว่น house brandsของทางห้างเอง 
 

 การนําเข้าสนิค้าประเภทชุดชัน้ใน 

กราฟแสดงมูลค่าการนําเข้าชุดชัน้ในสตรีของไทย ตัง้แต่ปี 2560 ถงึ 2562 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์  
 
 
จากตารางและกราฟ จะเห็นได้ว่าจํานวนการนําเข้าสินค้าในกลุม่ชดุชัน้ในนัน้ มีการปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 

7 ในปี 2562 คิดเป็นมลูคา่การนําเข้า 9,750 ล้านบาท ทัง้นี ้คาดวา่มาจากปริมาณการบริโภคชดุชัน้ในท่ีลดลง ทัง้จาก
การบริโภคภายในประเทศเอง และจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาทอ่งเท่ียวและจบัจ่ายใช้สอยในประเทศไทยน้อยลง 
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มูลค่าการนําเข้าสนิค้าประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่ค้าหลักปี 2560 – 2562 (ล้านบาท) 
 

 
 
 

 
ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 
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ถึงแม้ว่าอตัราการนําเข้าโดยรวมจะลดลง แต่เม่ือพิจารณาด้านมลูค่าและสดัสว่นการนําเข้า จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
มีการนําเข้าจากประเทศจีนในมลูค่าและสดัสว่นท่ีสงูมากท่ีสดุมาโดยตลอด โดยคิดเป็นร้อยละ 61 ของประเทศต่างๆท่ีประเทศ
ไทยทําการนําเข้า  ทัง้นีค้าดว่าการนําเข้าจากประเทศจีน ยงัคงอยู่ในอตัราท่ีสงู เน่ืองจากต้นทนุการผลิตในประเทศจีนยงัอยู่ใน
อตัราท่ีต่ํา เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ อีกทัง้สินค้าจากประเทศจีนได้มีการพฒันาทางด้านคณุภาพท่ีดีขึน้ และดีไซน์ท่ีทนัสมยั
มากย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตามสดัสว่นการนําเข้าจากประเทศในอาเซียน จะมีแนวโน้มท่ีจะสงูขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากการรวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําให้ภาษีการนําเข้าอยู่ในอตัราร้อยละ 0  คาดว่าการนําเข้าชดุชัน้ในในประเทศแถบนีจ้ะสงูขึน้
เร่ือยๆ ในอนาคต 

 

 การส่งออกสนิค้าประเภทชุดชัน้ใน 

กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกชุดชัน้ในจากประเทศไทยตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปี 2562 
          (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

จากตารางและกราฟการสง่ออกสนิค้าประเทศชดุชัน้ในไปยงัต่างประเทศ จะเหน็ได้วา่ มลูคา่การสง่ออก
ลดลง ร้อยละ 1 ในปี 2562 คาดวา่สว่นหนึง่มาจากนโยบายการตัง้กําแพงภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกา ซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม การสง่ออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่มีมลูคา่
การสง่ออกจากประเทศไทยมากท่ีสดุยงัคงมีการเติบโตได้ เน่ืองจากการเติบโตภายในประเทศของสหรัฐอเมริกายงัคง
แข็งแกร่ง 
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มูลค่าการส่งออกสนิค้าประเภทชุดชัน้ในสู่ประเทศคู่ค้าหลักปี 2560 - 2562 (ล้านบาท) 
 

 
 

 ภาวะการแข่งขันในประเทศ 

  ตลาดชุดชัน้ในภายในประเทศเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงในทุกระดับราคา โดยมีผู้ ประกอบการหลายรายใน

อตุสาหกรรมชดุชัน้ใน เช่น  บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) ผู้ผลิตชดุชัน้ในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอมัพ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จํากดั ผู้ผลิตชดุชัน้ในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผู้ผลิตชดุชัน้ในตรา “Sabina” นอกจากนีย้งัมีผู้ผลิตรายย่อยท่ี

ไม่มีเคร่ืองหมายการค้าจํานวนมากรองรับตลาดผู้บริโภคท่ีคํานึงถึงราคาเป็นประเด็นสําคญัในการเลือกซือ้สินค้า ซึ่งหากแบ่ง

สดัส่วนตลาดโดยประมาณแล้ว  บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) จะมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นบริษัทฯ ภายใต้

แบรนด์“Sabina” และบริษัท ไทรอมัพ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั ภายใต้แบรนด์“ Triumph”   

  ในปี 2562 จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอยู่ในภาวะตกต่ํา ตลาดโดยรวมของชุดชัน้ในจากมมุมองของ

การค้า Offline ตามห้างร้านทัว่ไปจะมีการเติบโตน้อยเน่ืองจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภคไม่ได้เพิ่มขึน้และชะลอการใช้จ่าย แต่ใน

ด้านของ Online มีการค้าขายท่ีเติบโตและคกึคกัมากกว่ามาก  ดงันัน้สรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชดุชัน้ในยงัมีการเติบโตอยู่

พอสมควร เม่ือรวมทัง้ตลาด Offline กบั Online เข้าด้วยกนั 

  นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ ผลิตภายในประเทศแล้ว ยังมีการแข่งขันจากผู้ ผลิตชุดชัน้ในชัน้นําจาก

ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ท่ีเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผู้บริโภคระดบับน สําหรับตลาดผู้บริโภคท่ี

คํานึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชดุชัน้ใน non brand ราคาประหยดัมากขึน้ โดยเฉพาะจากช่องทาง Online 

แตค่ณุภาพก็ยงัคงด้อยกวา่สนิค้าท่ีมี Brand  
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 ศักยภาพการแข่งขัน 

  ในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขันเสรีทัง้ในและต่างประเทศ ผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายชุดชัน้ในจําเป็นต้องรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัของตนอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษัทฯเม่ือเทียบกบัคู่แข่งทัง้ภายในและต่างประเทศ 

มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คุณภาพผลติภัณฑ์ 

  บริษัทฯ ผลติชดุชัน้ในท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกบัคู่แข่งจากประเทศรายใหญ่ และจากการผลิตชดุชัน้ในตามคําสัง่ซือ้ของ

ผู้ จําหน่ายชัน้นําในต่างประเทศ ทําให้มีความชํานาญในการผลิตท่ีต้องอาศยัทกัษะการตดัเย็บสงูได้ และคํานึงถึงคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ จนได้รับใบรับรองคณุภาพจากหลายสถาบนั ทัง้ทางด้านการรับรองเร่ืองการใช้วตัถดิุบท่ีไมป่ลอดจากสารท่ีทําให้เกิด

มะเร็ง, การไม่ใช้แรงงานเด็ก, และได้รับ ISO 9001 : 2000 เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ตัง้แต่

เร่ิมต้นจนถึงสินค้าพร้อมขาย ซึ่งมีเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบด้วยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับจากลูกค้าจาก

ต่างประเทศ เพ่ือนํามาใช้ในการผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพการตัด และเย็บในทุกขัน้ตอน จนกระทั่งแพ็คลงกล่อง 

นอกจากนี ้ยงัมีบริการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ลกูค้าเพ่ือให้บริการท่ีครบวงจรอีกด้วย ซึ่งนบัเป็นข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกบัผู้ผลิต

สินค้า OEM จากประเทศใกล้เคียงเช่นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศจีนท่ีแม้จะมีต้นทนุการผลิตต่ํากว่า แต่ผลิตสินค้าท่ี

ด้อยคณุภาพกวา่ และแม้วา่จะมีการออกแบบผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า แตย่งัไมค่อ่ยเป็นท่ียอมรับจากลกูค้าเท่าไรนกัดงันัน้ ลกูค้า

ผู้ จําหน่ายชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศจงึให้ความไว้วางใจและทําการสัง่ผลิตสินค้ากบับริษัทฯอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

 

(2) การออกแบบผลติภัณฑ์ และนวัตกรรมสนิค้า 

  บริษัทฯ มีทีมออกแบบชุดชัน้ในท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับทุกรุ่นทุกวัย โดยมีการส่ง

ดีไซน์เนอร์ไปศกึษาดงูานยงัตา่งประเทศ เพ่ือเรียนรู้ถงึเทรนด์ดีไซน์เพ่ือนํามาปรับ และใช้ในการออกแบบให้กบัสินค้าในประเทศ 

โดยเฉพาะสินค้าวยัรุ่นท่ีมีลวดลายน่ารัก ซึ่งแตกต่างจากของย่ีห้ออ่ืนๆ มกัไม่เน้นออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุ่มลกูค้าวยัรุ่น

มากนกั จงึทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และสามารถครองสว่นแบ่งตลาดผู้ ซือ้กลุม่วยัรุ่นได้มาก นอกจากนี ้ยงั

มีหน่วยงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายวุยั ทําให้

สามารถออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

(3) ช่างฝีมือที่มีทักษะในการตัดเยบ็สูง 

  บริษัทฯมีช่างฝีมือท่ีมีทักษะสงูสามารถตัดเย็บชุดชัน้ในท่ีสลบัซับซ้อนได้ โดยได้เปิดศูนย์การเรียนในโรงงานซึ่งให้

การศกึษาพนกังานทัง้ในสายสามญัและสายอาชีพ จงึเป็นสว่นเสริมให้บริษัทฯสามารถคดัเลือกช่างเยบ็ท่ีมีความสามารถได้ 
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(4) ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร้อมพนักงาน 

  หลงัจากประสบความสําเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing Systems เข้ามาใช้ปรับปรุงระบบการจดัการใน

โรงงานจนได้รับรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่ นเข้ามาใช้ในการจดัการ

ด้วย และยงัคงหาเคร่ืองมือการจดัการเข้ามาเพ่ือช่วยบริหารงานโรงงานมากย่ิงขึน้ ได้แก่ ระบบ QCC หรือ Quality Circle 

Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทกุคนมีสว่นร่วม) เป็นต้น เข้ามาช่วยเสริม

การจดัการในโรงงานให้มีระบบมากย่ิงขึน้ เพ่ือทําให้ประสทิธิภาพการผลติเพิ่มสงูขึน้ ลดการสญูเปลา่ 

 

(5) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยการสนบัสนนุให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” 

เพราะการพัฒนาปรับปรุงต่างๆต้องอาศัยความรู้และการเรียนรู้ของคนในองค์กร ด้วยการค้นหาแนวคิดใหม่และการใช้

ประสบการณ์ตรง ทําให้เกิดการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้  หากองค์กรใดมี

บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยู่มากแล้ว ก็จะได้เปรียบกว่าองค์กรอ่ืนๆ ดงันัน้ หากทําให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถกูและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์การ

เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนสมาชิกสามารถนําประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคณุค่า

ให้กบัสินค้าและบริการได้อย่างสร้างสรรค์ อนัจะนําไปสูก่ารสร้างกระบวนการและการจดัการในองค์การให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่ธุรกิจ 

 

การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 กาํลังการผลติและนโยบายการผลติ 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับรีุรัมย์มีเคร่ืองจกัร

รวมทัง้สิน้  2,829 เคร่ือง แบ่งเป็นเคร่ืองจักรเย็บจํานวน  2,766 เคร่ือง และเคร่ืองจักรอ่ืนๆ จํานวน 63 เคร่ือง  

นอกจากเคร่ืองจักรหลกัเหล่านีแ้ล้วยงัมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจักรเย็บซึ่งสามารถช่วยให้ปรับเคร่ืองจักรให้ทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์มากขึน้ โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกนัไปตามรูปแบบ

สนิค้า ปัจจบุนับริษัทฯ มีปริมาณการผลติจริงทัง้สิน้ 8.4 ล้านชิน้ตอ่ปี 

 บริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม  มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  1,430 

เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเย็บจํานวน 1,279 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืน 151 เคร่ือง นอกจากนีย้งัมีการบํารุงรักษา

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภยัต่อพนกังานอีกด้วย ปัจจุบนับริษัทย่อยมีการผลิตจริงทัง้สิน้ 3.3 ล้านชิน้   

ตอ่ปี 
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 การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ 

 

 
 

  บริษัทได้กําหนด Road Map การปรับปรุงพฒันาองค์กรเป็นแผนระยะยาว ตัง้แต่ปี 2549 ถึง ปี 2568 โดยมีเป้าหมาย

สงูสดุ คือ ความยัง่ยืนของธุรกิจ ดําเนินการปรับปรุงพฒันา7 ขัน้ตอนดงันี ้

 

  ขัน้ที่ 1 Basic Tools 

  เป็นการปรับปรุงโดยนําเคร่ืองมือพืน้ฐานการผลิต มาใช้กําหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพ่ือกําหนดต้นทนุ, 

วางแผนการผลติ, บริหารสายการผลติ, และวดัระดบัความสามารถในการผลติ 

 

  ขัน้ที่ 2 Participation 

  เป็นการยกระดบัให้เกิดการมีสว่นร่วมของพนกังานภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงพฒันา โดยผ่านเคร่ืองมือ 

5ส, Kaizen, และปรับรูปแบบการจ่ายคา่แรงจงูใจ เป็น Group Incentive เพ่ือมุง่เป้าหมายเดียวกนั 

 

  ขัน้ที่ 3 Lean Manufacturing  

  เป็นการปรับปรุงเพ่ือกําจดัความสญูเปล่าต่างๆ และงานไม่มีคณุค่า (Non Value Added)ในกระบวนการ ทําให้

สดัสว่นของพนกังาน Indirect ลดลงจาก 32% เป็น 24% ในปี 2562 และปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากนัง่เย็บ เป็นระบบยืน

เย็บ เพ่ือให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Flow) ทําให้จํานวนพนกังาน/ไลน์การผลิตลดลงจาก 30 คน เหลือ 

16-18 คน ซึ่งเหมาะกับสภาพงานหลายแบบและมีจํานวนตวั/แบบน้อยลง รวมทัง้การปรับเปล่ียนการผลิตจากระบบผลกั 

(Push System) เป็นระบบดงึ (Pull System) ตามหลกัการ Lean ซึง่ทําให้ผลติภาพการผลติดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
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  ขัน้ที่ 4  Sabina Productive Management (SPM)     

            เป็นการบรูณาการเคร่ืองมือการปรับปรุงท่ีเหมาะสมกบัองค์กร ให้เป็นระบบจดัการของบริษัท แบ่งเป็น 6 เสา ( 5ส+

Kaizen, Lean, AM-PM, QCC, HRD+4D และ อนรัุกษ์พลงังาน) และทํางานในรูปแบบ Cross Function Team โดยมี

คณะทํางานมาจากทกุหน่วยงานของบริษัท 

 

  ขัน้ที่ 5  5S Enhancement 

  เป็นการยกระดบัการดําเนินงาน 5ส จาก 5ส พืน้ท่ี เป็น 5ส ในกระบวนการทํางาน (5S In Process) เพ่ือสะสาง

ขัน้ตอน หรือ ระบบงานท่ีเกินความจําเป็น ออกแบบวิธีการทํางานให้สะดวก ง่าย รวดเร็ว สะอาดเพ่ือตรวจสอบสิ่งผิดปกติ สร้าง

มาตรฐานของกระบวนการปฏิบติังาน และยงัส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่านหวัหน้า SGA เป็นการทําให้หวัหน้างานกลุ่มย่อยมี

อํานาจในการตดัสนิใจ และบริหารจดัการระดบัหนึง่  (5S Empowerment) 

 

  ขัน้ที่ 6  High Performance Organization 

  เพ่ือมุ่งสูอ่งค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสงู บริษัทจึงขยายผลการปรับปรุงจาก Lean Manufacturing สู่ Lean Enterprise 

เช่ือมโยงจาก Supplier ถึงลกูค้า ให้เป็นห่วงโซ่เดียวกนั สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ และนําเคร่ืองมือ QCC มาจดัการปัญหา

เรือ้รัง (Problem Solving) รวมทัง้พฒันาความผกูพนัของพนกังานกบัองค์กร (Employee Engagement) เพ่ือเป็นแรง

ขบัเคล่ือนในการปรับปรุงพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

 

  ขัน้ที่ 7 Sustainable Business 

  ขยายการปรับปรุงการบริหารจดัการจากกระบวนการผลิต ไปสูท่กุหน่วยงานขององค์กร เพ่ือการบริหารจดัการอย่างมี

คณุภาพทัว่ทัง้องค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามหลกัการ Total Quality Management (TQM) และสร้างวฒันธรรม

องค์กรท่ีสมาชิกให้ความสําคญัและมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงาน ทําให้สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลง 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้การดําเนินงานอย่างมี

ความรับผิดชอบแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย และชมุชน ซึง่จะสง่ผลตอ่ความยัง่ยืนในธุรกิจตอ่ไป 
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  การควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์ นอกจากขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพระหวา่งขัน้ตอนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยงัมี
มาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยส่งเสริมให้พนักงานรักษาคุณภาพมาตรฐานและสอนทักษะอ่ืนท่ีช่วยลดอัตราความ
ผิดพลาดในการผลิต จากการสุ่มตรวจสอบท่ีผ่านมา พบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐานก่อนการบรรจแุละจําหน่ายให้ลกูค้าเพียง
ร้อยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์ท่ีผลติได้ทัง้หมด 
 

 วัตถุดบิหลักที่ใช้ในการผลติ 

  ผ้าเป็นสว่นประกอบหลกัของผลติภณัฑ์ทกุประเภท มีปริมาณท่ีใช้ในการผลติคอ่นข้างสงู ทําให้บริษัทฯและบริษัทย่อย
ต้องมีการจดัซือ้ในปริมาณมาก และเพ่ือควบคมุให้ได้คณุภาพและปริมาณท่ีต้องการ จึงสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบท่ีมีการ
สัง่ซือ้เป็นประจําน้อยราย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีผู้ประกอบการหลายรายท่ีผลิตวตัถดิุบประเภทนีอี้กเป็นจํานวนมาก จึงไม่มี
ปัญหาในเร่ืองการจดัหาหากเกิดปัญหาในการตกลงกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบท่ีมีการซือ้ขายอยูใ่นปัจจบุนั 
  ยางเป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ทกุประเภท มีหลากหลายแบบ และด้วยอายกุารใช้งานจํากดั ทําให้ต้องมีการซือ้
วตัถดิุบประเภทนีอ้ยูเ่สมอ แตก่ารตรวจสอบคณุภาพทําได้ง่าย จงึง่ายต่อการจดัการและการจดัหา สว่นวตัถดิุบหลกัอีกชนิด คือ 
ฟองนํา้มี 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ฟองนํา้ท่ียังไม่ขึน้รูปสามารถสัง่ซือ้ได้จากผู้ผลิตภายในประเทศ และฟองนํา้สําเร็จรูป เป็น
วตัถดิุบเฉพาะพิเศษแตกตา่งกนัในแตล่ะแบรนด์มีผู้ผลติภายในประเทศน้อยราย ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
เช่น ประเทศจีน ซึง่ฟองนํา้มีอายจํุากดั ไม่สามารถเก็บได้นาน จึงใช้นโยบายการซือ้แบบ JIT (Just In Time) เพ่ือแก้ปัญหาใน
เร่ืองคณุภาพของวตัถดิุบ และลดต้นทนุในการเก็บวตัถดิุบด้วย  นอกจากนีปั้จจบุนับริษัทฯ ได้ติดตัง้เคร่ืองจกัรป๊ัมฟองโมลด์เอง 
เพ่ือลดต้นทนุการผลิต และลดการพึง่พาซพัพลายเออร์ เน่ืองจากฟองโมลด์ถือเป็นวตัถดิุบท่ีสําคญั และเป็นความลบัของแต่ละ
แบรนด์   ปัจจบุนัมีเคร่ืองป๊ัมโมลด์อยูจํ่านวน  56 เคร่ืองด้วยกนั และมีเคร่ืองป๊ัมโมลด์สํารอง 8 เคร่ือง 
 

 การจัดหาวัตถุดบิ 

  วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกัดงันี ้วตัถดิุบหลกั อปุกรณ์ตกแต่งสินค้า และวสัดบุรรจภุณัฑ์ โดย

วตัถุดิบหลกัประกอบด้วย ผ้า ยาง และฟองนํา้ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ81.34เม่ือเทียบกับมลูค่าการซือ้วตัถดิุบทัง้หมดในปี 

2561 และคิดเป็นร้อยละ82.02 ในปี 2562 ซึง่มีผู้จดัจําหน่ายหลกัน้อยราย เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ และควบคมุคณุภาพ

ของวตัถดิุบ สําหรับอปุกรณ์ตกแตง่สนิค้ามีความหลากหลายขึน้อยูก่บัรูปแบบของผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า OEM 

เช่น ตะขอ จดุแตง่ หว่งคล้องสายแขน ด้าย และเอน็ เป็นต้น สว่นวสัดบุรรจภุณัฑ์ได้แก่ ไม้แขวน กลอ่ง สายรัด ถงุพลาสติก และ

อ่ืนๆ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายซือ้วตัถดิุบลว่งหน้ามาเก็บไว้ เน่ืองจากต้องการลดต้นทนุในการเก็บวตัถดิุบ และ

วตัถดิุบสว่นใหญ่จะมีอายกุารใช้งานสัน้ หากเก็บไว้นานจะทําให้คณุภาพลดลง ดงันัน้เพ่ือป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดิุบ และ

ช่วยป้องกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯจะทําสญัญาซือ้ขายในระยะยาวแทน กล่าวคือจะมีการทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

เพ่ือจองกําลงัการผลติของผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบ และเพ่ือสง่มอบวตัถดิุบตามกําหนดเวลาท่ีตกลงไว้ สําหรับวตัถดิุบหลกั เช่น ผ้า

และยาง เป็นสิ่งจําเป็นต่อการผลิตสินค้าทกุชนิดนัน้ จะใช้ผู้ จําหน่ายวตัถดิุบรายประจําเพียงไม่ก่ีรายและมีการซือ้ขายกนัเป็น

ระยะเวลานาน สว่นอปุกรณ์ตกแตง่ และวสัดบุรรจภุณัฑ์นัน้จะมีรายละเอียดมากทําให้ไมมี่ผู้ จําหน่ายวตัถดิุบรายประจํา 
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  ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยสัง่ซือ้วตัถุดิบประเภทต่างๆ จากผู้ จําหน่ายวตัถุดิบรวมทัง้สิน้กว่า 200 ราย โดยเป็นผู้

จําหน่ายวตัถดิุบรายใหญ่ 2-3 ราย มีสดัสว่นการซือ้ขายกบัผู้ จําหน่ายวตัถดิุบรายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ   62.27 และ

ร้อยละ 59.25   ของยอดซือ้รวมโดยประมาณในปี2561 และปี 2562ตามลําดบั ทัง้นีไ้ม่มีผู้ จําหน่ายวตัถดิุบรายใดท่ีมีสดัส่วน

มากกว่าร้อยละ 15 ของยอดซือ้วตัถุดิบรวมทัง้หมด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสัง่ซือ้วตัถุดิบหลกัจากผู้ จําหน่ายวตัถุดิบราย

ประจํา ซึ่งหากต้องการวัตถุดิบชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีการนํามาใช้ในการผลิต ก็จะจัดให้มีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซือ้จะ

พิจารณาตามความเร่งดว่นของงานประกอบในการจดัหาผู้ จําหน่ายวตัถดิุบด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการสัง่ซือ้วตัถดิุบจากต่างประเทศในสดัส่วนร้อยละ 20.24 เทียบกบัมลูค่าการ

สัง่ซือ้วตัถดิุบหลกัทัง้หมดในปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ  20.64  ในปี 2562 โดยเป็นการสัง่ซือ้จากประเทศฮ่องกง  เกาหลี จีน

และไต้หวนั เป็นต้น 

 การควบคุมคุณภาพการผลติ 

  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด โดยในทุกโรงงานจะมีระบบการควบคมุคณุภาพก่อนผลิต

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนผลิต – Pre-Production Meeting, การควบคมุคณุภาพระหว่างผลิต เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

ระหวา่งการผลติ (QC In Line) และการควบคมุคณุภาพหลงัผลติ เพ่ือตรวจสอบขัน้สดุท้ายหลงัจากการผลิตสินค้าเสร็จสิน้ก่อน

สง่มอบให้ลกูค้า เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าสินค้าท่ีผลิตผ่านมาตรฐานสากล และเป็นไปตามคําสัง่ผลิต (End Control 100% และการ

สุม่ตรวจ) นอกจากนี ้ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบคณุภาพจากสํานกังานใหญ่ เข้าตรวจสอบระบบคณุภาพของโรงงานหรือทําการ

สุม่ตรวจสนิค้าหลงัผลติ (เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของลกูค้า ) 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

หลายๆ ปัจจัยได้ถูกลดทอนและเปล่ียนแปลงจากการแก้ไขในการดําเนินธุรกิจและการปรับเปล่ียนของสภาวะตาม
ความเป็นจริงในยคุปัจจบุนั เช่น 

- ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 

  ปัจจบุนัช่องทางการจําหน่ายได้เพิ่มมากขึน้ ตามกระแสท่ีเปล่ียนไปของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ก็ได้ขยายช่องทางการ
จําหน่ายมากขึน้ในหลายๆ ช่องทาง เช่น การขายทาง Social Media  การขายทาง TV  การขายทางไดเร็กซ์เซลล์  ไม่ได้อาศยั
เฉพาะช่องทางการจําหน่ายเดิม อยา่งห้างสรรพสนิค้า  ร้านค้ายอ่ย และ Discount Store 
  ในปี 2562-2563  บริษัทยงัมีแผนการเพ่ิมสดัส่วนการขายจากช่องทางของตนเอง โดยการขายแบบเคล่ือนท่ี Mobile 
Pop Up Store ให้มากย่ิงขึน้ 

- ความเส่ียงจากการเปิดร้านค้าของบริษัทเอง 

  ปัจจบุนับริษัทได้ปรับลดร้านค้าโดยการไม่ต่อสญัญาเช่าในร้านค้าท่ีไม่ได้สร้างผลกําไร และเพ่ิมความระมดัระวงัใน
การเปิดร้านค้าใหม่ให้มากย่ิงขึน้ และยงัสามารถรักษายอดขายไว้ได้จากการเติบโตในจดุขายเดิม และการขยายไปทางตลาด 
online ท่ีมีคา่ใช้จ่ายต่ํากวา่ ในปี 2562 บริษัทได้ปิดร้านค้าย่อย (Traditional Trade) ไปถึง 5 ร้านค้า สว่นร้านค้าท่ีเปิดใหม่ก็
มุ่งเน้นให้เป็นร้านค้าท่ีมีการใช้พืน้ท่ีน้อยลง แนวทางในปี 2563 บริษัทมีแผนท่ีจะปิดร้านค้าย่อยมากถึง 20 แห่ง  โดยยงัรักษา
พนกังานขายไว้ เพ่ือเสริมการขายในรูปแบบ Mobile Pop Up Store 

- ความเส่ียงจากการเกดิสนิค้าล้าสมัย 

  ปัจจบุนับริษัทมีแนวทางในการลดทอนสินค้าท่ีไม่ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ข้อผิดพลาด
ท่ีเคยเกิดขึน้จึงลดน้อยลง ในการคาดการณ์ปริมาณสินค้าต่อแบบ โดยเฉพาะแบบ Fashion ท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม Trend ของ
ตลาดเสมอ ทางบริษัทได้ลดปริมาณต่อแบบและวางจําหน่ายเฉพาะร้านค้าในระดับบนเท่านัน้ รวมทัง้การสร้างสินค้า 
Exclusive เฉพาะแต่ละช่องทางการจําหน่าย หากสินค้า Exclusive ไม่สําเร็จ ก็สามารถนํามาสลบัทดลองขายในช่องทางอ่ืนๆ
ได้ ในปี 2562 ปริมาณสินค้า Basic มีมากขึน้เป็น 70% ในขณะท่ีสินค้า Fashion ลดลงเป็น 30% เป็นผลให้สินค้าล้าสมยัลด
น้อยลง 
  บริษัทยงัได้ลดภาระการเก็บและกระจายสินค้า เพ่ือลดค่าใช้จ่ายโดยระบบ Sabina@home คือ ลกูค้าสามารถสัง่
สนิค้าผา่นทกุจดุขาย(offline) ให้ไปสง่ถงึท่ีบ้านหรือท่ีทํางานได้อีกด้วย 
 

- อัตราแลกเปล่ียน 

  ปัจจุบนับริษัทมีสดัส่วนธุรกิจส่งออกท่ีต่ํากว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และแนวโน้มค่าเงินบาทในปีนีก็้ไปในทิศทางท่ี
แข็งตวัมากขึน้ บริษัทได้ทําการประกนัความเส่ียงด้วยการทํา Forward Exchange Currency ลว่งหน้าในทกุๆ รายการท่ีสง่ออก 
ขณะท่ีการนําเข้าวตัถดิุบจากต่างประเทศและการสัง่ซือ้สินค้าสําเร็จรูปมาจําหน่าย(Sourcing)กลบัเป็นบวกต่อกําไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน อย่างไรก็ตามความเส่ียงยงัคงอยู่กับธุรกิจต่อไป เพราะการคาดการณ์อตัราแลกเปล่ียนอาจพลิกกลบัในทิศทาง
ตรงกนัข้ามได้เสมอ ดงันัน้แผนธุรกิจของบริษัทจงึมิได้คาดหวงักําไรจากหมวดอตัราแลกเปล่ียนเลย 
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  ในปี 2563 แม้ค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงต้นปี แต่ก็ยงัไม่มีนยัสําคญัพอท่ีจะเร่งการส่งออกไปแข่งขนักบั
ประเทศท่ีได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) และมีค่าแรงต่ํากว่า ค่าเงินอ่อนกว่าเรา ในทางตรงกนัข้ามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าใน
ระดบั 33 บาท ลงไปท่ี 32บาท, 31บาท ไปจนถึง 30 บาท เป็นแนวทางท่ีจะได้รับประโยชน์กบัเรามากกว่า  เน่ืองจากปัจจุบนั
บริษัทมีการนําเข้าสค้ิามากถงึ 35% 

- ความเส่ียงจากการบริโภคภายในประเทศ  

  เน่ืองจากยอดขายของบริษัทฯ มาจากภายในประเทศเป็นสดัส่วนถึงร้อยละ 80 ในปี 2561 และลดลงเป็นร้อยละ 79 
ในปี 2562  ซึง่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเติบโตต่ํา หรือพิจารณาจากอตัราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 
Products หรือ GDP) ซึง่ในปี 2563 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2 การบริโภคภายในประเทศท่ีเร่ิมหดตวั การใช้จ่ายของผู้บริโภคเร่ิม
ลดลง ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้พยายามดําเนินกิจกรรมการตลาดท่ีตรงช่องทางให้เหมาะสมมากขึน้ ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  
การส่งเสริมการขาย เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายให้แม่นยํา ตรงกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้ ยงัหา
ตลาดทดแทนโดยขยายแบรนด์ไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC เพ่ือเป็นการขยายตลาดและ
ยอดขาย ในปี 2563 บริษัทยงัคงเร่งอตัราการเติบโตในช่องทาง TV , Online มากย่ิงขึน้ด้วย 

- ความเส่ียงด้านการรับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศที่ใช้แบรนด์ตัวเอง (OEM) 

  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีลกูค้ารายใหญ่ เป็นผู้ จําหน่ายชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าในแถบ
ยโุรปเป็นหลกั ได้ว่าจ้างให้ออกแบบและผลิตชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลิต (OEM) ซึง่การรับจ้างผลิตให้กบั
ลกูค้าต่างประเทศท่ีใช้แบรนด์ลกูค้าเอง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้พยายามในการลดต้นทนุการผลิตเพ่ือแข่งขนัได้มากแล้วก็ตาม แต่
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก เร่ิมกลบัมาชะลอตัวในปี 2563 ขณะเดียวกันผู้ผลิตท่ีเป็นคู่แข่งในแต่ละประเทศท่ีมีอยู่เป็น
จํานวนมาก ไม่ว่าจากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลงักา และอ่ืนๆ ก็ต้องเข้ามาแข่งขนัในการรับออเดอร์อย่างหนกั 
อย่างไรก็ตาม การทําการค้า OEM มิได้เป็นเป้าหมายใหญ่ของบริษัทจากท่ีปี 2550 ท่ีเราเน้นการสร้าง Brand “Sabina” 
มากกว่าดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้จดุเด่นของการผลิตสินค้าคณุภาพในการเสนอขายสินค้า High Fashion , Big Cup Bra , Big 
Cup Swim Wear ให้กบัลกูค้า OEM ตลาดบนมากขึน้ เป็นการมุง่เน้นท่ีผลกําไรมากกวา่การขยายการรับ Order มากๆ 

-   ความเส่ียงจากเทคโนโลยี 

ความเส่ียงจากเทคโนโลยี ท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบริโภคส่ือและเปล่ียน
รูปแบบการซือ้สินค้า ตลอดจนเทคโนโลยี ทําให้ลกูค้าสามารถเข้าถึง ข้อมลูข่าวสาร สามารถเปรียบเทียบ และมีตวัเลือกในการ
บริโภคมากขึน้  บริษัท จึงต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตัง้แต่การออกแบบสินค้าให้
ตรงต่อความต้องการ ท่ีทนัสมยั การผลิตสินค้า ให้ได้คณุภาพตามท่ีมีการโฆษณาไว้ และต้องสามารถให้บริการลกูค้าได้ตามท่ี
ลกูค้าต้องการ ด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 

 

 ความเส่ียงเก่ียวกับการผลติ 

- การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและการเพิ่มขึน้ของค่าแรงทุกๆปี 

  ปัจจบุนัแม้วา่ประเทศไทยมีคา่แรงอยูใ่นระดบัท่ีสงูพอสมควร เม่ือเทียบกบัผู้ผลิตในแถบอาเซียน แต่แรงงานท่ีจะใช้ใน
อตุสาหกรรมชดุชัน้ในยงัเป็นแรงงานซึง่หาได้ยาก เน่ืองจากต้องเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือในการตดัเยบ็สงู ได้รับการฝึกฝนจนชํานาญ
ในระดบัหนึ่ง แตกต่างจากแรงงานในอตุสาหกรรมสิ่งทออ่ืนทําให้แรงงานหนัไปทํางานในโรงงานท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถมาก
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นัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งได้ผลตอบแทนท่ีเท่ากันหรือมากกว่า ทําให้
อตุสาหกรรมนีย้งัคงขาดแคลนแรงงานเป็นอยา่งมาก แตก่ารปรับตวัของบริษัทไปในทิศทางของ Lean Manufacturing ปรับการ
นัง่เย็บเป็นการยืนเย็บ ได้สง่ผลดีต่อ Productivity รวมทัง้รายได้พนกังานท่ีเพิ่มมากขึน้ ปัจจบุนั Turn Over ของบริษัทอยู่ท่ีต่ํา
กวา่ 1.5% 
  ปัจจบุนับริษัทยงัลดความเส่ียงในกรณีต้นทนุค่าแรงอาจจะสงูขึน้อย่างมากในบางปีจากนีไ้ป ด้วยการไม่ลงทนุขยาย
โรงงานใหม่โดยการสัง่ซือ้สินค้าสําเร็จรูปมาจําหน่ายในต้นทนุท่ีต่ํากว่าจากประกาศข้างเคียง ในปี 2561 สดัส่วนการสัง่ซือ้มา
ขายเป็น 18% ของสนิค้าเตรียมขายทัง้หมด  ในปี 2562 สดัสว่นนีไ้ด้เพิ่มขึน้มาเป็น 37% และคาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น   40 – 45 % 
ในปี 2563 
 
    - การคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความเส่ียงในการตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความตระหนักถึง

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากกระบวนการผลิต จนถึงจดัจําหน่ายสินค้า มีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ียงัไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 

ถงุพลาสติก ทัง้นี ้ได้มีนโยบาย ในทกุสว่นงาน เพ่ือทําโครงการลดการใช้ วสัดท่ีุทําลายสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการลด

ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั  สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อท่ี 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึง่กลา่วถึงเร่ือง 

ESG ไว้ในด้านต่างๆ ดงันี ้1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental)  2. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social)            

3. ความรับผิดชอบตอ่ธรรมาภิบาล (Governance) 
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บริษัท : บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 177 หมู่ 8  ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th  
โทรศพัท์ : 056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 
- สํานกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์ : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 
- สํานกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 2 : 30/5 หมูท่ี่ 12  ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง 

อําเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 
โทรศพัท์ : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 
- สํานกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 3 : 236 หมู่ท่ี 10 ตําบลดูทุ่ง่  อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 
โทรศพัท์ : 045-737-351-3 
โทรสาร 
- สํานกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 4 

โทรศพัท์ 
โทรสาร 

: 045-737-356 
: 81, 106 หมูท่ี่ 6 ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 

:  044-657107,044-657210 
:  044-657207 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ :  ir@sabina.co.th   
เงินลงทนุจดทะเบียน 347,500,000  บาท 
เรียกชําระแล้ว 347,500,000  บาท 
หุ้นสามญั 347,500,000   หุ้น 
มลูค่าหุ้น 1 บาท 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท   ศูน ย์ รั บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีตัง้ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-0099999 

    ผู้สอบบญัชี  นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน หรือ 
         นายชยัยทุธ องัศวุิทยา        หรือ 

        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4563 และ 3885  

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
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ท่ีตัง้สํานกังาน สํานกังาน เอ เอม็ ที แอสโซซิเอท 

491/27 สีลมพลาซา่  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 
โทรสาร 02-2372133 

 
                 ข้อมูลอ่ืน ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน  www.set.or.th  หรือ 
www.sabina.co.th 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
   ข้อมูลหลักทรัพย์ 
   จาํนวนทุนจาํทะเบียนและทุนที่ชาํระแล้ว 
    

ปัจจบุนั บริษัทซาบีน่า จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนจํานวน                          347.50  ล้านบาท 
ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน                   347.50  ล้านบาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน                                                                           347.50  ล้านหุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
    ผู้ถือหุ้น 

  รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) จํานวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 

160,207,000 
22,192,800 

46.10 
6.39 

3. นายพิชชา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 
4. นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 
5. บวัหลวงหุ้นระยะยาว 
6. บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล 

10,501,000 
9,997,900 
8,403,500 

3.02 
2.88 
2.42 

7. นายอนรัุกษ์  ตัง้คารวคณุ 7,803,800 2.25 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 
9. นายไชยกร  ศิริรัตน์อสัดร 

5,897,300 
5,420,900 

1.70 
1.56 

10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 4,634,400 1.33 
 
  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

-ไมมี่- 
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 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสํารองตาม

จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

สําหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบ
กับงบลงทุนของบริษัทย่อยนัน้ หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตัง้สํารองตามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2562* 2561 2560 
เงินปันผลตอ่หุ้น                          (บาท) 1.19 1.04 0.82 
อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
100.07 99.95 117.19 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

127.64 149.29 330.79 

 

หมายเหตุ 

   **การจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน
อตัราหุ้นละ0.57 บาทต่อหุ้น และเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรสะสมเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เท่ากับอัตราหุ้นละ1.19 บาทโดยจะ
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2563 ตอ่ไป  
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โครงสร้างการจัดการ 

                 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 
-กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน  7 ท่าน   (เป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน) 
-กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน   4 ท่าน 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - - 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร* กรรมการผู้จดัการ - ประธาน กรรมการ - 

3.นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการ - - - - 

4.นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ* กรรมการ - กรรมการ - - 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์* กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

6.นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

7.นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ - 

8.นายสมชยั  วนาวิทย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน - 

9.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ - 

10.นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ กรรมการอิสระ - - - ประธาน 

11.นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการท่ีเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลกัท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ดตูามเอกสารแนบ1 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานปฏิบติัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานผลิต 

รองกรรมการผู้จดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 

ผู้ อํานวยการ  
สายงานขาย 
ในประเทศ 

ผู้ อํานวยการสาย
งานกลยทุธ์และ
พฒันาธุรกิจ 

ผู้ อํานวยการสาย
งานจดัซือ้และ 
เตรียมการผลิต 

ผู้ อํานวยการสาย
งานผลิต และ

วิศวกรรมการผลิต 

ผู้ อํานวยการสาย
งานบญัชี 
และการเงิน 

ผู้ อํานวยการสาย
งานทรัพยากร 

มนษุย์ 

ผู้ อํานวยการ
สายงานขาย
ตา่งประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
หมายเหต ุ -  นางสชุญัญา ธนาลงกรณ์   ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 และครัง้ท่ี 3/2562 วนัท่ี 13 

สิงหาคม 2562 เน่ืองจากติดภารกิจ เดินทางไปตา่งประเทศ 
                       -  นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 เน่ืองจากติดภารกิจส่วนตวั 
                -  นายสมชยั วนาวิทย  ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 วนัท่ี 25 ตลุาคม 2562   เน่ืองจากติดภารกิจเดินทางไป

ตา่งประเทศ 
 -  นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 เน่ืองจากได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 จงึทําให้ไมไ่ด้เข้าชมุครัง้ท่ี 1/2562 และไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
4/2562 เน่ืองจากติดภารกิจส่วนตวั 

                       -  นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากลาป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
(จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 6 ครัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 4 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 12 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

รวม 2 คร้ง 
นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 6/6  12/12   
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร * 
นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

6/6 
4/6 

 12/12 
 

2/2  

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ * 6/6  12/12   
นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ * 6/6  12/12  2/2 
นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี  6/6  12/12  2/2 
นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ 5/6 3/4  2/2  
นายสมชยั  วนาวิทย 5/6 4/4  2/2  
นายยทุธนา อดิพฒัน์ 6/6 4/4  2/2  
นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 4/6 3/4    
นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 5/6    2/2 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร, นายสมคิด 
ผดงุเกียรติศกัด์ิ และนางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์ กรรมการจํานวนสองคนในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สําคญัของบริษัทฯ” 

 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฎิบติัการ (รักษาการ) 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลิต (รักษาการ) 
ผู้ อํานวยการสายงานขายตา่งประเทศ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน  
นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ 
 
 

ผู้ อํานวยการสายงานขายในประเทศ 
ผู้ อํานวยการสายงานจดัซือ้และเตรียมการผลติ(รักษาการ)  
ผู้ อํานวยการสายงานทรัพยากรมนษุย์ (รักษาการ) 

นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี  ผู้ อํานวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต 
 
  เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาววาจา  มขุโต เป็นเลขานกุารบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือ
รับผิดชอบดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

 ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฏหมายและกฏระเบียบด้านหลักทรัพย์ 
ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัตอ่ คณะกรรมการ 

 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฏหมาย  ข้อบงัคบัของบริษัท  

 จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบติั
อยา่งถกูต้อง 

 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดําลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
o ทะเบียนกรรมการ 
o หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
o หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
o แบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี(56-1)และรายงานประจําปี(56-2) 

 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
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 ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีดแูลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบติัให้
เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 
โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงแหน่งเลขานกุารบริษัทและผู้ควบคมุการทําบญัชีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ1 

 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562  ได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถงึ อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีมีการชําระไปแล้ว ในปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  ปี  2562 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 
 
 
- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 
 
- นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 
 
- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัด์ิ 
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์ 
 
- นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 
 
- นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 
 
 
 
 
 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
 
 

0.36 
0.12 
0.54 
0.12 
0.32 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.06 
0.06 
0.12 
0.24 
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  ปี  2562 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

- นายสมชยั วนาวิทย 
 
 
- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 
 
 
- นายจกัรกฤษ  อทุโยภาศ 
 
-นางสาวเพญ็ศรี  สธีุรศานต์ 
 
 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร  
(ฐานะผู้บริหาร) 
 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ  
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ  
- เงินเดือน คา่ตําแหน่ง และคา่นํา้มนั    รถยนต์  
โบนสั 
- คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.06 
0.12 
0.24 
0.06 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.04 
0.08 
0.18 
29.09 

 
0.30 

 
สําหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดค่าตอบแทน เท่ากบัปี 2561 คือค่าตอบแทนพืน้ฐานสําหรับกรรมการ

ทกุคนในอตัราเทา่กนั และคา่ตอบแทนตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติม     โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ตําแหน่ง คา่ตอบแทน (บาท/เดือน) 
กรรมการ 10,000 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการบริหาร 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 
กรรมการบริหาร 5,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 
บําเหน็จกรรมการกําหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอํานาจ

จดัสรร และกําหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 
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 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ สาํหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษัทฯ จดัหายานพาหนะเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจํานวน  4  คนั 
 - บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ แก่พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุฯ โดยพนกังานจ่ายสะสม

และบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงันี ้
 - ระดบัผู้จดัการฝ่ายและผู้ อํานวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
 - ระดบัรองกรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้จดัการ  อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของค่าจ้างท่ี

ได้รับในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได้ 
- ระดบัผู้บริหาร  จดัให้มีประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 
 

บุคลากร  

 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานท่ีสําคญัในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีพนกังานรวมทัง้สิน้ จํานวน 4,450 คน (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4)    ดงันี ้
 

จาํนวนพนักงาน (คน) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

จาํนวนพนักงานบริษัท ซาบีน่า จาํกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (คน) 

4,450 4,582 4,103 

เงนิเดือนและโบนัส (ล้านบาท) 758.61 759.44 670.82 

  
ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
           บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และความเหมาะสมตามคุณวุฒิ  
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเงินเดือนขัน้ต่ําของพนกังานเป็นไปตามค่าแรงขัน้ต่ําท่ีรัฐบาลกําหนดและสอดคล้องกบั
การจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา  ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตอบแทนพิเศษเม่ือ
ทํางานได้ตามเป้าหมาย โบนสั (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) ทัง้นีก้ารพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นไปตาม
ผลงาน โดยไมพ่ิจารณาความแตกตา่งในเร่ืองถ่ินกําเนิด สญัชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แตอ่ยา่งใด  

นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะ
เศรษฐกิจ และอตัราตลาดเป็นประจําทกุปี รวมทัง้มีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว ในปี 2562 บริษัท
จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัให้กบัพนกังาน เป็นจํานวนประมาณ 4,450 คน เป็นจํานวนประมาณ  758.61 ล้าน
บาท ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ การตรวจ
สขุภาพประจําปี ห้องพยาบาล ชดุฟอร์มให้กบัพนกังาน และสวสัดิการอ่ืนๆตามนโยบายดงันี ้ 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตเิก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิารแก่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารและการจดัการค่าจ้าง คา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม สง่เสริมความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบัพนกังานทกุภาคสว่น รวมถงึการจดัการด้านสวสัดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น 
ประกนัสงัคม และสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีความปารถนาดีอยา่งย่ิงในการบริหารจดัการเพ่ือพนกังาน เช่น  
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สวัสดกิารช่วยเหลือ 
- สวสัดิการกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน 
- สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลสําหรับพนกังานทกุทา่น 
- สวสัดิการเย่ียมไข้เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน 
- สวสัดิการมงคลสมรส เพ่ือร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเร่ิมต้น 
  ชีวิตคูข่องพนกังาน 
- สวสัดิการเงินรับขวญับตุรพนกังาน 

- สวสัดิการฌาปนกิจสามีหรือภรรยา  บตุร และ บิดามารดาพนกังาน 
- สวสัดิการเงินกู้ ยืมฉกุเฉินปลอดดอกเบีย้สําหรับพนกังาน 
 - ประกนัอบุติัเหตสํุาหรับพนกังานท่ีมีกิจธุระอนัจําเป็นในการติดตอ่ประสานงานภายนอก และพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ตา่งจงัหวดั  
 

สวัสดกิารวันลา 
บริษัทจดัให้มีสวสัดิการวนัลาตา่งๆสําหรับพนกังานท่ีมีกิจธุระอนัจําเป็น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายท่ีกําหนด เช่น 
วนัหยดุประเพณี 13 วนัตอ่ปี, ลาป่วย 30 วนัต่อปี ลากิจ 5 วนัตอ่ปีลาพกั
ร้อน 6 วนัตอ่ปี ลาคลอด 98 วนั ลาสมรส 5 วนั ลาฌาปนกิจสําหรับสามี
หรือภรรยา  บตุร และบิดามารดาพนกังาน 5 วนั รวมถงึสวสัดิการการลา
ปฏิบติัธรรม 3 วนัตอ่ปี  
 
 
สวัสดกิารช่วยเหลือกรณีเจบ็ป่วย 7 โรคร้ายแรง อันได้แก่  

1.โรคมะเร็ง 
2.โรคไตวาย 
3.การทพุพลภาพทัง้หมดอยา่งถาวร 
4.โรคภมิูคุ้มกนัทําลายเนือ้เย่ือตวัเอง (SLE) 
5.โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง หรือกระดกูสนัหลงัอนั
เป็นเหตแุก่อมัพาต 
6.โรคภมิูคุ้มกนับกพร่อง (HIV)  
7.ความผิดปกติของกระดกูหกัท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 

สวสัดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย 7 โรคร้ายแรง มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือดแูลช่วยเหลือพนกังานให้แข็งแรงทัง้ร่างกายและ
จิตใจ ให้พร้อมกลบัมาเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร โดยให้สทิธ์ิการลา และพิจารณาจ่ายคา่จ้างในช่วงเวลาของการรักษา และการ
พกัฟืน้แก่พนกังาน โดยมีอายงุานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา   

 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 52 

อีกทัง้บริษัทยงัจดัให้มีสวสัดิการท่ีพกัสําหรับพนกังานท่ีมีการโอนย้ายข้ามสาขา รวมถึงการจัด
สวสัดิการเบีย้เลีย้งและค่าเดินทาง ท่ีถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทํางานจริงของพนักงาน และ
บริษัทยงัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการดแูลช่วยเหลือพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุขององค์กร โดย
กําหนดให้มีการจดัตัง้โครงการ “กองทนุอุ่นใจ”โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระหนีส้ินของ
พนกังาน ท่ีเป็นหนีบ้ตัรเครดิต, บตัรกดเงินสด และ/หรือหนีน้อกระบบ กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้เงินใน
ภาวะฉกุเฉินในการดํารงชีพ  จากท่ีกล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าสวสัดิการต่างๆของบริษัทนัน้ถกูออกแบบ
ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของพนกังาน โดยผ่านกระบวนการพดูคยุ สอบถาม และ

กลัน่กรองให้ตอบสนองตอ่พนกังานอนัเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และสําคญัท่ีสดุตามวิสยัทศัน์ขององค์กร 
 

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทถือเป็นภารกิจสําคญัในการพฒันาศกัยภาพ เพิ่มพนูทกัษะความรู้ ขีดความสามารถของพนกังานให้
สงูขึน้ มีมาตรฐานในการทํางานและการให้บริการลกูค้า รวมทัง้ทนักบัเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆซึง่มีการเปล่ียน แปลง
ตลอดเวลา สง่ผลให้พนกังานมีคา่งาน (Job Values) สงูขึน้ตามไปด้วย สามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่จะทําให้
บริษัทประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้การพัฒนาบุคลากรยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษาและจูงใจพนักงานให้อยู่
ร่วมกบัองค์กร และเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็กําลงั 

นอกจากนีย้งัเป็นการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพสามารถแข่งขนัได้ ทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัสากล เพ่ือ
สามารถอยู่รอดในยคุแห่งการแข่งขนัไร้พรมแดน (Globalization) โดยอาศยัความรู้ความสามารถของบคุลากร องค์ความรู้ 
และการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม อนัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรพฒันาสูค่วามเป็นเสิศได้ ฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ ( Human Resource Management ) จึงจดัทําแผนพฒันาบคุลากร โดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์
ในการทํางานเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร นํามาวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา เพ่ือวางแผน 
กําหนดเป้าหมายในการพฒันาบุคลากร พร้อมทัง้เสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
ทศันคติของบคุลากรเพ่ือให้พนกังานยอมรับการเปล่ียนแปลงและปฏิบติังานได้ดีย่ิงขึน้ 

ส่วนพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ( Human Resource & Development) ได้จดัทําแผนฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
บคุลากร อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติัด้านการพฒันา และถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
พฒันาบคุลากรให้มีทัง้คณุภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคณุธรรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนั
สง่ผลให้บริษัทเจริญเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ประยกุต์ทฤษฎี “เศรษฐกจิพอเพียง” มาใช้กบัการพฒันาบคุลากรในองค์กร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ “ความมีเหตผุล และความพอดีพอประมาณ” เราจึงไม่จดัการฝึกอบรมในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสมัมนาภายใน
องค์กร  มุ่งเน้นในการสร้าง “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ เราให้ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ ท่ี
ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหลกัสตูร  

เราเช่ือมัน่ว่าประเทศจะพฒันา ธุรกิจจะเติบโต องค์กรจะมีกําไรมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัพนกังานในองค์กร  
“คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร” เพราะเทคโนโลยีต่างๆ  สามารถหาซือ้ได้หากมีเงินทนุ แต่ “คน” ท่ีมีคณุภาพ 
รักและผูกพนัธ์หมัน้หมาย รวมถึงมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่สามารถหาได้โดยง่าย จึงต้องให้ความสําคญักับการ
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สัดส่วนการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและพฒันาบุคลากร 

พฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกําลงัหรือศกัยภาพในการขับเคล่ือน
องค์กร  

2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้องค์กรมีพนกังานคณุภาพ ขีดความสามารถสงู และเป็นคนดี สามารถรับมือกบัวิกฤตใดๆ ซึง่จะทําให้

องค์กรมีข้อได้เปรียบ มีความสามารถในการแข่งขนั บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์ หรือเส้นทางเพ่ือการพฒันาและฝึกอบรม 
(Training Roadmap) โดยการจดัทําแผนพฒันาและฝึกอบรมของพนกังานในแต่ละตําแหน่งงาน แต่ละระดบั และแต่ละ
กลุ่มงาน สําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างและออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมให้ตรงกับความจําเป็น และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาดงักลา่ว รวมถึงสามารถเห็นภาพชดัเจนในการจะเติบโตก้าวหน้าในระดบัท่ีสงูขึน้ไป 
ต้องพฒันาและเตรียมความพร้อมในเร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งไรบ้าง 

    รวมทัง้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามหลกั 5ส และต้องความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การแข่งขนั ความต้องการของลกูค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกับ
นโยบาย เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น วฒันธรรมองค์กร ค่านิยมของคนในองค์กร โครงสร้าง 
กระบวนการบริหารจดัการในองค์กร พฤติกรรม ความรู้ และทกัษะของพนกังาน เป็นต้น 

 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 
จากวิสยัทศัน์ของบริษัทซาบีน่า  ท่ีเช่ือมัน่วา่ "พนกังาน 

เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีคณุคา่มากท่ีสดุ" เราจงึมุง่มัน่ท่ีจะร่วม
สร้าง และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งรอบด้าน พร้อมทัง้
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัองค์กรอยา่งยัง่ยืน โดยการสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ และพฒันาภายในองค์กร ผา่นโครงการฝึกอบรมท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกบัอาย ุ สายงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ และพฒันาตนเองของบคุลากร อนัจะเป็นผลดีตอ่
พนกังานและองค์กรอยา่งยัง่ยืนสืบไป  

 
 

การอบรมเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

 
ผู้บริหาร 
มุง่พฒันาทกัษะการบริหารองค์กรบนพืน้ฐานการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกยคุ

ปัจจบุนั ผา่นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร “การบริหารแบบคลอ่งตวั” เพ่ือสร้างระบบการ
บริหารแบบใหม่ ให้สอดรับกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั ท่ีผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ นําในการ
ปรับตวั และปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานให้คลอ่งตวั สนองตอ่ปัจจยัแหง่การ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทัง้การเข้าร่วมอบรมพฒันาการจดัการด้านการตลาดและ
ส่ือสารองค์กรทัง้ภายในและภายนอก  เพ่ือสง่เสริมการส่ือสารองค์กรอยา่งมี



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 54 

ประสทิธิภาพ รวมถงึการสง่เสริมทกัษะการจดัการบริหารความเส่ียง ผา่นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Risk Management 
Program for Corporate Leaders (RCL) และสง่เสริมทกัษะด้านการบริหารและการลงทนุผา่นการเข้าร่วมอบรม
หลกัสตูรด้านการบญัชีและบริหารการลงทนุสําหรับผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ   อนัได้แก่ หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานสําหรับ
วิชาชีพนกัลงทนุสมัพนัธ์  ( IR Fundamental Course),หลกัสตูร Certificate in Investor Relations 2019, หลกัสตูร 
Financial Statement for Directors, หลกัสตูร Boardroom success through financing and investment, หลกัสตูร
มาตรฐานการบญัชี PAEs ท่ีใช้ในปี62, หลกัสตูร TLCA Executive Development program EDP class of Year 2019, 
หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) รวมถงึหลกัสตูร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) เพ่ือให้ผู้บริหารมีทกัษะและความพร้อมในการบริหารจดัการด้านการ
ลงทนุขององค์กร อีกทัง้ยงัมุง่เน้นเจตนารมณ์ขององค์กร ท่ีเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่ ด้วยการเข้า
อบรม อาทิเช่นหลกัสตูร Anti-Corruption : Practical Guide (ACPG) เพ่ือแลกเปล่ียนมมุมอง แนวคิด และเทคนิควิธีใน
การบริหารองค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่อยูเ่สมอ 
 
 
พนักงานระดับบริหาร 

มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการบริหารจดัการงาน และคน เพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือ Digital Transformation  ภายใต้บทบาทหน้าท่ี ทัง้ในด้านการ
บริหารจดัการงาน  และการบริหารความสมัพนัธ์ภายในสายงาน  ผา่น
การอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น หลกัสตูรการ
บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ,หลกัสตูรการสร้างสมัพนัธภาพ
ในงาน และการเรียนรู้ตวัตนของพนกังานและการบริหารคนในแตล่ะ
ช่วงวยั อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาศกัยภาพบคุลากร และเสริมประสทิธิภาพในการดําเนินการของหน่วยงาน
ภายใต้ความรับผิดชอบ ผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจดัการงาน และยงัมุง่เน้นการใช้
ข้อมลูในการบริหารจดัการโดยการสง่เสริมการอบรม Art of Data Science  , Big data certification  และหลกัสตูรอ่ืนๆ
ให้กบัหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่จะเป็นอีกหนึง่กลไกสําคญัในการพฒันากระบวนการทํางานโดยการประยกุต์ใช้
ซอฟแวร์ร่วมกบัพนกังานระดบับริหาร เพ่ือสะท้อนการทํางาน และทิศทางการพฒันาให้สอดคล้องกบัการดําเนินการและ
การเติบโตขององค์กร อีกทัง้บริษัทยงัสง่เสริมทกัษะด้านการจดัการ lean process , Kaizen และ 5ส ผา่นการเข้าร่วม
กิจกรรมและสมัมนากบัสถาบนัตา่งๆ อาทิเช่น สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพ่ือตอ่ยอดความสําเร็จขององค์กร
ในการบริหารจดัการเพ่ือลดขัน้ตอนการสญูเปลา่ในกระบวนการผลติและดําเนินการ และมุง่มัน่ในการตอ่ยอดแนวคิดสู่
พนกังาน, ครอบครัวของพนกังาน, คูค้่า, ชมุชน และสงัคม   นอกจากนัน้ยงัมุ่งเน้นเจตนารมณ์ขององค์กร ท่ีเข้าร่วมเป็น
สว่นหนึง่ขององค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่ ด้วยการสร้างการมีสว่นร่วมของพนกังานระดบับริหาร โดยการสง่เสริมการอบรมทัง้
ภายในและภายนอก เพ่ือศกึษาเทคนิควิธีในการบริหารองค์กรต่อต้านคอรัปชัน่ 
 

 
 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 55 

 
พนักงานระดับปฏบัิตกิาร 
บริษัทได้ดําเนินการจดัการอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการอยา่ง

เข้าถงึ โดยสะท้อนมมุมองจากกระบวนการภายใน และแนวนโยบายขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้อง
และสอดผสานอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการอบรมทกัษะและพฒันาฝีมือแรงงานสายงานผลิต ท่ี
มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานการทํางานผา่นการอบรมทกัษะการทํางานจกัรประเภทตา่งๆให้พนกังาน
เกิดความเช่ียวชาญ และสามารถปฏิบติังานได้ในทกุขัน้ตอนการผลติ ซึง่เป็นแนวคิดสําคญันํามาสู่
การตอ่ยอดการจดัตัง้โครงการ  “Work Passport”  มีวตัถปุระสงค์มุง่เน้นการสง่เสริมให้

พนกังานสามารถปฏิบติังานได้ในทกุขัน้ตอนการผลติอยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐานขององค์กร 
ผา่นการฝึกอบรมพฒันาทกัษะการปฏิบติังานจนเกิดความเช่ียวชาญ และจดัทดสอบความสามารถ

ในแตล่ะสว่นงาน ซึง่เม่ือผา่นการทดสอบแต่ละสว่น พนกังานจะได้รับสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถงึศกัยภาพ ยงัผลให้เกิดความ
ภาคภมิูใจในการปฏิบติังาน และการขวนขวายในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะเพิ่มเติมอยูเ่สมอ  รวมถงึพฒันาทกัษะการ
บริหารข้อผิดพลาดในการทํางาน เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีคณุภาพอยา่งยัง่ยืน ในสว่นพนกังานขายบริษัท
มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการบริการอยา่งเตม็รูปแบบด้วยการอบรมหลกัสตูร”การพฒันาและสง่เสริมทกัษะการบริการท่ี
เป็นเลศิ ( Service Excellence )” ให้แก่พนกังานขายทัว่ประเทศ อนัเป็นหวัใจสําคญัในการสง่ตอ่สนิค้าท่ีมีคณุภาพตอ่
ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ รวมถงึการอบรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์ตา่งๆในการเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ทํางานให้กบัพนกังานทกุสว่นงาน เพ่ือสร้างประสทิธิภาพให้กบัพนกังานและการดําเนินการอยา่งเป็นระบบ อีกทัง้ยงัสาน
ตอ่นโยบายวา่ด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ขององค์กร ผา่นกิจกรรมและการฝึกอบรมให้แก่พนกังานอยูเ่สมอ    
 

 การจัดหลกัสตูรการอบรมของซาบีน่า มุ่งเน้นท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน และ
ตอบสนองต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพ่ือเน้นยํา้ให้เห็นถึงความตัง้ใจ ท่ีจะดําเนินการภายใต้
วิสยัทัศน์ท่ีว่า "พนักงาน เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณค่ามากท่ีสุด"  นอกจากท่ีกล่าวในข้างต้น เรายังมุ่งเน้นการ
พฒันาทกัษะแนวคิดการเป็นผู้ นําท่ีดี และสง่เสริมการมีส่วนร่วมให้กบัพนกังานทกุระดบั ผ่านการอบรมสมัมนา และการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการทํางานร่วมกนั อนัจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยัง่ยืนของ
องค์กรสืบไป 
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การกาํกับดแูลกิจการ 
 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยตระหนักถึงความสําคญัและ
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้ในปี 2561และ2562  บริษัทได้รับการ
ประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น  ผู้ลงทนุ  และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพ่ือการส่ือสารภายนอกองค์กร  
และเผยแพร่เพ่ือการส่ือสารให้พนกังานในองค์กรรับทราบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  และส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว 
 ในปี 2560 คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ได้ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560) ซึง่ได้วางหลกัปฏิบติัสําหรับคณะกรรมการ 8 ข้อ
หลกั ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยัง่ยืน 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทนําหลกัปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไป

ปรับใช้ตามท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินงานของบริษัทให้ได้มากท่ีสดุ และกําหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมท่ีบริษัทควรจะดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษัท  และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG 
Code ไปปรับใช้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คงของบริษัทฯ และเพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ตลอดจนสร้างมลูคา่เพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายใน
การกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษัทฯ พงึใช้ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดงันี ้

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน 
ตามโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดําเนินกิจการท่ีแท้จริง 
มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเส่ียงในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. กําหนดให้มีการถ่วงดลุอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเหน็ ข้อตําหนิติเตียนของลกูค้า เพ่ือนํามาซึง่การพฒันาสนิค้าท่ีดีท่ีสดุสําหรับลกูค้า 

5. เช่ือมัน่ในคณุคา่ของพนกังานด้วยการอบรมและพฒันา เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม สร้างจิตสํานึกอนัดีงาม เพ่ือให้
พนกังานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัทฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเทา่เทียมกนั 
7.   ดําเนินการโดยคํานงึถงึความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 
8.  ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ท่ีมีต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโตในระดบัท่ี
เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึง่สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

หมวดที่ 1.สทิธิของผู้ถือหุ้น 
 1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดย
ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมลู ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่าง
รวดเร็วสม่ําเสมอและทันเวลา  โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ  เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี 
www.sabina.co.th  

2. สทิธิในการซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับสว่นแบง่ในผลกําไรของบริษัท 

3. สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทําหลกัเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ
บริษัทท่ี www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. สทิธิในการสง่คําถามเพ่ือสอบถามประเดน็ตา่งๆของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า   โดยสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีเลขานกุารบริษัททางอีเมล์ : vaja@sabina.co.th โทรสาร 
: 02-4345911   และได้เผยแพร่ให้ทราบถงึสทิธิดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ ท่ี www.sabina.co.th  

5.    สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ โดย     
บริษัทฯจะจดัให้มีการส่งหนงัสือนดัประชมุพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุท่ีมีรายละเอียดเพียงพอให้กบัผู้ ถือ
หุ้น เป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 
  6.  บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน
สถาบนัได้เข้าร่วมประชุมโดยการจดัสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่ง
มวลชนเข้าถงึและเพียงพอ 
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7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้และไมมี่การถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท 

8.บริษัทฯ มีสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย(Free Float) มากกวา่ร้อยละ40 
9.บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

                     10. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหวางผู้ ถือหุ้น(Shareholders agreement) ท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 
                    11.  บริษัทฯ ยงัได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชมุผู้
ถือหุ้น รวมทัง้แบบฟอร์มมอบฉนัทะ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้ลว่งหน้าในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัส่งเอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้สิทธิ
ออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ 

12.  เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เพ่ือลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

13. บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชีแ้จง
รายละเอียดในการประชมุรวมถงึวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลง
มติจากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ 

14.  บริษัทฯ จดัให้มีการดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   โดยไมต้่องรอถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป 

15.  สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซือ้หุ้ นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัได้ 
 2. การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น
ปีละ 1 ครัง้ภายในระยะเวลา 4 เดือน  นับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้หากไม่ติดภารกิจสําคญั โดยการจดัประชมุ ทางบริษัทฯ จะจดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุ แบบฟอร์มมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า
อย่างครบถ้วนก่อนวนัประชมุอย่างน้อย14วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน สามารถเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทนได้  

2.1   บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุ หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

2.2   บริษัทฯจดัให้มีเว็บไซต์ เพ่ือเสนอข้อมลูท่ีสําคญั ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจําไตรมาส 
ประจําปี แบบแสดงข้อมลูประจําปี(แบบ56-1) รายงานประจําปี(แบบ56-2) รวมทัง้หนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมลูเดียวกับท่ี
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จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนั
ก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2.3   บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกสถานท่ีจัดประชุม ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 
สะดวกตอ่การเดินทาง และจดัให้มีเวลาดําเนินการประชมุอยา่งเพียงพอ 

2.4   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นว่า
สําคญัและเสนอรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า 
โดยมีวิธีการปฏิบติัท่ีกําหนดไว้อยา่งชดัเจน ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

2.5   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือน
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผา่นทางเวบ็ไซต์บริษัทฯ 

2.6   บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือ
หุ้น 

2.7    บริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้น ท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

2.8    บริษัทจดัให้มีตวัแทนจากสํานกังานสอบบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือ
หุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซือ้หุ้นคืนและไม่มีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็น

นัยสําคญัต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัได้ 

 
3. การส่งหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
3.1 บริษัทได้มอบให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้

จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วซึง่เป็น
ข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทจดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นและใช้ในการประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th อย่าง
น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้า รวมทัง้
ได้มีการประกาศลงหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดตอ่กนัไมน้่อยกว่า 3 วนัและก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 20 วนั เพ่ือบอกกลา่ว
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มี 
รายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชมุ ระบไุว้อย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา 
มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถปุระสงค์และเหตผุล พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบงัคบับริษัท
เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีข้อมลู ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
และวิธีการเข้าร่วมประชมุและเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการส่ือสารสําหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ บริษัทได้จดัทํา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นภาษาองักฤษด้วย 
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3.3   บริษัท ได้จดัเตรียมข้อมลูวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุไว้อย่างครบถ้วนทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วย
ในการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น สง่เสริมการใช้สิทธิโดยได้มีการนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญั
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัและได้บรรจเุร่ืองสําคญัตา่ง ๆ ไว้อยา่งครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบัของบริษัท วาระท่ีสําคญัได้แก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษัทได้เสนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปัน
ผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวันกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยมีข้อมลูรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อาย ุประวติัการศึกษา ประวติัการทํางาน   จํานวน
บริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  จํานวนปีท่ีดํารง
ตําแหน่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องการอยา่งแท้จริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบและกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติัตอ่ไป 

-วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้เสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชี ความเป็น
อิสระ ค่าตอบแทนจํานวนปีท่ีสอบบญัชี (กรณีผู้สอบบญัชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบญัชีซึง่ได้
ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4.  การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  4.1 ก่อนเร่ิมประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุจะทําการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ
ย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายให้ท่ีประชุมรับทราบ และชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่าง ๆท่ีใช้ในการ
ประชุม รวมทัง้ขัน้ตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชมุไปแล้ว
บริษัทยงัให้สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไมไ่ด้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองค์ประชมุ 
  4.2 บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือให้
สามารถดําเนินการประชมุได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  4.3  บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
ได้ 
 4.4  บริษัทฯ มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อ
โต้แย้งในภายหลงั 
 4.5  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด 
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
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 4.6  บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการ
ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 
 4.7  บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

5.  การดาํเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น 
 5.1  บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามข้อสงสยั ซึ่งบริษัทฯ ได้จดบนัทึกประเด็นซกัถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
และผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทัง้บนัทกึช่ือ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัทําการถดัไปจากวนัประชมุผู้
ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ 
 5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึง่จดัทํา
โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

5.4 บริษัทได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย
บนัทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ข้อ
ซกัถามตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงของกรรมการรวมทัง้มติท่ีประชมุไว้อย่างชดัเจน และได้มีการจดัสง่รายงานต่อตลาด
หลกัทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนี ้ยงัได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเวบ็ไซด์ของบริษัทด้วย 

 
หมวดที่ 2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  บริษัท ได้ให้ความสําคญักบัผู้ ถือหุ้นและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น
ธรรมดงันี ้
1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯกําหนด ทัง้ได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรัพย์
และเว็บไซต์บริษัทก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  25 ตุลาคม 2562  ทัง้นีต้ัง้แต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 
2.การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล
อ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ได้แนะนําวิธีและขัน้ตอนในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน ท่ี
ทางบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุฉบบัภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติพร้อมทัง้สามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท 
3.  กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสียง และไมมี่หุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 
4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทําโดยเปิดเผย มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยใช้ระบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
5.การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการ
ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ดงันี ้

1.   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผู้ ไม่หวงัดีในการเข้ามาดแูล หรือทําลายข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัท
ฯ นอกจากนัน้ยงัมีระบบ Anti-Virus เพ่ือป้องกนัการนําไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทําลายข้อมลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูของพนกังาน Security ในแต่ละ 
Program Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเข้าถงึข้อมลูได้ 

  3.   บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไว้ในสญัญาจ้าง
แรงงาน และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน ในการไม่
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จากข้อมลู หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงัไม ่
เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ มี
มาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกั
งานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลท่ีกระทําผิดดงักล่าวทําการกลบั
รายการ และนําผลกําไรท่ีได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ  ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 

             5.   บคุคลภายนอกท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีอาจมีผลต่อ
ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสญัญารักษาข้อมลูความลบั ไว้กบับริษัทฯ จนกว่าจะมีการ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

             6. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํารายการ
ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการทํารายการเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑ์การได้มาจําหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์เป็นต้น 
หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  1. สทิธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทัง้ภายใน
และภายนอก  และได้กําหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 
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และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กําหนด
นโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในแตล่ะกลุม่ ตลอดจนคํานงึถงึชมุชนสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพฒันาอย่างยัง่ยืน ต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และเคารพต่อสิทธิ
มนษุยชน 

ผู้ถือหุ้น   
บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่คง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างยัง่ยืนและเหมาะสม พร้อมกบั
ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  รวมทัง้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้
รับทราบอยา่งสม่ําเสมอ ครบถ้วน และถกูต้อง  อีกทัง้ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุ
มีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสม่ําเสมอ 

ลูกค้า 
บริษัทฯ ตัง้ใจ และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดย

คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้แก่สนิค้าและบริการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุวยั 
ตลอดจนเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคําร้องเรียนของลกูค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่ง
ประจําอยูต่ามเคาน์เตอร์จําหน่ายสนิค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าชัน้นําทัว่ประเทศ 

พนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจสําคัญท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนกังานโดยมุง่สง่เสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความ
มัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนดแูล รักษา สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อสขุภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนกังาน บริษัทฯ ให้การดแูลพนักงานใน
ด้านความปลอดภยัและจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เช่น   

- ห้องพยาบาล 
- การตรวจสขุภาพประจําปี   

- สวสัดิการซือ้สนิค้าราคาพิเศษเพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน   
- ชดุฟอร์มให้กบัพนกังาน 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 
- โครงการเงินกู้ เม่ือพนกังานจําเป็นต้องใช้ยามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบีย้ต่ํา    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน 
- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

คู่ค้าหรือเจ้าหนี ้
บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนีซ้ึง่เป็นผู้ ท่ีมีสว่นสําคญัสว่นหนึ่งของต้นทนุการผลิตของบริษัทฯ

โดยทางบริษัทฯได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ ขายด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ขายมีระดับ
ความสามารถท่ีจะตอบสนองตอ่ข้อกําหนดทางคณุภาพของบริษัทและลกูค้าได้โดยทางบริษัทมีหลกัการคดัเลือกทัง้การ
ประเมินตามวตัถดิุบ วสัดสุนิค้าตา่ง ๆและรวมถงึการประเมินผู้ขายดงันี ้
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วตัถดิุบและวสัดสุนิค้าทัว่ไป  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงันี ้
1.ระยะเวลาในการจดัสง่  2.ราคาของสินค้า 3.ปริมาณขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละ

สินค้าตามมาตรฐานท่ีกําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กําลงัการผลิต 8.ความถ่ีในการจดัส่ง
สนิค้า 

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติ และการจ้างทําอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงันี ้
1.คณุภาพของสินค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จํานวนส่งท่ีเทียบกบัใบสัง่ซือ้ 4.ส่งของได้ตามเวลาท่ี

กําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจดัสง่(เฉพาะผู้ขายในต่างประเทศ)  โดยทางบริษัทได้จดัให้มีการ
ทําแบบฟอร์มในการคดัเลือกผู้ขายและจดัให้มีการประเมินผู้ขายอยา่งน้อยปีละ2ครัง้ 
    บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด 
และไมเ่รียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่สจุริตในการค้า และจะสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจ
ท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกนัพฒันาสินค้าและบริการเพ่ือเพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิด
กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาตอ่ไป 
  บริษัทมีนโยบายในการแนะนําให้ลกูค้าเข้าโครงการAnti-Coruption 

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชกัชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชมุและรับฟังรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ CAC 
FOR SME  และมีบริษัทคูค้่าสนใจเข้าร่วมประชมุจํานวน 48 บริษัท  โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคณุพนา  รัตนบรรณางกรู                    
ตําแหน่งผู้ อํานวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME  เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดโครงการดงักล่าว                      
เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชมุ 702  อาคารสํานกังานใหญ่อรุณอมรินทร์ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม และไม่กระทําการใดๆ หรือให้การสนบัสนนุการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิด
ผลเสียตอ่ประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมรวมทัง้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ชมุชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม(CSR)) 

คู่แข่งขันทางการค้า 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม หรือขดัต่อกฎหมายใด ๆ โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัต่อไปนี ้
1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
3. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไม่สจุริต หรือไมเ่หมาะสม 

เช่น การจ่ายสนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้ากบั

บริษัทเทา่นัน้ 
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5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ข่งทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการ
จดัสรรรายได้และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิค้าและบริการ  การกําหนดราคาสนิค้าและบริการ  อนัจะ
ก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

 
2. การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยกําหนดให้
กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถกูล่วงละเมิดและหลีกเล่ียงการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบคุคลอ่ืน 

ท่ีผา่นมาบริษัทฯไมเ่คยมีรายงานการถกูร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสนิบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต(Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption) พร้อมทัง้มีการกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุ
คนปฏิบติัตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดนโยบายท่ีเน้นการปลกูจิตสํานึกให้พนกังานและ
ผู้บริหารทุกระดบั ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความ
ถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทัง้ได้
กําหนดนโยบายตา่ง ๆ ซึง่เก่ียวกบัการตอ่ต่านทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างชดัเจน ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว และ
ปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กําหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ
บริษัทยอ่ยทกุคน ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

 เน้นการปลกูจิตสํานึกให้พนกังานและผู้บริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้
สร้างคา่นิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 กําหนดให้กรรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้า
ไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ทัง้ต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ตอ่เพ่ือน และตอ่คนรู้จกั 

 สร้างระบบการควบคมุภายใน เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ จะสง่ผลให้ความโปร่งใสและการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ 

 บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจดัเก็บข้อมลูท่ีได้รับจาก
ผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั และคํานงึถงึความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียนเป็นสําคญั โดยจะได้รับความคุ้มครอง
จากการปฏิบติัท่ีไมเ่ป็นธรรม            

 การทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทํานัน้ผิด
กฎหมาย 
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 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี  ้การกําหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน่ จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบาย
ดงักล่าวได้กําหนดเป็นมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และกําหนด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯโดยบริษัทได้มี
การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th (ตามข้อ 10.หวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม
(CSR)) 

 
4. ช่องทางในการตดิต่อส่ือสาร 

  บริษัท มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทัง้ข้อร้องเรียน
มายงับริษัทผ่านทางเลขานกุารบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th    หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ E-mail 
address  : ir@sabina.co.th โทรศพัท์ 02-4229400 โดยท่ีอยู่ทางไปรษณีย์  ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 
12  ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนําเร่ือง
ดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

 
5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 บริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จากพนกังาน บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  และผู้ มี
สว่นได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับ
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ
พฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวัญ  

ทรัพย์สนิ  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  
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 มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    เพ่ือสอบสวน

ข้อเท็จจริง และกําหนดมาตรการดําเนินการ  เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่    

 การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ ร้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคัญ  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

 หากผู้ถกูกลา่วหา กระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จริง  ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    

ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดไว้     หากกระทําผิดต่อ

กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล์        :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท์       :    02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย์      :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรือแจ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

                                                        

ไปรษณีย์ : บริษัท ซาบีน่า  จํากดั(มหาชน)  
              เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
              เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 
 
โดยข้อมลูการร้องเรียนทัว่ไปจะถกูเก็บโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง แต่หากผู้ ร้องร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริง

ให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนจดัเก็บข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานึงถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน

เป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียนตําแหน่งงาน  

ลกัษณะงาน  สถานท่ีทํางาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบติังาน    เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่ง

การแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน
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กรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยตรง  

   นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณี
การกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึง
พฤติกรรมท่ีสอ่ถงึการทจุริต การปฏิบติัอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผา่นช่องทางดงันี ้  
      ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
                                กรุงเทพมหานคร 10700 
    โดยข้อมลูร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม สว่นการร้องเรียนการกระทํา
ผิดของผู้บริหารระดบัสงูจะถกูเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป         

    ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวติัการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน  ผู้บริโภค การแข่งขนัทางการค้าและ
สิง่แวดล้อม 
 
หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. การเปิดเผยข้อมลูของบริษัท  

  บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์หรือการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นในการลงทนุโดยได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างพียงพอ ถกูต้อง
ครบถ้วน และทนัเวลาไว้ในรายงานประจําปี คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย์และเวบ็ไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. การจดัทํารายงานทางด้านการเงิน  

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําปีให้มีการจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง
สม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบการควบคมุภายใน 
3.  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท 
4.  คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการดแูลสงัคมและรักษาสิ่งแวดล้อม สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปฏิบติั
ตามนโยบายอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ข้อ 10.) 
5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหว่างกนั ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบช่ืุอบคุคลท่ีมีการทํารายการ
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ระหว่างกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนไข/นโยบายราคาและมลูค่าระหว่างกัน (รายละเอียดตามหวัข้อ
รายการระหวา่งกนั ข้อ 12) 
6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  
7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้อง
รายงานให้บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ
แตง่ตัง้หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบับริษัท
ฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือให้สามารถดึงดดูและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของ
กรรมการมีการนําเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี 

สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเช่ือมโยงกบั
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหาร เปิดเผยอยูใ่นเร่ืองโครงสร้างการจดัการ หวัข้อคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร) 
9. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินท่ีมี
ความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้
ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมลูลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง
องค์กร รายงานประจําปี หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ข่าวจากส่ือมวลชน  และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯ  ได้ดําเนินการจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือให้บริการ
ข้อมลู และข่าวสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบข้อ
ซกัถามของนกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องซึง่สามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดแูลหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์    โดยผ่านทางอีเมล์ 
ir@sabina.co.th   หรือโทรศพัท์ได้ท่ี โทร.0-2422-9400  

สําหรับปี ท่ีผ่านมา  บริษัทได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่
นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุและ ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง โดยการเปิดเผยข้อมลูผ่านส่ือสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมลู ทําให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนกัวิเคราะห์ นกั
ลงทนุและผู้ ถือหุ้นได้โดยตรงเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของนกัลงทนุ 
โดยผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

  - Roadshow     จํานวน   12   ครัง้ 
  - Opportunity Day   จํานวน   4    ครัง้ 
  - Company Visit    จํานวน   23    ครัง้ 

                            -  Analyst Meeting   จํานวน   1    ครัง้ 
                            - จดัทําจดหมายข่าวท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท  จํานวน  24  ครัง้ 
และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก เช่นการพบปะนกัลงทนุ  
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  ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยงบ
การเงินประจําปีและ รายไตรมาส ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุภายในกําหนดเวลา 
 
 หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

 
            5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 7 ท่าน(เป็น
กรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นเพศหญิงจํานวน 2 ท่านและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 
ทา่น 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลาย เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ มีคณุธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือโดยทัว่ไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 
       คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งท่ีแน่นอนซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก
จากตําแหน่งและเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มี
กรรมการทา่นใดท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่ทัง้นีบ้ริษัทยงัไมไ่ด้มีนโยบายกําหนดจํานวนปีใน
การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ  

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี
ภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
มากกวา่ 2 แหง่ 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านท่ีเคยเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  - ท่ีผา่นมา ไมมี่ประวติัการทําผิดของคณะกรรมการบริษัท 
  - ท่ีผา่นมา บริษัทฯไมมี่ประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ 

  5.1.1   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   
         เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งไว้ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายในไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของ
กรรมการผู้จดัการ(CEO)ไว้ได้ไมเ่กิน 2 บริษัท 
         2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 
บริษัท   แตไ่มไ่ด้กําหนดการเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียน 
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          3. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษัท   ก็ให้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องทราบถึงเหตผุลและผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดงักล่าวไว้ใน
แบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย   

และท่ีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดท่ีไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แหง่ 

 
   5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน มี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 5 ท่าน และดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 4 ทา่น 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกล้เคียงกบัสว่น 1 
ใน 3 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้อีก 
   5.1.3  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีโดยได้กําหนดอํานาจอนุมติั และดําเนินการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
ตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชีและการเงิน 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอ่ืนๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอํานาจ
อนมุติัและดําเนินการฉบบัท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 

 ด้วยบทบาท และภาระหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กบักรรมการผู้จดัการ บริษัทฯ 
จงึกําหนดให้ผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพ่ือแบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีออกจากกนัอย่างชดัเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดลุในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี ้คณะกรรมการทุกท่านมี
อิสระในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
แต่ท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและแสดง
ความเหน็เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ 

5.1.4 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจจึงกําหนดให้มี  ความหลากหลายของ

คณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจยัหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การตดัสินใจและการทํางาน
ของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี  ้ความหลากหลายนัน้ไม่ได้จํากัดเฉพาะในเร่ืองเพศเท่านัน้ แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  ดงันัน้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจะอยู่บน
พืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซึ่งได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมา
ประกอบด้วย 
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อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ
เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ แทนบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั นอกจากนี ้
ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้ นําดแูลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลกัดนัให้ผู้ ร่วม
ประชมุใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยกําหนดให้มี
การจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระใน
กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จดัให้มีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอและความมุ่งหวังในการ
ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ีในการบริหารงานประจําเพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.จดัให้มีการจดัทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมติั และมีหน้าท่ีในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจท่ีได้รับอนุมติั ตลอดจนงบประมาณท่ี
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

2.บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายทางการเงินท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการบริหารจดัการ  
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการ
แข่งขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร โดยมีการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองกบับคุคลากรและผลติภณัฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือ
คาดการณ์การถงึการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษัท    
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6. พิจารณาและอนุมติั การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย 
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน จดัให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานและ
ทบทวนมาตรฐานดงักลา่วเป็นประจําทัง้นีม้าตรการดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบติังานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแย้งกบันโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่และมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนมุติัรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนมีอํานาจในการปฏิบติัหน้าท่ีเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืน จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของอํานาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคําสั่งท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบ
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการอาจไมส่ามารถกระทําได้ ในกรณีท่ีเป็นการอนมุติัรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) โดยอาจมีสว่นได้เสีย หรือได้รับผลโยชน์ในทกุรูปแบบ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักล่าว สอดคล้องกบันโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการอนมุติั
จากท่ีประชมุผู้ ถือหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

            5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ เพ่ือติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ได้กําหนดไว้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และให้
คําแนะนําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการด้านกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามคณุสมบติัในการดํารงตําแหน่งของกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ และกรรมการ
บริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีหน้าท่ีในการกําหนดหลกัเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทัง้
ให้คําแนะนําความเส่ียงโดยรวมของบริษัท 

 
            5.3  บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองท่ี
สําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทติดตามและดแูลฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ
ดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส ดแูลให้การดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน และความ
ตอ่เน่ืองของผู้บริหาร 

 5.3.1  ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์    
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตท่ี

มัน่คง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยดึถือตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ นําเสนอวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ 
นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพิ่มมลูค่าและ
ความมัง่คัง่แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วยและในรอบปี2562
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนมุติั และทบทวนวิสยัทศัน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัท  และให้ความ
เหน็ชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวางไว้อยา่งสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบติั โดยในการประชมุคณะกรรมการทกุไตร
มาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและผล
ประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในสว่นของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานตา่งๆเพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จดัให้มีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทัง้ในด้านโครงสร้างและการ
ปฏิบติัตามหน้าท่ี ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจดัทําหนงัสือมอบอํานาจระบขุอบเขตท่ีชดัเจนของผู้บริหารและมีการกําหนดระดบั
อํานาจในการดําเนินงานแตล่ะด้านไว้อยา่งชดัเจน 

และเพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลตุามวตัถปุระสงค์และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและนําส่ง
เอกสารข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น รายช่ือและ
ประวติัโดยยอ่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และสง่เสริม
ให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้จดัทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงานท่ี
ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทําความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึง
ปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขณะดํารงตําแหน่งกรรมการอีกด้วย 
  5.3.2.  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนกังาน และสงัคมสว่นรวม บริษัทฯ จะควบคมุดแูลไม่ให้
มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้ เก่ียวข้อง โดยการนําข้อมลูภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใช้
หรือนําไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรือทําการใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพงึปฏิบติัในการทํางานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ทําการส่ือสารให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และยดึถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และทัว่ถึงรวมถึง
ให้มีการติดตามการปฎิบติัตามคูมื่ออยา่งสม่ําเสมอ 

ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้พนกังานทกุคนทําแบบทดสอบเก่ียวกบักฏเกณฑ์และการปฏิบติังาน ตลอดจน
นโยบายทรัพยากรบคุคล(Human Resource Poliy Testing) เป็นระยะ ผา่นระบบ Internet ของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
พนกังานทกุคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ 
บริษัทฯ ได้นําผลท่ีได้มาประเมินระดบัความรู้และความเข้าใจของพนกังานเพ่ือปรับปรุงการส่ือสารให้พนกังานมีความ
เข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าท่ีของตนในการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร โดยทางบริษัทได้
ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฏหมายและระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และ
กําหนดให้พนกังานท่ีทําแบบทดสอบได้คะแนนไมถ่งึเกณฑ์ท่ีกําหนด ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมและทําแบบทดสอบจนผ่าน
เกณฑ์ นอกจากการกําหนดให้พนกังานปัจจุบนัต้องทําแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตวัชีว้ดัการปฏิบติังานแล้ว 
พนกังานท่ีเข้าทํางานระหว่างปีทกุคนก็ถกูกําหนดให้ทําแบบทดสอบดงักล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฏระเบียบในการ
ปฐมนิเทศ ทัง้นี ้ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี 

บริษัทฯได้เผยแพร่คูมื่อจริยธรรมธุรกิจบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” 
 

 5.3.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดแูลและขจดัปัญหา
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบด้วยความมีเหตมีุผล 

การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูต่อท่ีประชุมโดยระบุ
มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักลา่ว ด้วยข้อมลูท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   หาก
รายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   รายการดงักล่าวจะได้รับ
การพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเหน็ตอ่การทํารายการดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปิดเผย
ความเหน็ท่ีแตกตา่งดงักลา่วด้วย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพ่ือให้บริษัทมีข้อมลูประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนด
เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปี 2562 รวมทัง้คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทกุรายการเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหวัข้อ รายการระหวา่งกนั) 
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5.3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯทํา
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินยั
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมลูภายในท่ีตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่
สาธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมลูภายหลงัจากวนัท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมลู   
อย่างน้อย24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลงัจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว 
นอกจากนี  ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทกุครัง้ 

โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น
ของตนเองอยา่งน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถกูต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าท่ีรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
    5.3.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ี
ครอบคลมุทัง้ในด้านการบริหาร การเงิน การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนัน้ยงั
มุง่เน้นให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
และการบริหารความเส่ียงโดยได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มี
การปฏิบติัตามระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

 
 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมขัน้ต่ําไม่น้อยกว่าปีละ6 ครัง้ และอาจมีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าเป็นรายปีและมีการกําหนดระเบียบวาระ
การประชุมท่ีชัดเจนและนําส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้
คณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการเพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ    

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เต็มท่ี  และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  เพ่ือชีแ้จ้งข้อมลูหรือให้ข้อมลูเพิ่มเติมในฐานะ
ผู้ เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี ้มีการจดบันทึกการ
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ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น
ระบบซึง่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนีใ้นการลงมติแต่ละวาระของการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 
5.5 การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ
ประเมินผลทัง้คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้นีบ้ริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัแทนในการกําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับ
ตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้มีการทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมอย่าง
สม่ําเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อหลกั 
ดงันี ้

1.โครงสร้างคณุสมบติัของกรรมการ   
2. การเข้าร่วมประชมุ 
3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
4. เร่ืองอ่ืน ๆเช่นการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชดุยอ่ยรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบ่งออกเป็น 3 หวัข้อหลกั 

ดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
2. การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ จัดส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพ่ือประเมินผลและส่งกลบัมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพ่ือให้กรรมการมี
ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการรายบุคคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของ
กรรมการให้ดีย่ิงขึน้ 

วธีิการประเมนิ คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองคณะกรรมการ
บริษัททัง้คณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกา
เคร่ืองหมายท่ีช่องให้คะแนนตัง้แต1่-4 

 
โดยมีความหมายดงันีเ้ร่ิมจาก 1 =  ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง  2 = ไมเ่หน็ด้วย  3 = เหน็ด้วย             

4 = เหน็ด้วยอยา่งมาก 
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ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะรายบคุคลและคณะกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2562  อยู่
ในระดบัดี มาก 

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ
(CEO) โดยใช้หวัข้อในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1.ความเป็นผู้ นํา 
2.การกําหนดกลยทุธ์ 
3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4.การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8.การสืบทอดตําแหน่ง 
9.ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10.คณุลกัษณะสว่นตวั 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการในปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯมี

ความตัง้ใจท่ีจะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 

 5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
 5.6.1   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง  
โดยบริษัทได้มีการสง่เสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการการ เช่นหลกัสตูร
ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2562 มีกรรมการ
บริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

  

ช่ือ ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษัท - TLCA CFO Professional 

DevelopmentProgram 

(TLCA CFO CPD) 2019 

- มาตรฐานการบญัชี PAEs ท่ีใช้ในปี 62 

- TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ 

คณุวชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

- พฒันาการจดัทํารายงานความยัง่ยืนตามกรอบ 

GRI Standards. 
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 5.6.2   สําหรับกรรมการท่ีเข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จดัการและ
ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบายการดําเนินงานของบริษัท  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูบริษัทในเครือ การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
 5.6.3  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) สําหรับตําแหน่งงานหลกั 
โดยกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยทุธ์เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผู้บริหาร
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนกรณีท่ีกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคัญทุก
ระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ สืบทอดตําแหน่งงาน
ดงันี ้
          1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 
เม่ือตําแหน่งว่างลง หรือผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้บริษัทจะจดัให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลําดบั
ใกล้เคียง รักษาการในตําแหน่งท่ีว่างลงจนกว่าจะมีการคดัเลือกบคุคลากรท่ีมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทได้
กําหนดไว้  
        2.ระดบัผู้บริหาร ตัง้แตร่ะดบัรองผู้ อํานวยการและผู้ อํานวยการฝ่าย 
เม่ือตําแหน่งว่างลงหรือผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตําแหน่งของ
ระดบัผู้บริหารโดยมีกระบวนการดงันี ้วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้อง
กบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนักงานเพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออกโดย
กําหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององค์กร 
คดัเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
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5.7 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2561 

จํานวนหุ้น 
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้นท่ี
ถือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2562 

สดัสว่น
การ 
ถือหุ้น 
(%) 

1. 
นายวิโรจน์            ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 159,207,000 1,000,000 160,207,000 46.10 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

2. 
นายบญุชยั             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการบริษัท และกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
10,000 678,000 688,000 0.20 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

3. 
นางสชุญัญา           ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษัท - - - - 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

4. 
นายสมคิด           ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 0.003 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

5. 
นางสาวสมศรี          ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
10,000 500,000 510,000 0.15 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ      

6. 
นางสาววชิรวรรณ      แย้มศรี กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
35,000 - 35,000 0.01 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

7. 

นางสาวรวีวลัย์         ภิยโยพนากลุ  กรรมการอิสระ , ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

8. 

นายสมชยั              วนาวิทย  กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  
 

- - - - 

9. 

นายยทุธนา            อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

10. 
นายจกัรกฤษณ์        อทุโยภาศ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 

11. 
นางสาวเพ็ญศรี        สธีุรศานต์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุภาวะ  - - - - 
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คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมในแต่ละด้านเพ่ือ
รับผิดชอบงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง โดยองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อกําหนดของ

สํานกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจํานวน  4 ทา่น ประกอบด้วย                      

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชยั วนาวิทย 
นางสาวเพญ็ศรี  สธีุรศานต์ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 * หมายเหต ุ :  คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯโดยนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต เอกบญัชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวติัการศกึษาและประสบการณ์การทํางานของ
กรรมการตรวจสอบอยูใ่นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท) 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผู้สอบบญัชีอิสระและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ จดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองท่ี
สําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ขององค์กร ตลอดจนระเบียบปฏิบติั
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการ
พิจารณาเสนอเลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
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ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับ
มอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี
โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
ก. ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช. ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ี เก่ียวกบัการได้รับสารสนเทศท่ีต้องการทรัพยากร และ

การดําเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจดัการหรือผู้ เก่ียวข้องให้เข้าร่วมให้ข้อมลูใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เหน็วา่จําเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบตัร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอตัรากําลงัของแผนก
ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากบัดแูลต่างๆ  
อยา่งมีประสทิธิผล เร่ิมตัง้แตก่ารสง่เสริมและสร้างความตระหนกัรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบงานเชิง
ป้องกนั การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ตามท่ีสํานกั
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
ตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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  คณะกรรมการบริหาร 
          คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
กําหนดไว้ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากกรรมการจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหาร 
นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริหาร 
นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้
กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท 

2.) จดัทําโครงสร้างองค์กร อํานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจ้าง การ
โยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ ยกเว้นตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีกรรมการผู้ จัดการนําเสนอ เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดเอาไว้ให้เป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
หลกัก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมติัการกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทัง้การชําระหรือใช้
จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ  

7.) มีอํานาจพิจารณาจดัสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

8.) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนมุติัทางการเงิน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเหน็สมควร 
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อนึ่ง การอนมุติัรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร
สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด 
(ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) ทํากบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ทัง้นี ้สําหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่
มีสทิธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนัน้ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   จํานวน 4 

ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะ
กรรมการบริหาร จํานวน 1 ทา่น 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายสมชยั วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ  
กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคณุสมบติัของบคุคลท่ีจะเสนอช่ือ

เพ่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสถานภาพบคุคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
               หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากําหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

ทัง้นีใ้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดให้มีการ
รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ  โดยได้กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง จํานวน 3 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ขอบเขตอาํนาจและหน้าที่  ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบบริษัทฯ 
2.ประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียง จดัลําดบัความเส่ียง และกําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง  
3.ติดตามและประเมินผล การบริหารความเส่ียง รายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
4.ดําเนินการตดัสนิใจละให้คําแนะนําเก่ียวกบัปัญหาสําคญัท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาคดัเลือกโดยได้พิจาณาถึงคณุสมบติัของกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
  2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็น   

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
  3.  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ้
ขาด 

  4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน 
เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง
เทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนเข้าไปแทน 

 5.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่ น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
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คุณสมบัตขิองกรรมการ 
  บุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ
ทํางานในหน้าท่ีของตน และมีคณุสมบติัอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯจากผู้ ถือหุ้น ตามท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต.กําหนด 

2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออ่ืนๆท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทํางานท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทท่ีตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีสําคญัๆและในการทําหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือมีเหตสุดุวิสยั 

4. เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต โดยให้บริษัทได้ กําหนดนิยามของ  “กรรมการ
อิสระ” วา่จะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 
ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือไม่
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกั
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
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ขัดแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์  แผนงานทางธุรกิจและนโยบาย

การบริหารงานในบริษัทย่อยโดยบริษัท  ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.90  บริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและเป็น
ผู้บริหารจดัการบริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ 
นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจดัให้มีการประชมุผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสม่ําเสมอเพ่ือ
ควบคมุดแูลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพ่ือควบคมุในเร่ืองของการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะติดตามดแูลควบคมุการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดีบริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญั
ดงันี ้ 

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สํานกังานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นผู้ ติดตามดแูลและควบคมุระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยอยู่เป็นประจํา 

-บริษัทได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยในการปฏิบติัและเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัตามหลกัเกณฑ์
ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกบับุคคลภายนอกเช่นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ หรือการทํารายการสําคญัอ่ืนใด ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

-ข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารกิจการบริษัทยอ่ยไมมี่ 

 

นโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ดงัรายละเอียดในหวัข้อ เร่ืองการนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
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 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด และแนวทางการปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุติั แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ7(7)  ระบุ
ให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี   หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติั
หน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว  ห้ารอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษัท
สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้                                                                  

 ซึ่งปี 2562  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติแต่งตัง้  นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน  หรือนายชัยยุทธ  องัศุวิทยา   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี  4563 , 3885 ตามลําดบั  แห่งสํานกังาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และบริษัทย่อยโดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัททัง้สิน้ 960,000  บาท  ผู้ สอบบัญชีจาก
สํานกังาน เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท  ได้ปฎิบติัหน้าท่ีอย่างเหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และ     ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท  บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

 
ตารางค่าสอบบัญชี                                   

หน่วย : บาท 
 ค่าสอบบัญชี ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 960,000 960,000 
บริษัทยอ่ย 1 บริษัท 690,000 690,000 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่เดินทาง, คา่ไปรษณียากร, คา่โทรสาร ฯลฯ เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 

 
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   และ

บริษัทย่อย สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานักงานสอบ
บญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
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การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
 คณะกรรมการได้ทบทวนการนําหลกัเกณฑ์การปฏิบติัตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว
นัน้  ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทยงัไมส่ามารถปฏิบติัได้มี  ดงันี ้
 

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏบัิต ิ เหตุผล 
1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคง
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการไม่ มีกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการมา
เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จํานวน 3 คน เน่ืองจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯต้องการ และปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
แตก็่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทนุคน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

4. บ ริ ษั ท ค ว ร มี ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมการ CG Committee   

ถึงแม้ว่าปัจจบุนับริษัทฯ ยงั ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ 
CG Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ืองของการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เป็นประจําตามอํานาจขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
  บริษัทได้กาํหนดแนวทางในการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมาภบิาล ดังนี ้

 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) 

1. 5S & Green Factory 
5ส เพ่ือเพิ่มผลผลติและอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry, GI)5ส เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีบริษัท

นําเข้ามาประยกุต์ใช้ในองค์กร   เพ่ือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบติังาน และตอ่ยอดการดําเนินการ 5 ส 
ในพืน้ท่ีสูก่ารดําเนินการ 5 ส ในกระบวนการ (In process) ทําให้บริษัทสามารถลดต้นทนุและความสญูเสียท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้โดยไม่จําเป็น และเป็นพืน้ฐานท่ีทําให้เกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ  
หลงัจากขยายผลการดําเนินงานด้าน 5ส บริษัทฯได้สง่โรงงานต่างๆเข้าร่วมการประกวด Thailand 5S Award จาก

สถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพ่ือทวนสอบมาตรฐานการดําเนินงาน 5ส ให้เป็นสากล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัระดบั Silver Award เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 สสท. และพฒันาปรับปรุงต่อเน่ืองจน

ได้รับรางวลัระดบั Golden Award เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัระดบั Golden Award เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

         โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัระดบั Silver Award เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวลัผา่นเกณฑ์ในพืน้ท่ีผลติ สต๊อควตัถดิุบ และสต๊อคแผนกศิลป์ เม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2557 และรางวลั และพฒันาปรับปรุงตอ่เน่ืองจนได้รับรางวลัระดบั Golden Award เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 
2558 
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อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีการจดัอบรมให้ความรู้กบัพนกังานในเร่ือง 5ส เพ่ือสง่เสริมสภาพแวดล้อมการทํางาน ดงันี ้
โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 มีการจดัการอบรมเม่ือวนัท่ี  9 สงิหาคม 2562 
โรงงานทา่พระ  มีการจดัอบรมเม่ือวนัท่ี  29 สงิหาคม 2562 
โรงงานชยันาท มีการจดัอบรมเม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2562, 8 กรกฎาคม 2562, 8 สงิหาคม 2562 และ                          

14 สงิหาคม 2562 
โรงงานยโสธร  มีการจดัอบรมเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2562 , 13 สงิหาคม 2562 และ 24 สงิหาคม 2562 
ผลจากการร่วมกนัทํา 5ส ทําให้พนกังานช่วยกนัดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางาน และยงัทําให้พนกังานเร่ิมมีสว่น

ร่วมในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมมากขึน้ เช่น การจดัการและแยกประเภทขยะ ซึง่ยกระดบัไปสูอ่ตุสาหกรรมสีเขียว  
ระบบรับ รองอตุสาหกรรมสี เขียว (Green Industry) ดําเนินการโดย กระทรวงอตุสาหกรรม ตัง้ แตปี่ 2554 เพ่ือ

ผลกัดนัและสง่เสริมให้ภาคอตุสาหกรรมมีการประกอบการท่ีเป็นมิตรกบั สิง่แวดล้อมและสงัคม ด้วยการมุง่เน้นใน 3 เร่ืองได้แก่  
1. การพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลิต  
2. การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมเพ่ือการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  
3. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร (ตลอด หว่งโซอ่ปุทาน) 

โดยอตุสาหกรรมสีเขียว แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
ระดบัท่ี 1 ความมุง่มัน่สีเขียว (Green Commitment) นโยบายแสดงความมุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  
ระดบัท่ี 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) พฒันาแผนงานด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบ  
ระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) บริหารจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบ  
ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) สร้างวฒันธรรมองค์กรด้านสิง่แวดล้อมและนํามาปฏิบติัให้เกิด ประสทิธิผล  
ระดบัท่ี 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) สนบัสนนุให้คูค้่าและพนัธมิตรเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสีเขียว ผา่นหว่งโซ่อปุทาน 
รวมทัง้สร้างและสานสมัพนัธ์กิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมกบัชมุชนและ ผู้บริโภค 
  บริษัทได้เร่ิมดําเนินการด้านอตุสาหกรรมสีเขียว โดยพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ การใช้
ทรัพยากรและพลงังานอยา่งมีคณุคา่ และรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ทําให้ในปี 2562 
โรงงานทา่พระได้รับการรับรองระดบั 2 โรงงานชยันาท ได้รับการรับรองระดบั 2 และโรงงานบรีุรัมย์ได้รับการรับรองระดบั 1  
รวมทัง้สิน้ 3 โรงงานท่ีได้ดําเนินการสูอ่ตุสาหกรรมสีเขียวแล้ว 
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เป้าหมายคือ ขยายผลให้ทกุโรงงานทัง้ 5 โรงงานดําเนินการสูอ่ตุสาหกรรมสีเขียว  Green Factory ภายในปี 2563 

 
2. Zero Waste policy 

Sabina Zero Waste 
 บริษัทมีนโยบายเร่ืองลดขยะเหลือศนูย์( Zero Waste ) โดยมีเป้าหมายเพ่ือควบคมุจดัการ ปริมาณขยะ

อุตสาหกรรม ให้เหลือทิง้น้อยท่ีสดุและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยยดึหลกัการ 3R ซึง่ประกอบด้วย  
1.Reduce ใช้วสัดท่ีุก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง  
2.Reuse การนํากลบัมาใช้ซํา้ 
3.Recycle การนํากลบัมาใช้ใหม ่ 

บริษัทเร่ิมควบคมุจดัการขยะขององค์กร โดยแยกขยะเป็น 4 ประเภท 
1.ขยะทัว่ไป ได้แก่ เศษอาหาร , ถงุขนม ,ถงุแกง , แก้วพลาสติก ฯลฯ โดยมีข้อมลูการจดัเก็บปริมาณขยะทัว่ไปตัง้แตปี่ 

2555 ซึง่ไมร่วมถงึขยะอสุาหกรรมท่ีเหลือจากการผลติ เช่นกลอ่ง, กระดาษ, ถงุพลาสติก, ฟองนํา้, เศษผ้า ฯลฯ 

 
 

ซึง่มีกลยทุธ์การจดัการขยะประเภทนี ้ด้วยการคดัแยกขยะ เพ่ือให้สะดวกกบัการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 2.ขยะท่ีเหลือจากแผนกตดั ได้แก่ เศษผ้า , เศษฟองนํา้ มีกลยทุธ์โดย Recycle เป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ และจําหน่าย
ให้กบัพนกังานในราคาถกู นํารายได้เข้ามลูนิธิคณุแมจิ่นตนา โดยมีผลติภณัฑ์ตามตารางด้านลา่ง 
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ไมข้นไก่ 554 อนั 11,080 บาท

พรมเช็ดเทา้ 1,185 ผนื 23,700 บาท

ถงุมอืไมโครเวฟ 534 คู่ 5,340 บาท

เปล่ 355 ผนื 24,850 บาท

ปอกหมอน 470 ผนื 4,700 บาท

ผา้หม่ 64 ผนื 6,400 บาท

ผา้ขาวมา้ 10 ผนื 1,000 บาท

ผลติภณัฑ ์ จํานวน รายได ้

 
 
 
3.ขยะประเภทกลอ่งกระดาษและถงุพลาสติค มีกลยทุธ์ โดย Reuse ใช้ซํา้ และไคเซน็ออกแบบการบรรจใุหม่ เพ่ือลดการใช้ถงุ
พลาสติคและกลอ่งกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 94 

ผลการดําเนินงานโดยการใช้กลอ่งกระดาษซํา้ และไคเซน็ออกแบบการบรรจใุหม ่ 
 

 
 

 
 
 4.ขยะเศษวสัดเุหลือจากการผลิต ได้แก่ ยาง , ด้าย , ผ้าขน ฯลฯ เร่ิมจดัเก็บ รวบรวมข้อมลู เพ่ือปรับปรุงการใช้
ประโยชน์จากวตัถดิุบอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้มีปริมาณน้อยท่ีสดุ 
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โดยในปี 2562 เร่ิมออกแบบการจดัเก็บข้อมลูให้ครอบคลมุ ขยะทัง้ 4 ประเภท ดงันี ้

 
 

ทัง้นีมี้เป้าหมายในการดําเนินงานคือ 
ขยะทัว่ไป รณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัคิดถงึการช่วยกนัลดขยะ โดยเฉพาะประเภทใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เพ่ือควบคมุ

จํานวนขยะทัว่ไป ให้มีอตัราเพิ่ม 0% 
ขยะจากห้องตดัและป๊ัมโมลด์ผ้า ปรับปรุงการดําเนินงานให้ใช้วตัถดิุบอยา่งเต็มประสทิธิภาพท่ีสดุ และ Recycle เป็น

ผลติภณัฑ์ตา่งๆ เพ่ือลดปริมาณขยะในสว่นนีล้ง 5% ขึน้ไป 
ขยะประเภทกลอ่งและถงุพลาสติค ออกแบบการบรรจฟุองโมลด์และสนิค้า เพ่ือลดจํานวนการใช้ Reduce และ

ทบทวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่หรือใช้ซํา้ Reuse เพ่ือลดปริมาณขยะในสว่นนีล้ง 10% ขึน้ไป 
ขยะประเภทวสัดเุหลือจากการผลติ ทบทวนสตูรการผลติ เพ่ือให้จํานวนพอดีการใช้มากท่ีสดุ เพ่ือลดวสัดท่ีุเหลือจาก

การผลติ เพ่ือให้มีขยะประเภทนีล้ดลง 5% ขึน้ไป 
บริษัทได้กําหนดมาตรการตา่งๆ (ท่ีกลา่วแล้วข้างต้น) เพ่ือดแูลขยะทัง้ 4 ประเภท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การ

ดําเนินงานของบริษัท สามารถอยูร่่วมกบัชมุชน และเกิดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ  
 

3. Non Plastic Use 
ในปี พ.ศ.2562 บริษัทได้เร่ิมจดัทําโครงการลดการใช้พลาสติก “non plastic use” โดยเร่ิมให้ความรู้ และเร่ิมเก็บ

ข้อมลูปริมาณการใช้ถงุพลาสติค รวมทัง้สอดแทรกแนวคิดการไมใ่ช้พลาสติค ในรูปแบบการปรับปรุงตา่งๆโดยมีกิจกรรม
ตวัอยา่งดงันี ้

1. การนําวตัถดิุบผ้าท่ีเหลือใช้จากการผลติ มาปรับใช้ทดแทนการใช้ถงุพลาสติก โดยนําวตัถดิุบผ้าท่ีเหลือจากการ

ตดั หรือผ้าหวัม้วนและปลายม้วน มาเย็บเป็นถงุใสชิ่น้สว่นงานตดัแทนถงุพลาสติค เพ่ือจดัสง่ชิน้ตดัเข้าสู่

กระบวนการเยบ็ตอ่ไป  ทําให้ลดปริมาณการใช้ถงุพลาสติก และการใช้ถงุผ้าแทน ยงัสามารถนํามาใช้ซํา้ได้ด้วย  

2. การนําวตัถดิุบผ้าท่ีเหลือใช้จากการผลติ มาทําเป็นผ้าคลมุกลอ่งชิน้งานทดแทนการใสชิ่น้งานในถงุพลาสติก  

3. การนําวตัถดิุบผ้าท่ีเหลือใช้จากการผลติ มาทําเป็นถงุใสข่ยะทดแทนการใช้ ถงุดําใสข่ยะ  
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ซึง่ได้เร่ิมดําเนินการแล้วท่ีโรงงานยโสธร ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เบือ้งต้นสามารถลดปริมาณ
การใช้ถงุพลาสติกได้ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

 
โดยเป้าหมายในปี 2563 จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจและปรับพฤติกรรมพนกังานในองค์กร เก่ียวกบัการลดการใช้

ถงุพลาสติก ตาม Concept ลด- ละ- เลกิ 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ( SOCIAL) 

4. Mother Jintana Foundation 
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

  บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา ซึง่เป็นกําลงัสําคญัของประเทศใน
อนาคต  ท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ รวมถึงผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทพุพลภาพ อนัจะทําให้
เยาวชนและบคุคลดงักลา่วมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และเป็นสว่นหนึง่ของการสง่เสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศกึษาเลา่เรียน และนํา
ความรู้มาช่วยพฒันาสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 

  เร่ิมจากการสง่เสริมการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองค์กร โดย“ทนุอดลุย์-จินตนา ธนาลงกรณ์”ซึง่
เป็นทนุการศกึษาเฉพาะบตุรพนกังานและพนกังานภายใน ตอ่มาบริษัทได้มองเหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัสงัคม
และชมุชน จงึได้ก่อตัง้มลูนิธิ“คณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์” ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2552โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

- สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา 
- ให้ทนุช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 
- ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ทัง้สิน้จากมลูนิธิฯ 
- ร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
- ไมดํ่าเนินกิจการเก่ียวข้องกบัการเมือง ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

  โดยทนุมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้เร่ิมทําการมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา 
ตัง้แตปี่ 2553 จนถงึปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง  

แหล่งที่มาของรายได้มูลนิธิ คุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ 
  นอกจากได้รับเงินบริจาคจากบริษัทซาบีน่าจํากดั (มหาชน) แล้ว ทางมลูนิธิฯ ได้จดัทํากิจกรรมหารายได้เพ่ือ
เป็นทนุการศกึษากบันกัเรียน นิสิต นกัศกึษาท่ีเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ ดงัต่อไปนี ้  

-  ยอดบริจาคของพนกังาน, บคุคลภายนอก ท่ีมาเย่ียมชมโรงงาน รวมถงึ SUPPLIERS  
-  รายได้กลอ่งรับบริจาคจาก SABINA SHOP ในศนูย์การค้าทัว่ประเทศ 
-  รายได้จากเงินบริจาคและประมลูของท่ีพนกังานบริจาค ในการจดังานครบรอบมลูนิธิและวนัแม่ประจําปี   
-  การหารายได้การบริจาคจากกิจกรรมของโรงงานและสํานกังาน เช่น  

 -  การจดักิจกรรมไหว้พระ, วนัพอ่,  การเลน่เกมส์ตา่ง ๆ เช่น สอยดาว เป็นต้น 
 -  ขายอาหารและสนิค้าอปุโภคบริโภค ในการจดังานครบรอบมลูนิธิและวนัแมป่ระจําทกุปี   

-  รายได้จากห้องอิ่มบญุ (ของทกุสาขา) ในการขายของท่ีพนกังานบริจาคจากการทํา 5 ส ท่ีบ้านพนกังาน 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 97 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 

จากการท่ีบริษัทสนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้และความเข้าใจเร่ือง 5ส และนําหลกัการของ 5ส ไปประยกุต์ใช้ท่ีบ้าน
ของตนเอง เป็นการขยายแนวคิดทํา 5ส.จากโรงงานสูช่มุชน ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมา ซึง่ผลจากการร่วมกนัทํา 5ส ท่ีบ้าน
พนกังาน ทําให้ได้ของเกินความจําเป็นท่ีสะสางจากบ้านพนกังาน นําเข้าห้องอิ่มบญุ เพ่ือขายในราคาถกูให้กบัพนกังานท่ี
ต้องการนําไปใช้ตอ่ ซึง่รายได้นีส้ง่เข้ามลูนิธิคณุแมฯ่ทําให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน สนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาสทาง
การศกึษา 

 
ประมวลภาพกิจกรรมในการออกร้านขายอาหารและกจิกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 2562 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปจาํนวนทุนการศกึษาที่ทางมูลนิธิได้มีการมอบทุนจนถงึปัจจุบัน  

ได้มีการมอบทนุทัง้สิน้จํานวน 1,843 ทนุ จํานวนเงินทนุท่ีได้มอบให้กบันกัเรียน นิสติ นกัศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 
16,863,000บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทนุตัง้แตก่่อตัง้มลูนิธิ 
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จาํนวนผู้ที่ได้รับทุนทัง้หมดตัง้แต่ปี 2533 – 2562 

ปี 
ทุน

ประจาํปี 
ทุน

ต่อเน่ือง 
ทุนทุพพล

ภาพ 
รวมจาํนวนทุน 

ทุนเรียนดี
(บาท) 

ยอดเงนิทุนรวม(บาท) 

2553 75 0 0 75 
 

347,000 

2554 63 8 48 119 
 

746,000 

2555 108 20 63 191 
 

1,706,000 

2556 105 31 65 201 
 

1,911,000 

2557 89 45 39 173 
 

1,615,000 

2558 195 42 54 291 46,000 2,685,000 

2559 88 38 24 150 70,000 1,748,000 

2560 130 38 26 194 77,000 2,089,000 

2561 144 35 34 213 56,000 2,032,000 

2562 170 32 34 236 62,000 1,984,000 
รวม 1167 289 387 1,843 311,000 16,863,000 

 
สําหรับทนุตอ่เน่ือง มีการให้รางวลัสําหรับนกัเรียน / นกัศกึษาท่ีเรียนดีโดยได้เกรดเฉล่ียสะสมตัง้แต ่ 3.50 ขึน้ไป  โดย

ในระดบัมธัยมศกึษาจะได้รางวลัเรียนดีทนุละ 2,000 บาท และระดบัป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวลัเรียนดีทนุละ 5,000 บาท 
ซึง่ในปี 2562 นี ้ทางมลูนิธิฯ ได้มอบเงินรางวลัเรียนดี จํานวนเงิน 62,000 บาท กบัผู้ ท่ีได้รับทนุต่อเน่ืองจํานวน 13 คน เพ่ือเป็น
กําลงัใจให้เด็ก ๆ มีความตัง้ใจเรียนและมุง่มัน่ย่ิงขึน้ 

 
การมอบทุนการศกึษาประจาํปี 2562 

ในทกุปีจะมีการจดังานมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน/นกัศกึษาท่ีผา่นการคดัเลือก ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษา,  
มธัยมศกึษา,  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.ว.ช.), ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ป.ว.ส.)  และระดบัชัน้ปริญญาตรี   

                      ส่วนกลางสํานักงานใหญ่อรุณอมรินทร์                                       โรงงานสาขาชัยนาท 

 
 
 
 

 

         โรงงานสาขายโสธร                     โรงงานสาขาบุรีรัมย์                  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 
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ในปี 2559 มลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลงั ให้เป็นองค์กรสาธารณกศุล 
ลําดบัท่ี 928  ซึง่ทําให้มลูนิธิคณุแมฯ่ สามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาคสําหรับลดหยอ่นภาษี ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  

ทัง้นีมี้เป้าหมายในการดําเนินงานคือ การมอบโอกาสทางการศกึษาให้กบัผู้ ด้อยโอกาส ประมาณ 2 ล้านบาท/ตอ่ปี 
 

5. Sewing Cup, Sewing Heart 
“Sabina Sewing Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” ปีที่ 13 

   ความรับผิดชอบต่อสงัคมและช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งใน Corporate Shared Value อนัสําคญัย่ิง       ท่ี
บริษัทฯ ใสใ่จมาโดยตลอด เน่ืองจากบริษัทฯในฐานะผู้ นําในธุรกิจผลิตและจดัจําหน่ายชดุชัน้ในสําหรับสภุาพสตรี มีองค์ความรู้
เก่ียวกบัสรีระของสภุาพสตรี ตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงสรีระในแต่ละช่วงวยั เพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทฯ ให้เหมาะกบัการดแูลสรีระ บริษัทฯ จึงมีความปรารถนาดีท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสภุาพสตรี ซึง่เป็น
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ หลงัจากการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านม ให้สามารถฟืน้คืนกําลงักาย กําลงัใจ และสามารถ
กลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุ บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม 
ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา  เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่สงัคมในเร่ืองมะเร็งเต้านม และการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ 
หลงัผ่านการรักษามะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) โดยได้จดักิจกรรมรณรงค์ผู้ มีจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม  ส่งมอบเต้านมเทียม
ให้แก่ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ียากไร้ เพ่ือช่วยปรับสมดลุร่างกายให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความห่วงใย สร้าง
ขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วยอีกด้วย ทัง้นี ้ผู้ ป่วยหรือญาติท่ีต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม สามารถติดต่อแจ้งขอรับบริจาค
เต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้ผา่น 3 ช่องทางด้วยกนัคือ 

1. ช่องทางออนไลน์  ผา่นเวบ็ไซต์  http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/ และ line@ : @sabinathailand 
 
 
 
 
 

2. ผา่นบริการลกูค้าสมัพนัธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศพัท์ 02-422-9430 หรือ  
3. ผา่นจดุขายของ Sabina ทัว่ประเทศ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ เย็บเต้าเติมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านมอยา่งตอ่เน่ืองโดยจดักิจกรรมเยบ็เต้านมเทียม
ตลอดทัง้ปีทัง้ในและนอกสถานท่ี ทัง้นีไ้ด้รับความร่วมมือจากผู้ มีจิตอาสาจากหน่วยงานตา่งๆ คณะบคุคล นกัเรียนนกัศกึษา  
และประชาชนทกุเพศทกุวยัให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากอาทิเช่น 

- มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ (วนัท่ี 19 มีนาคม 2562) 
  - ห้างสรรพสนิค้า Central Worldกิจกรรม “Central Group Pink Power” (วนัท่ี 10-13 ตลุาคม พ.ศ.2562)  

- ห้างสรรพสนิค้า Robinson ระยอง (ณ วนัท่ี 16 ตลุาคม 2562) 
- บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2562) 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบรีุ (วนัท่ี 19 ตลุาคม 2562) 
- มลูนิธิครอบครัวพอเพียง วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2562 
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ภาพกจิกรรมการเยบ็เต้านมเทียมนอกสถานท่ี      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม “Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม” ปีท่ี 13โดยมุ่งเน้น

การสร้างการรับรู้และการตระหนกัถึงภยัจากมะเร็งเต้านม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได้มีการรณรงค์ผ่าน
ช่องทางประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ภายใต้แนวคิด “4 นาที” ขอแค ่4 นาทีของคณุมาร่วมเติมเตม็ความสขุให้ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปัจจบุนั ภยัจาก “โรคมะเร็งเต้านม” เป็นภยัร้ายแรงท่ีคร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากเป็นอนัดบัหนึ่ง และเพ่ือทําให้สงัคม

ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งเต้านมท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้  บริษัทซาบีน่าจํากัด (มหาชน) และบริษัทโรบินสนัจํากัด 
(มหาชน)  จึงร่วมกนัชกัชวนจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียม โดยผู้สนใจสามารถขอรับอปุกรณ์เย็บเต้านมเทียม ชดุ Sewing Set 
ผ่านเคาน์เตอร์ซาบีน่า ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 44 สาขา ในทุกภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (31 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม  2562) เต้านมเทียมทัง้หมดจะรวบรวมและบริจาคให้กับผู้ ป่วยในบริเวณพืน้ท่ีจังหวดัท่ีจัดกิจกรรม โดยได้รับการ
สนบัสนนุผลติภณัฑ์เมด็พลาสติก LLDPE  ซึง่มีความบริสทุธ์ิสงู ปราศจากสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย ใช้เป็นวสัดทุดแทน
นํา้หนกัของเต้านมผู้หญิงท่ีขาดหายไป จากบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากดั (มหาชน) ซึ่งในปีนีบ้ริษัทได้รับเม็ดพลาสติก
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จํานวน 2,000 กิโลกรัม มลูค่ากว่า 100,000 บาท สําหรับการจดัทําเต้านมเทียมจํานวน 19,000 ชดุ รวมถึงการสนบัสนนุ
ส่วนลดการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลสมิติเวช และการร่วมบริจาคสนบัสนนุจากบริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) เพ่ือสมทบทนุบริจาคเงินมลูค่า 92,006 บาท และซาบีน่าได้ร่วมบริจาคชดุชัน้ในจํานวน 2,084 ชิน้ แก่สถาบนัมะเร็ง
แหง่ชาติ 

 
ภาพกจิกรรมงาน “Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยอดผลติเต้านมเทียม 2560 - 2562 
ปี 2560 - 2561 2562 รวม 3 ปี 

จํานวน ผลติ 30,000  เต้า 19,000  เต้า 49,000 เต้า 

 
ทัง้นีท้างบริษัท มีเป้าหมายท่ีจะผลติเต้านมเทียมไมต่ํ่ากวา่ 19,000  เต้า/ปี  เพ่ือช่วยเหลือสภุาพสตรี ท่ีป่วยเป็นมะเร็ง

เต้านม หลงัจากการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านมแล้ว  
 

6. AunJai Fund (Micro Finance) 
โครงการ “กองทุนอุ่นใจ” 

โครงการกองทนุอุน่ใจเกิดขึน้จากความปรารถนาดีของบริษัทโดยคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสพดูคยุสอบถามพนกังาน
อยา่งใกล้ชิดและตอ่เน่ือง ถงึสภาพชีวิตความเป็นอยู,่ความสขุ,ความทกุข์ รวมถงึปัญหาท่ีพบทัง้การดําเนินงาน และเร่ืองสว่นตวั 
ซึง่พนกังานตา่งได้สะท้อนปัญหาท่ีพบ ทัง้ในเร่ืองการดําเนินงานท่ีการสะท้อนปัญหาสง่ผลให้บริษัทเกิดการปรับปรุง
กระบวนการท่ีดีขึน้อยูเ่สมอ และอีกประการสําคญัคือปัญหาสว่นตวั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การทํางานในหลายมิติ โดยเฉพาะ
ปัญหาหนีส้นิอนัเกิดจากความจําเป็นในการดํารงชีวิต จงึเป็นท่ีมาของการจดัตัง้โครงการกองทนุอุน่ใจ ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เป็นการแบง่เบาภาระหนีส้นิของพนกังาน ท่ีเป็นหนีบ้ตัรเครดิต,บตัรกดเงินสด และ/หรือหนีน้อกระบบ อนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีมี
ความจําเป็นต้องใช้เงินในภาวะฉกุเฉินเพ่ือการดํารงชีพ โดยเร่ิมการก่อตัง้โครงการในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 เร่ิมประกาศ
รับพนกังานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 และเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลัน่กรอง
ประจําสาขา ซึง่ผา่นการแตง่ตัง้จากสว่นกลาง และดําเนินการฝึกอบรมด้านมาตรฐาน รวมถงึกระบวนการในการดําเนินการจาก
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือค้นหามลูเหตขุองการประสบปัญหาภาวะหนีส้นิของพนกังาน และคดักรองช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบปัญหาตาม
วตัถปุระสงค์กองทนุอยา่งแท้จริง 
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ภาพการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาหนีส้นิและนําเสนอโครงการกองทุนอุ่นใจทุกสาขา 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินการกองทุนอุ่นใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการกองทนุอุน่ใจ จะได้รับวงเงินกู้  3-5 เทา่ของเงินเดือน อตัราดอกเบีย้ 0% ตอ่ปี ระยะเวลาผอ่นชําระ 

3-5 ปี โดย 6 เดือนแรกจะปลอดการผอ่นชําระ เพ่ือให้พนกังานได้ตัง้ตวั และเร่ิมผอ่นชําระในเดือนท่ี 7 
 
โดยตัง้แตเ่ร่ิมต้นประกาศรับสมคัรพนกังานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จนถงึปัจจบุนัมีผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 83 คน  ผ่านการพิจารณาทัง้สิน้ 24 คน วงเงินท่ีผา่นการพิจารณารวม 1,097,640 บาท และไมผ่า่นการ
พิจารณาทัง้สิน้ 59 คน เน่ืองจากการพิจารณาข้อมลูเชิงลกึของคณะกรรมการกองทนุ พบเหตอุนัไมจํ่าเป็นในการก่อให้เกิดมลู
หนี ้ซึง่สว่นใหญ่มีพฤติกรรมทางการเงินท่ีไมเ่หมาะสม เม่ือพิจารณาการช่วยเหลือในขัน้ต้นแล้ว ไมอ่าจแก้ปัญหาทางการเงิน
ของผู้กู้ ได้ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ อีกทัง้อาจจะเป็นการสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมทางการเงินท่ีไมเ่หมาะสมย่ิงขึน้ 
คณะกรรมการจึงมีมติพิจารณาไมอ่นมุติัให้แก่ผู้กู้    
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ผลการดาํเนินงานกองทุนอุ่นใจในปี 2562 
สาขา จาํนวนอนุมัต ิ(คน) จาํนวนเงนิที่อนุมัต ิ(บาท) 

สํานกังานใหญ่ 9 410,600 
พนกังานขาย 4 212,000 

สาย 5 3 127,000 
ทา่พระ 4 225,000 
ยโสธร 4 123,000 
รวม 24 1,097,640 

 
ในปี 2563 บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายช่วยเหลือพนกังานท่ีมีปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ไม่ตํ่ากวา่ 20 คน 
 

7. Activity For The Prisoner 
ส่งเสริมอาชีพกับเรือนจาํ 

จากกการท่ีบริษัทซาบีน่า กดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน 
สร้างอาชีพผู้ ต้องขงั จงึสนบัสนนุโครงการนีโ้ดยการเข้าไปสอนเยบ็จกัรและซอ่มจกัรเบือ้งต้นให้กบัผู้ ต้องขงั จนสามารถเย็บ
สายไหล ่ของชดุชัน้ในได้  ทําให้ผู้ ต้องขงัมีรายได้ พิเศษ นอกจากนีย้งัเป็นการสนบัสนนุ โครงการกําลงัใจ ในพระดําริ พระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ซึง่ตัง้ขึน้ในปี 2549 เพ่ือให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจให้กบักลุม่ผู้ ท่ีก้าว
พลาด ทําให้ชีวิตต้องเข้ามาเก่ียวข้องกบักระบวนการยติุธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุม่อ่ืนๆอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทโดยโรงงานชยันาทได้เร่ิมดําเนินงานสง่เสริมอาชีพกบัเรือนจํา ตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั 

ปี 
Amount (baht)  เยบ็สายไหล่ 

เทียบOrder แดนหญิง แดนชาย Total 
2561 128,633.12 95,540.89 224,174.01 14.6% 
2562 164,293.26 175,915.69 340,208.95 20.3% 

 
ในปี 2563 บริษัทได้ตัง้เป้าหมายเพ่ือสง่เสริมอาชีพกบัเรือนจําในการเยบ็สายไหลข่องชดุชัน้ ไมน้่อยกวา่   25% ของOrder 
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8. Factory Model 
ผลจากการประยกุต์ใช้คร่ืองมือการจดัการ SPM (Sabina Productive Management- 5S, Kaizen, การ
อนรัุกษ์ 

พลงังาน, AM-PM (Total Productive Maintenance), HRD (Human Resource Development), Lean, QCC) อย่างต่อเน่ือง 
ทําให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีดีขึน้ ( Productivity, Quality, Deliver, Cost) และมีการทํางานในบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีดีและปลอดภยั ( Safety, Morale, Ethics, Environment) จึงปรารถนาท่ีจะเผยแพร่แนวความคิดและหลกัการ
ท่ีใช้ในการปรับปรุงงาน เพ่ือแลกเปล่ียนและตอ่ยอดกบัองค์กรอ่ืน  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บริษัทมีนโยบาย มุง่สูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ สําหรับสถานประกอบการ, สถานศกึษา, หน่วยงาน

ราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  โดยเปิดโรงงานให้มาศกึษาดงูาน  และรับนกัศกึษาเข้ามาฝึกงาน เสมือนทํางาน
จริงในองค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ คิด วิเคราะห์ ทดลอง ในการทํางานจริง และสนบัสนนุในการทําโปรเจค
ตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 

ภาพบรรยากาศ ผู้เข้าเย่ียมชมศกึษาดูงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
จาํนวนขอเย่ียมชมศกึษาดูงาน (คน) 

 
 
 

โรงงาน 2562 2561 2560 

สาย 5 397 152 667 
ท่าพระ 16 2 56 
ชัยนาท 8 6 12 
บุรีรัมย์ 219 160 430 
ยโสธร 51 - 98 
รวม 691 320 1,263 
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จาํนวนนักศกึษาขอเข้าฝึกงาน (คน) 

 
สถานประกอบการต่างๆ ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้กําหนดแนวทางและเป้าหมายในการเป็น Factory Model ดงันี ้
1. ปรับปรุงประยกุต์ใช้คร่ืองมือการจดัการอยา่งตอ่เน่ือง 
2. เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชมศกึษาดงูาน และฝึกงาน  
3. เผยแพร่แนวความคิดและหลกัการในการปรับปรุงงาน เพ่ือแลกเปล่ียนและตอ่ยอดกบัคู่ค้า/Supplier 

 
ความรับผิดชอบต่อธรรมาภบิาล (GOVERNANCE) 

9. Code of conduct 
จรรยาบรรณธุรกจิ  

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี มีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ 
, โปร่งใส ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในทกุๆสว่น ทัง้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น , พนกังาน , ลกูค้า , คูค้่า และ / หรือเจ้าหนี ้, คูแ่ข่ง
รวมทัง้สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามพนัธกิจ 5P ขององค์กร People, Product, Partner, Productivity, Planet  โดยได้มีการ
กําหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ตอ่สว่นตา่งๆ และมีการถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบเหลา่นีไ้ปยงัพนกังาน
ทกุระดบัของ บริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

โรงงาน 2562 2561 2560 

สาย 5 6 12 - 
ท่าพระ - 4 3 
ชัยนาท 6 6 6 
บุรีรัมย์ - - - 
ยโสธร 6 - - 
รวม 18 22 9 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพงึพอใจอยา่งสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดย
มีแนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. การเจริญเตบิโตของบริษัทฯ อย่างม่ันคง  

o ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
ทัง้รายใหญ่ และรายยอ่ยอนันํามาซึง่ผลประโยชน์โดยรวมสงูสดุ 

o บริหารจดัการองค์กรด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และโปร่งใส โดยนําความรู้ความสามารถ และทกัษะ
การบริหารมาประยกุต์ใช้อยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือป้องกนัความเสียหายแก่ผู้ ถือหุ้น 

o ไมดํ่าเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

2. การเปิดเผยข้อมูล  

o จดัให้มีรายงานสถานการณ์องค์กร และแนวโน้มในอนาคตขององค์กรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับทราบโดย
สม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

o ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ ขององค์กร ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่
สาธารณะ 

o ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัอนันํามาซึง่ผลเสียของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันา สร้างเสริม และสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังานทกุชัน้ ทกุระดบั โดยมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 
2. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. การแตง่ตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระทําด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยูบ่น

พืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 
4. ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ 
5. รับฟังข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมกนั 
6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
7. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ

พนกังานหรืออาจคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 
8. ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
9. สร้างความเข้าใจให้พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาท ซึง่พนกังานสามารถปฏิบติัได้เพ่ือสง่เสริมให้เกิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของ จรรยาบรรณอยา่งทัว่ถงึ 
10. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองการทําผิดกฎหมายขององค์กรตอ่คณะกรรมการ 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะคํานงึถงึความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า โดยมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาด 
2. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สําคญั 
3. ให้การรับประกนัคณุภาพของสนิค้าภายใต้เง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
4. ไมส่ง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าทัง้ๆ ท่ีรู้วา่สนิค้านัน้มีคณุภาพต่ํา มีข้อบกพร่องเสียหาย โดยไมมี่การชีแ้จงอยา่งชดัเจนแก่

ลกูค้า 
5. จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้าและบริการและดําเนินการ อยา่งดีท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการ

ตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 
6. จดัให้มีป้ายชีแ้จงชดัเจนเก่ียวกบัตวัสนิค้า เช่น รหสัสนิค้า , ขนาด , ราคาสนิค้า , วนัท่ีผลติ และการดแูลรักษาสนิค้า 
7. รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัด รวมถงึไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
8. หาทางในการลดต้นทนุการผลิตโดยรักษามาตรฐานคณุภาพสินค้าเพ่ือสามารถเพิ่ม ประโยชน์ให้กบัลกูค้าอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี ้

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะคํานงึถงึความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า และ /
หรือเจ้าหนีพ้งึปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาตา่งๆอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมเ่รียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี ้
2. ถ้ามีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตเกิดขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอียดตอ่คู่ค้า 

และ / หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์การใช้เงิน การชําระคืน การดแูล

คณุภาพหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้
4. กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 
5. รายงานฐานะ และข้อมลูทางการเงินของบริษัทแก่ลกูค้าและ / หรือเจ้าหนีด้้วยความถกูต้องและซ่ือสตัย์อยา่ง

สม่ําเสมอ 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขัน 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณท่ีดีตอ่คูแ่ข่งขนั โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
3. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไม่สจุริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น การจ่าย

สนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง 
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4. สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้ากบับริษัทเทา่นัน้ 
5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ข่งทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการจดัสรรรายได้

และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิค้าและบริการ  การกําหนดราคาสนิค้าและบริการ  อนัจะก่อให้เกิด
ผลเสียตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ตระหนกั และห่วงใยถงึความปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชน 
รวมถงึให้ความสําคญัในเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยมี แนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ่ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
2. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและ สิ่งแวดล้อมอยา่งสม่ําเสมอ 
3. ปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ใน หมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองและ

จริงจงั 
4. ควบคมุให้มีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี ออกโดยหน่วยงานกํากบัดแูล 
5. ไมช่่วยเหลือหรือสนบัสนนุให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตา่งๆ 
6. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกํากบัดแูล และรายงานข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบติัตามกฎหมายหรือ

กฎ ระเบียบตา่งๆ ตอ่หน่วยงานนัน้ 
7. ไมก่ระทําหรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้มีสนิบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใช้อํานาจหน้าท่ีของตนเอง

แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือสว่นตวั 

      บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ , โปร่งใส ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯในทกุๆ
สว่นตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

   10.  CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) 

การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั ไม่สนบัสนนุการ
ดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
กําหนดนโยบายท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของทกุคนในองค์กร ให้ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสร้างค่านิยม
ท่ีดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ และกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยทกุคนปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี ้ได้ส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ให้มีการเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะ
รับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท รวมทัง้ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเข้าข่ายดงักล่าว และมีการ
กําหนดโทษทางวินยัไว้สําหรับผู้ ท่ีละเมิดหรือผู้กระทําผิด อีกทัง้ยงัส่งพนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถาบนัตา่งๆ เพ่ือศกึษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของ
บริษัท 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชกัชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชมุและรับฟังรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ CAC FOR SME  
และมีบริษัทคู่ค้าสนใจเข้าร่วมประชุมจํานวน 48 บริษัท  โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคุณพนา  รัตนบรรณางกูร                    
ตําแหน่งผู้ อํานวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME  เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับรายละเอียดโครงการดงักล่าว                      
เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชมุ 702  อาคารสํานกังานใหญ่อรุณอมรินทร์ 

 

 

                

               
 

ปัจจบุนัองค์กรได้ดําเนินโครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยูใ่นระดบัท่ี 4 ดงันี ้ 
 ระดบัท่ี 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพ่ือเป็นแนวทางหรือคํามุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัร่วมกนัและไปให้ถงึเป้าหมายร่วมกนั
เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 ระดบัท่ี 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบติัได้ทราบถงึเจตนารมณ์
ท่ีจะปฏิบติัในเร่ืองนี ้
 ระดบัท่ี 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องค์กรจะต้องกําหนดมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัทจุริตคอร์รัปชัน่
ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เป็นการปฏิบติัโดยกําหนดบรรทดัฐาน (Norm) ให้ทราบโดยทัว่กนั 
 ระดบัท่ี 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) เม่ือมีปฏิบติัตามระดบัต่างๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่งจะมีข้อกําหนด 71 ข้อ ของแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพ่ือทํา
การตรวจสอบว่าองค์กรได้ดําเนินการครบถ้วนตามข้อกําหนดและจะต้องปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขอการรับรองว่าเป็นองค์กรท่ี
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ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทกุ 3 ปี  และบริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรอง(ต่ออายใุบรับรอง)    
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และใบรับรองจะหมดอายใุนวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  
 ทัง้นี ้บริษัทได้นํานโยบายมาจดัทํามาตรการในทางปฏิบติัโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีปฏิบติั
ของหน่วยงานตนเองเพ่ือให้ควบคมุการทํางานได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากสว่นกลางท่ีเป็นแนวทางร่วมกนัขององค์กร 
และเพิ่มเติมในสว่นของแตล่ะหน่วยงานให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานอยา่งชดัเจนย่ิงขึน้     
การประเมนิความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้ทําประเมินถึงจดุท่ีมีความเส่ียงขององค์กรท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทจุริต
คอร์รัปชัน่ จากลกัษณะงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการป้องกนั  รวมทัง้วางแนวปฏิบติังานนัน้จะต้องกระทําตามขัน้ตอนตาม
มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทเพ่ือไมใ่ห้เกิดช่องทางการกระทําท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ (รายละเอียดสามารถเข้า
ไปดใูน website ของบริษัทในหวัข้อ การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่) 
 ทัง้นี ้บริษัททําธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีนําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้มีการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้ขัน้ตอนและการควบคมุท่ีสามารถตรวจสอบ เพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจของการรับ การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีตรงตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และไม่
นําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 
แนวปฏิบัต ิ 
•คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ด้านการรับ การให้
ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด 
•บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือลดผลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความลําบากใจ หรือผลประโยชน์ขดักนัได้ 
•บริษัทฯ ไมไ่ด้มีข้อห้ามการรับ การให้ของขวญั ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ หรือ
กระทําตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา 
•ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดไมค่วรเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสดและต้องไม่ใช่สิง่ผิดกฎหมาย 
•คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซือ้ จดัหา ไม่มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจคดัเลือก 
และมีการปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด   
•กรณีการคดัเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจดัซือ้ จดัหา สินค้า วตัถดิุบ พืน้ท่ีการขาย   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบั
บริษัทฯ จะไม่มีการเรียกร้องการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือติดสินบนและนําไปสู่การได้รับสิทธิ
พิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือการจดัทําสญัญาร่วมกนั รวมทัง้ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีละเว้นการปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบั
ตามท่ีกําหนดไว้ 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ และ
แรงจงูใจต่อการได้รับสิทธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้ร่วมกนัจดัทํานโยบายขอความ
ร่วมมืองดการให้และรับของขวญัทกุประเภทในทกุโอกาส โดยสง่จดหมายให้คู่ค้า และส่ือสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบติัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด    
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 ดงันัน้ ฝ่ายบริหาร สํานกัตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ือง จะต้องพึงระวังจุดเส่ียงดังกล่าว และทําตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดยนําเสนอผลการประเมินตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั อีกทัง้จะต้อง
รณรงค์และสร้างจิตสํานกึในองค์กร เพ่ือร่วมมือกนัให้เป็นแนวทางเดียวกนัและพฒันาองค์กรตอ่ไป  
การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  ทราบถึงนโยบายท่ีเก่ียวกบั
มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จงึมีการเผยแพร่ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้
• ประกาศผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯ  
• ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานท่ีเหน็เดน่ชดั  
• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
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• เผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นประจําทุกปีให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย               
ทัง้สํานกังานและโรงงานต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ด้านต่างๆ และเน้นยํา้ให้ทกุคนปฏิบติั
ตามมาตรการดงักลา่ว โดยในปี 2562 มีการเผยแพร่ดงันี ้

- สํานกังานป่ินเกล้า จดัอบรมวนัท่ี 11 มกราคม 2562 
- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 
- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 
- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 
- โรงงานทา่พระ จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 
- โรงงานบรีุรัมย์ จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562  

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบัิตงิานตามแนวทางปฏบัิตใินการป้องกัน 
บริษัทกําหนดให้มีแนวทางการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางใน

การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยให้สํานักงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ืองในการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีมีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสําคญัต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

ในการประกอบกิจการตามแนวนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  ทางบริษัทมีเป้าหมายท่ีรักษามาตรฐานและ
ปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ืองตามเกณฑ์  Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC  เพ่ือขอตอ่อายใุบรับรอง  
 

11. Respect  for human right and fair labor treatment 
      การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

การเคารพสทิธิมนุษยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบติัต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่า
เทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ
การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของ  บริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบั
การละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้า
ระวงัการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนสําหรับผู้ ท่ีได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยา
ตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตสํานกึให้บคุลากรของบริษัทปฏิบติัตามหลกัสทิธิมนษุยชน 
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การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ี
จะช่วยเพ่ิมมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทในอนาคต 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

เป้าหมายในการดําเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง คือ การไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงาน และการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ

ทางสงัคมของธุรกิจไทย TLS 8001-2010   ( มรท. ) และ The Worldwide Responsible Apparel 

Production Standard   (WRAP)   หลกัการสากลวา่ด้วยความรับผิดชอบสําหรับการผลิตเสือ้ผ้า  

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

เป้าหมายของบริษัทได้รับการรับรองรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงานดีเดน่ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

3. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการจัดอบรม สมันา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

    
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนีย้งัจัดทําโครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานในระดบัปฏิบติัการ  โดยการพฒันาบุคลากรผ่าน Small 

Group Activity (SGA) ซึง่มีหลกัสตูรอบรมทัง้ปี  8 หลกัสตูร เวลารวม 42 ชม. ดงันี ้

8 หลักสูตร 
5ส เพิ่ม
ผลผลติ 

Kaizen Lean IE fornon IE QCC. 
Leader 
Ship 

HR fornon HR 
Work 

Happiness 
3 ช.ม. 3 ช.ม. 9 ช.ม. 9 ช.ม. 9 ช.ม. 3 ช.ม. 3 ช.ม. 3 ช.ม. 
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สรุปจาํนวนหัวหน้า Small Group ที่ผ่านการอบรมรุ่น 1 -3 

โรงงาน 
SGA รุ่น 1 

(2558) 
SGA รุ่น 2 
(2559-60) 

SGA รุ่น 3 
(2561-62) 

เป้าหมาย 2563 

โรงงานพุทธมลฑล สาย 5 72 69 75 75 
โรงงานท่าพระ 44 40 41 39 
โรงงานชัยนาท 43 45 50 42 
โรงงานยโสธร 94 100 106 99 

รวม 253 254 272 255 

 

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน

ช่วยเหลือประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

                   

                    
 

เป้าหมายของบริษทัไดรั้บการรับรองรางวลัดา้นการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
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5. จดัให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

                             
     

บริษทัมีเป้าหมายในการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ คือ ตอ้งไดรั้บการตรวจ
ทุกคน 100% 

6. ดาํเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภยั และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทาํงานท่ีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการ

ฝึกอบรม และส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขอนามยัท่ีดี และดูแลสถานท่ีทาํงานใหถู้กสุขลกัษณะ มีความปลอดภยั

อยูเ่สมอ ผา่นโครงการคน้หารายงานและป้องกนัเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ ( NEAR MISS)  

	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมีเป้าหมายด้านความปลอดภยั คือ สถิติอบุติัเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์ และการสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยั ด้วย KYT 
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7. บริษัทฯจดัให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหต ุข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของบริษัทตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้การแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศพัท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย 
ทัง้นีบ้ริษัทฯจะชีแ้จงข้อเท็จจริงในเบือ้งต้น และแนวทางการจดัการหรือแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ ร้องเรียน 
รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบโดยเร็วท่ีสดุ หรืออยา่งช้าภายใน 1 วนั 
ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ หากมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียด
หลกัฐานตา่งๆ ถงึบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในช่องทางการติดตอ่ดงันี ้
สําหรับเร่ืองร้องเรียนจากภายในองค์กร  
ติดตอ่   :  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โทรศพัท์   : 02-4229400 ตอ่  9309 , 9404 
หรือติดตอ่ผา่นกลอ่งรับข้อเสนอแนะจากพนกังาน ซึง่จดัไว้ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน 
สําหรับเร่ืองร้องเรียนจากภายนอกองค์กร 
หน่วยงาน  CIS  เบอร์โทร 02-4229430   Email : CRM@sabina.co.th 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      เป้าหมายบริษัทฯท่ีจดัให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหต ุข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้ มีสว่นได้เสีย  คือ ทกุข้อร้องเรียน หรือ 
ปัญหา จะต้องถกูคล่ีคลาย  ภายใน 2-4 สปัดาห์ 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 
  บริษัทฯได้ยกระดบัการดแูลด้านคณุภาพการผลิต โดยใช้ตวัชีว้ดัด้านคณุภาพจากปัญหาตา่งๆ ท่ีได้รับมาจากลกูค้าทัง้

ลกูค้าภายใน คือพนกังานขายหน้าร้านและลกูค้าภายนอก เพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการและรักษาระดบัความพงึพอใจของ

ลกูค้ามากท่ีสดุ โดยนําข้อมลูต่างๆท่ีศนูย์ CS หรือ Customer Service รวบรวมจากทกุช่องทางการขาย นํามาวิเคราะห์ 

ปรับปรุง และตรวจติดตาม โดยเทียบยอดขายล้านชิน้ หรือ PPM* (Parts Per Million) ในปี 2562 มีผลดําเนินงานดงันี ้

 

ขายแบบมีหน้าร้าน 2560 2561 2562 

ปัญหาจากการบริการ 1.3 1.8 4.8 

ปัญหาจากสนิค้า 5.7 8.7 38.9 

รวม PPM* 7 10.5 43.6 

    

  ในปีพ.ศ.2562 ปัญหาจากสินค้าเพิ่มขึน้เป็น 43.6 ตวั/ล้านชิน้ ในสว่นของการบริการ เน่ืองจากในปัจจบุนั ซาบีน่ามีการ

เพิ่มช่องทางในการส่ือสารหลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายขึน้ ทําให้การติดต่อส่ือสาร จากลกูค้ากบับริษัทมีความถ่ีมากขึน้ 

นํามาซึ่งประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงทัง้เร่ืองการบริการ และสินค้าท่ีลูกค้าต้องการ ในส่วน ปัญหา จากสินค้าท่ีมี

ปริมาณมากขึน้ ส่วนหนึ่งเกิดจาก ปัญหาวตัถดิุบบางประเภท ท่ีมีการพฒันา เพ่ือตอบรับความสบาย มีรอยเก่ียวง่าย ทํา

ให้เกิดปัญหา การร้องเรียนจากลกูค้า และบริษัท แจ้งรับคืน และเปล่ียนสินค้าใหม่ให้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาวกบั

ลกูค้า จึงทําให้ ตวัเลขสินค้าท่ีพบปัญหามีปริมาณสงูขึน้มาก แต่ปัญหาดงักล่าว ได้ถกูนํามาปรับปรุงและพฒันาวตัถดิุบ

ไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักลา่วซํา้อีก 

ขายแบบไม่มีหน้าร้าน 2560 2561 2562 

ปัญหาสง่ผิด/สง่ไมค่รบ 96.0 9.0 19.8 

ปัญหาลืมฟองสอด/สายแขน 41.0 2.7 11.0 

ปัญหาจากสนิค้า 55.0 32.2 18.3 

ปัญหาจากอ่ืนๆ  35.0 6.8 6.8 

รวม ppm 227.0 50.7 55.8 
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   ในปีพ.ศ.2562 ผลการเก็บข้อมลู ข้อร้องเรียนในสว่นงานการขายแบบไม่มีหน้าร้าน ซึง่มีการเติบโตในสว่นของ

ยอดขาย  เทียบปี พ.ศ.2561 ถึง 32.3% แต่มีปริมาณข้อร้องเรียนเพิ่มขึน้จากเดิม 50.7 ตวัต่อล้านชิน้ เป็น 55.8 ตวัต่อล้านชิน้ 

หรือคิดเป็นร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ 10% โดยเม่ือเทียบกบัยอดขายท่ีเติบโตขึน้แล้ว ปัญหายงัเพิ่มขึน้น้อยกว่าอตัราการเติบโตท่ี

เพิ่มมากขึน้ โดยปัญหาจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสินค้า เกิดจากสินค้ามีรอยเปือ้นดํา และสินค้าชํารุด เกิดจากกระบวนการ

ผลติ โดยได้นํามาปรับแก้ไข และเพิ่มการติดตาม เพ่ือตรวจสอบคณุภาพก่อนทําการจดัสง่ให้ลกูค้า  

นิยาม 
 

GRI Topic-specific Standards 
GRI 205 Anti-corruption  
GRI 301 Materials  
GRI 307 Environmental Compliance 
GRI 403 Occupational Health and Safety 
GRI 404 Training and Education  
GRI 405 Diversity and Equal Opportunity  
GRI 406 Non-discrimination 
GRI 412 Human Rights Assessment  
GRI 413 Local Communities  
GRI 416 Customer Health and Safety  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสํานกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ
ตรวจสอบระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับจากฝ่าย
บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี  21 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจดัทําขึน้จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการควบคมุการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และด้านระบบการติดตาม ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถทําให้การบริหารจดัการ และการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นไปได้อย่างโปร่งใส 
และมีประสทิธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี   23 กุมภาพันธ์  2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตัง้                     
นายสมัพนัธ์  ปยุภิรมย์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในเน่ืองจาก
เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการปฎิบติังานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเข้าใจในกิจกรรมดําเนินงานของ
บริษัทเป็นอยา่งดี 

 
โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ2 
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รายการระหว่างกัน 
 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

ในระหวา่งปี   2562  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  มีรายการระหว่างกนั
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ระบุไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจําปี  2562  ตามลําดบั  โดยมี
รายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงันี ้

  

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ซือ้วตัถดิุบ 
เช่น ผ้า,ลกูไม้
,ยาง 

17.09 
 

สนิค้าท่ีบริษัทฯ ซือ้จากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระ
เงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทฯ 
ซือ้จากผู้ขายรายอ่ืนทัว่ๆ ไป 
ความจําเป็นในการทํารายการ: โดยปกติ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มิได้มีนโยบายใน
การซือ้วตัถดิุบและวสัดตุา่งๆ ร่วมกนัโดยการ
ซือ้ผา่นบริษัทย่อย อยา่งไรก็ตาม ในบาง
กรณีท่ีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก ทําให้บริษัท
ฯ และบริษัทยอ่ยสามารถซือ้วตัถดิุบและวสัดุ
ตา่งๆ ในราคาท่ีถกูลงได้ บริษัทฯ จะทําการ
สัง่ซือ้ผา่นบริษัทยอ่ย 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัท
อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  ซือ้สนิค้า
สําเร็จรูป 

-  
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บริษัทที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ขายสนิค้า
สําเร็จรูป 

755.00 
 
 
 

สนิค้าและวตัถดิุบท่ีบริษัทฯ ขายให้บริษัท ซา
บีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นรายการทางการค้า
ปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระเงิน
ตามปกติ 
 
ความจําเป็นในการทํารายการ: เน่ืองจาก
บริษัทฯ บริหารกําลงัการผลิตของทกุโรงงาน
เสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกนั ในบางกรณี
บริษัทฯ มีกําลงัการผลติเหลือ ในขณะท่ี
บริษัทยอ่ยมีกําลงัการผลติไมเ่พียงพอ บริษัท
ฯ ได้ซือ้วตัถดิุบและผลติชดุชัน้ในเพ่ือขาย
ให้แก่บริษัทยอ่ย  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัท
อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  ขายวตัถดิุบ -  
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

รายได้รับจ้าง
ตดัเยบ็ชดุ
ชัน้ใน 
 

103.77 บริษัทฯ รับจ้างตดัเยบ็ชดุชัน้ในจากบริษัท ซา
บีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึง่เป็นรายการทาง
การค้าปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระ
เงินปกติ 
 
ความจําเป็นในการทํารายการระหวา่งบริษัท
ฯ กบับริษัทยอ่ย: เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี่
นโยบายท่ีจะรับจ้างตดัเยบ็ชดุชัน้ในให้แก่
บริษัทยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และตอ่เน่ือง 
โดยท่ีผา่นมาการรับจ้างตดัเยบ็ดงักลา่ว เป็น
กรณีท่ีบริษัทฯ มีกําลงัผลติเหลือ จงึได้รับจ้าง
บริษัทยอ่ย เพ่ือใช้กําลงัผลติให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
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บริษัทที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
รายการท่ีบริษัทฯ ทํากบับริษัทย่อย: รายการ
ดงักลา่วเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจท่ีมี
ราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็น
เง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

คา่จ้างตดั
ชิน้งานชดุ
ชัน้ใน 

21.31 คา่จ้างตดัชิน้งานชดุชัน้ในท่ีบริษัทฯ วา่จ้าง 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ 
ความจําเป็นในการทํารายการกบับริษัทยอ่ย: 
เน่ืองจากบริษัทฯ บริหารกําลงัการผลติของ
ทกุโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกนั 
สว่นงานการตดัชิน้งานชดุชัน้ใน ของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย จงึทําหน้าท่ีป้อนชิน้งานตดัสู่
ทกุโรงงาน  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
รายการท่ีทํากบับริษัทยอ่ย: รายการดงักลา่ว
เป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็นเง่ือนไข
เดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

รายได้คา่เช่า 0.23 บริษัทฯ ให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 
เช่าพืน้ท่ีโรงงานยโสธร เม่ือวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2562 กําหนดราคาคา่เช่าโดยอิง
ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการเช่าตามปกติของ
ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

คา่เช่าพืน้ท่ี
สํานกังาน
และคลงั 
สนิค้า 

1.71 บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน และคลงัสนิค้า 
จากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั เม่ือวนัท่ี 
1 มิถนุายน 2562 กําหนดราคาคา่เช่าโดยอิง
ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 
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บริษัทที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการเช่าตามปกติของ
ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

รายได้เงินปัน
ผล 

223.07 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ลกูหนีก้ารค้า 353.20 เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ี
บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ขายสนิค้า
ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 
 

 

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ี
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ขายสนิค้า
ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัท
อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
 

    

  เจ้าหนีก้ารค้า 
 

2.47 
 

 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน
การทาํรายการ 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ดอกเบีย้รับ 0.68 ดอกเบีย้รับเกิดจากการให้บริษัท ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ ยืมเงิน กําหนดอตัรา
ดอกเบีย้ 3.20-5 % ตอ่ปี  ซึง่สงูกวา่อตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

เงินให้กู้ ยืม 104.00 บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเหลืออยู ่จึงให้บริษัท 
ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ ยืมเงินเพ่ือชําระ
หนีก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน 
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   มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์ว่า ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในอนาคต จะต้องมีการจดัเสนอให้แก่ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัรายการระหว่างกนั และ
ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาดแูลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยติุธรรม สมเหตสุมผล และมี
นโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในรายการดงักลา่ว  
 
   นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 11/2551 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2551   มีมติ
กําหนดมาตรการอนมุติัรายการระหว่างกนัในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน โดยมีขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหวา่งกนัดงันี ้
 

1. รายการค้าท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ 
 รายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซือ้วตัถดิุบ เป็นรายการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็น
รายการค้าปกติธุรกิจ  ดงันัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัสําหรับรายการดงักลา่ว โดย
ระบเุง่ือนไขการทํารายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม  
สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้  โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุติัในหลกัเกณฑ์
และแนวทางในการปฏิบติัดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักลา่วได้เป็นระยะ 
 
2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 
 รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวเช่น การซือ้ขายหุ้น  เป็นต้น บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักลา่ว  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาอนมุติั การทํารายการของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  
ตามแตก่ฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
3. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลกัษณะท่ีเป็นการคํา้
ประกนัสว่นบคุคลโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตอ่การกู้ ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
จากสถาบนัการเงินตา่งๆ ไมมี่การคิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัใดๆ รวมถงึการท่ีบริษัทให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทยอ่ยด้วย 
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 รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุม่ตรวจ
รายการท่ีเกิดขึน้ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุประจํางวดเพ่ือพิจารณา นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 
และแบบ 56-2 โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
ผลการดาํเนินงาน 2560 2561 2562 
1. รายได้รวม 2,679.12 3,102.91 3,279.49 
2. รายได้จากการขายและบริการ 2,662.68 3,089.84 3,279.74 
3. กําไรขัน้ต้น 1,355.57 1,594.99 1,785.37 
4. กําไรจากการดําเนินงาน 288.81 439.22 504.83 
5. กําไรสทุธิ 243.14 361.59 413.25 
    
สถานะทางการเงนิ    
1. สนิทรัพย์รวม 2,387.25 2,602.02 3,017.91 
2. หนีส้นิรวม 491.89 766.64 1,156.97 
3. สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,895.36 1,835.38 1,860.94 
    
อัตราส่วนทางการเงนิ    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.63 3.05 2.33 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  8.11 8.30 8.00 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  1.23 1.43 1.11 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  9.20 8.87 8.43 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(Profitability Ratio)    
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 50.91 51.62 54.44 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 9.08 11.65 12.54 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  13.32 19.38 22.36 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  10.51 14.49 14.71 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.26 0.42 0.62 
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คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
 

สนิทรัพย์ 
สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็น 2,602.02 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึน้ 214.77 ล้านบาท 

สาเหตมุาจาก  หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียนลดลงเป็น 198.05 ล้านบาท  หลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้เป็น   100.92 ล้าน
บาทลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็น 402.27 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เป็น 1,117.50 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สทุธิ
เพิ่มขึน้เป็น 293.66 ล้านบาทสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้เป็น 205.69 ล้านบาท 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็น 3,017.91 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึน้ 415.89 ล้านบาท
สาเหตมุาจาก  ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็น 417.41 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เป็น 1,563.79 ล้านบาท  สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตดับญัชีเพิ่มขึน้เป็น 257.69 ล้านบาท 

 
ลูกหนีก้ารค้า 

         สําหรับปี 2561  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 402.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 60.29 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึกําหนด
ชําระ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.29  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.70  เกินกําหนดชําระ    4 – 6 เดือน  
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.01  ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 
         สําหรับปี 2562  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 417.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.14 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึกําหนด
ชําระ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 
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สนิค้าคงเหลือ 
          สําหรับปี 2561  สนิค้าคงเหลือเทา่กบั 1,117.50 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 141.87 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.50 เม่ือเทียบ
กับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินค้าสําเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  สินค้าระหว่างผลิต และ
วตัถดิุบ 
          สําหรับปี 2562  สนิค้าคงเหลือเทา่กบั 1,563.79 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 446.29 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.94 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน เพิ่มขึน้จากนโยบายการเพิ่มสต๊อคสนิค้าเพ่ือลดการสญูเสียโอกาสในการขาย ในเร่ืองของการขาดสี คพั ไซส์ 
 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
สําหรับปี 2561  มลูค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 293.66 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

10.20 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2561  คา่เส่ือมราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 44.35 ล้านบาท 

สําหรับปี 2562  มลูค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 282.09 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 
11.57 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2562  คา่เส่ือมราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 42.75 ล้านบาท 

 

 
 

ประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน  
สําหรับปี 2561 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 11.65 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็น

ร้อยละ 14.49 และร้อยละ 132.80 ตามลําดบั 
สําหรับปี 2562 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 12.54 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็น

ร้อยละ 14.71 และร้อยละ 150.15 ตามลําดบั 
 

 
 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 129 

 
 

หนีส้นิ 
สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินเท่ากบั 766.64 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 274.75 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้ ระยะ

สัน้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้เหลือ 156.16 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็น 184.24  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้เป็น 
225.07 ล้านบาท  และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้เป็น  99.00  ล้านบาท 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินเท่ากบั 1,156.97 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 390.33 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้ ระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็น 565.07 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็น 170.15  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นลดลงเป็น 196.39 
ล้านบาท  และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้เป็น  102.98  ล้านบาท 

 

 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,835.38 ล้านบาท  ลดลง  59.98 ล้านบาท จากปีก่อน 
สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,860.94 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 25.56 ล้านบาท จากปีก่อน 
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การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

 
 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 
สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 236.69 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  

ปัจจยัหลกั คือ กําไรสทุธิ 361.59 ล้านบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 50.12 ล้านบาท  ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 60.29 
ล้านบาท  ลูกหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 54.74 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 141.87 ล้านบาท  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 11.76 
ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 28.03 ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 49.93 ล้านบาทเป็นต้น 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ -105.06 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  
ปัจจยัหลกั คือ กําไรสทุธิเท่ากบั 413.25 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เป็น 446.28 ล้านบาท  ภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่ากบั 
153.56 ล้านบาท 

 
กระแสเงนิสดจากการลงทุน 
สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 51.89 ล้านบาท โดยบริษัทถอนเงินลงทนุ

ชัว่คราว 171.38 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 54.61 ล้านบาท เป็นต้น 
สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 86.85 ล้านบาท โดยบริษัทไถ่ถอนเงิน

ลงทนุชัว่คราว 98.87 ล้านบาท  จําหน่ายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 19.91 ล้านบาท ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 31.18 ล้านบาท เป็น
ต้น 

 
กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

     สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 272.04 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเงิน
ปันผล 410.21 ล้านบาท  เพิ่มเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 138.16 ล้านบาท 
     สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 22.94 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเงิน
ปันผล 385.96 ล้านบาท  เพิ่มเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 408.90 ล้านบาท 
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ผลการดาํเนินงาน 
รายได้จากการขาย 

 ปี 2561 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,089.84 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2560 จํานวน 427.16 
ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.04  สาเหตหุลกั  เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทยอ่ย  เพิ่มขึน้ 364.19 ล้านบาท  และรายได้จากการขายสนิค้า OEM  ท่ีเพิ่มขึน้ 66.63 ล้านบาท  
 ปี 2562 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,279.74 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 189.90  
ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.15  สาเหตหุลกั  เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทย่อย  เพิ่มขึน้ 189.42  ล้านบาท  รายได้จากการขายสินค้า OEM  ท่ีเพิ่มขึน้ 0.24  ล้านบาท และรายได้จากการบริการ
เทา่กบั 0.24 ล้านบาท  
 

รายได้จากการขายแยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ (มลูคา่ล้านบาท) 

 
 
2560 ร้อยละ 

 
2561 ร้อยละ 

 
2562 ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เส้ือชั้นใน 158.98 5.98 207.40 6.71 208.52 6.36 

กางเกงชั้นใน 43.00 1.62 45.75 1.48 42.23 1.29 

อ่ืนๆ 18.19 0.68 33.65 1.09 36.29 1.11 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM 220.17 8.28 286.80 9.28 287.04 8.75 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เส้ือชั้นใน 1,910.34 71.85 2,261.92 73.21 2,411.05 73.52 

กางเกงชั้นใน 435.10 16.36 459.65 14.88 501.79 15.3  
อ่ืนๆ 93.41 3.51 81.47 2.63 79.62 2.43 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 2,438.85 91.72 2,803.04 90.72 2,992.46 91.25 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,659.02 100.00 3,089.84 100.00 3,279.50 100.00 

 
ผลติภณัฑ์ OEM 

 สําหรับปี 2561 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากบั 286.80 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 66.63 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 
30.26  รายได้จากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบ่งเป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เท่ากบัร้อย
ละ 6.71  ร้อยละ 1.48  และร้อยละ 1.09 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 
 สําหรับปี 2562 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากบั 287.04 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 0.24 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.08  รายได้จากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบง่เป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เท่ากบัร้อยละ 
6.36  ร้อยละ 1.29  และร้อยละ 1.11 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 
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ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยมีความสําคญัต่อรายได้ของบริษัทฯ เน่ืองจาก

สินค้ามีราคาและอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกว่าสินค้า OEM นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุดีไซน์ ปริมาณ และช่วงเวลาใน
การจัดจําหน่ายสินค้าได้เองอีกด้วย รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย มีการเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ือง ดงันี ้

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากบั 2,803.04 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 364.19 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.93  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.72  เม่ือเทียบกบัรายได้
จากการขายสินค้า  โดยมีสดัส่วนรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 73.21  
ร้อยละ 14.88  และร้อยละ 2.63  เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากบั 2,992.46 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 189.42 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.76  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.25  เม่ือเทียบกบัรายได้
จากการขายสินค้า  โดยมีสดัส่วนรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 73.52  
ร้อยละ 15.30  และร้อยละ 2.43  เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า 

 
ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 1,494.85 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 48.38 ของรายได้จากการขายและ
บริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,594.99 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 51.62 ของรายได้จากการขายและบริการ  เน่ืองจาก
บริษัทฯ  เน้นการเพิ่มยอดขาย  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใช้งบโฆษณา  และ
สง่เสริมการขายมากขึน้ อีกทัง้มีการขยายจดุขายเพิ่มขึน้ ในห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP ของบริษัท
ยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 
 สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 1,494.13 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 45.56 ของรายได้จากการขายและ
บริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,785.61 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 54.44 ของรายได้จากการขายและบริการ  เน่ืองจาก
บริษัทฯ  เน้นการเพิ่มยอดขาย  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใช้งบโฆษณา  และ
สง่เสริมการขายมากขึน้ อีกทัง้มีการขยายจดุขายเพิ่มขึน้ ในห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP ของบริษัท
ยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 133 

 
           ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,155.76 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากับ 
89.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.34  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.25  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึง่เป็นผลจากบริษัทย่อย
เน้นขยายจุดขายมากขึน้  ทําให้มีการจ่ายค่าเช่าพืน้ท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีขายมากขึน้  ทําให้มีการเพิ่มจํานวน
พนกังานขายสินค้า  และมีงบโฆษณา  และส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทกุปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดนัยอดขายและเพิ่ม
สว่นแบง่การตลาดของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 439.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของรายได้จากการขายและบริการ 
สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,276.45 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากับ

120.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.44  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.74  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึ่งเป็นผลจากบริษัท
ย่อยเน้นขยายจดุขายมากขึน้  ทําให้มีการจ่ายค่าเช่าพืน้ท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีขายมากขึน้  ทําให้มีการเพิ่มจํานวน
พนกังานขายสินค้า  และมีงบโฆษณา  และส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทกุปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดนัยอดขายและเพิ่ม
สว่นแบง่การตลาดของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 509.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของรายได้จากการขายและบริการ 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
ปี 2561 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 1.44 ล้านบาท  ลดลง   0.01 ล้านบาท 
ปี 2562 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 8.33 ล้านบาท  เพิ่มขึน้  6.89 ล้านบาท 
 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2561 เทา่กบั 89.26 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562 เทา่กบั 102.80 ล้านบาท 
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กาํไรสุทธิ 
ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 361.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 118.45 ล้านบาท เป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.72 
ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 413.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 51.66 ล้านบาท เป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.29 
 

 
 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 1.04 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 19.38 
ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 1.19 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 22.36 
 
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คือ สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2560 ถงึปี 2562 คิดเป็นจํานวนเงินดงันี ้
 

 
 

หน่วย: บาท     2560      2561      2562 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 960,000 960,000 960,000 
คา่ตอบแทนอ่ืน - - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2562 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน (นางสาว
รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล   นายยทุธนา   อดิพฒัน์   นายสมชยั   วนาวิทย และนางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์)ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีสําคญั  ได้แก่  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน  การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  
การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
และการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563  ในปี 2562 มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  (ในการประชมุครัง้ท่ี 4   มีวาระหนึ่งท่ี
เป็นการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย)  สรุปสาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีในปี 2562 ได้
ดงันี ้
 
          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําปี 2562  ของบริษัทซึ่ง
ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซึ่ง
สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     
รวมทัง้ได้ทําตามข้อกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)    
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยเป็นจํานวน 1 
ครัง้ 

 
2.    การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)     
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถกูต้อง  ครบถ้วน  ทนัเวลา    โดยเน้น
การบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
  3.    การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท  พบว่าระบบการควบคมุภายในยงั
มีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 
และ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  รวมทัง้ติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องท่ีได้ตรวจพบแล้วหรือไม ่   
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          4.    การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์

กับบริษัทของการทําธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําทกุไตรมาสโดยบริษัทได้มีการ
ปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างเคร่งครัด  พร้อมทัง้
เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบอยา่งถกูต้องและทนัเวลา 

 
     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยการสอบทานกับคณะ
กรรมการบริหารทกุไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     ผลกระทบ
ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเส่ียงตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้               

              
     6.    การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและแต่งตัง้ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา  ซึ่งมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และได้สอบทานคณุสมบติัของ
ผู้สอบบญัชีว่าถกูต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาเพ่ือขอ
อนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  2563  แต่งตัง้ให้  นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัท์จีน หรือ นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา
หรือ นางสาวดรณี  สมกําเนิด  หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4563, 3885,5007และ 
5596 ตามลําดบั  แหง่สํานกังาน เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 

 
 
 
 
 
 

 
         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
     
             (น.ส.รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ี
ดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจอย่างมีเหตผุล
ว่า การบันทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน 
ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ
สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้
ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของสอบบญัชีได้ปรากฏใน
รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สําหรับปีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
        (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์)     (นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร) 

          ประธานกรรมการบริษัท                      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  

 
ผู้สอบบญัชี:    นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัจีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4563           

สํานกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท 
สรุปความเหน็ของผู้สอบบญัชี:  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สุด              
วนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย
เหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะ
การเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  และของบริษัท ซาบี
น่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31  ธันวาคม  2562 
และ 

รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย  และของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดย        สภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชปูถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปนี ้

การแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 และ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือเป็นจํานวนท่ีมีนัยสําคญัได้แสดง
มลูคา่ตามวิธีราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ  แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่  ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วอายขุองสินค้าคงเหลือมีอายไุม่
ยาว กลุ่มบริษัท ดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นชุดชัน้ใน  และผู้บริหารใช้
ข้อมลูจากรายงานการเคล่ือนไหวของสนิค้า ในแตล่ะช่วงอายขุองสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าท่ีล้าสมยัรายตวัประกอบใน
การพิจารณาค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ  ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงระบวุ่า การวดัมลูค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั 
ซึง่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการคํานวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้า ตรวจสอบการ
จดัทํารายงานวิเคราะห์อายขุองสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตัง้ประมาณการการ
ลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือและสุ่มทดสอบการตัง้ประมาณการการลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกบั
นโยบายดังกล่าว รวมทัง้การทดสอบการคํานวณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้า
คงเหลือกบัมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมลูท่ีได้เปิดเผยเก่ียวกบัการ
วดัมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนใน
สํานกังานเดียวกันกบัข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดงักล่าว 
ข้าพเจ้าไมไ่ด้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบญัชี  

ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่
ตอ่ข้อมลูอ่ืน  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคมุภายในที่ผู้ บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่
วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  
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ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่
ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั
เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของข้าพเจ้ารวมถงึ 

 ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า   

ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ข้อผิดพลาด   เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงข้อมลู  การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท

และบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั

อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบ

การเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 
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 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดย

ถกูต้องตามท่ีควร  

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการ

ปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุล
ท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกบัผู้ มีหน้าที่ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสําคญัมากที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักลา่ว 

 
 
 
 
 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 4563 
 
 
 

สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดั) ได้จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากดัภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 
บริษัทฯ ได้          จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โดยมี
สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตัง้อยู่เลขท่ี 236 
หมู่ท่ี 10 ตําบลดู่ทุ่ง อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จงัหวดั
บุรีรัมย์  บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมี
ผลติภณัฑ์หลกัเป็นชดุชัน้ในสตรี  

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากดัภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตัง้อยู่เลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษัทย่อยประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลกัเป็นชุดชัน้ใน
สตรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฎิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชี 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตท่ี่ได้เปิดเผยไว้เป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทําขึน้จากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึง่
ถือเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้น 99.90% (ในการจดัทํางบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใต้การควบคมุ
เดียวกนักบับริษัทฯ หลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสําคญัออกแล้ว 
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1.4 กจิการที่เก่ียวข้องกัน 

กิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทโดยทางตรง
หรือทางอ้อมและกิจการท่ีเป็นบริษัทในเครือเดียวกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกนัมีดงันี ้

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 สดัสว่น

การถือหุ้น 

บริษัทยอ่ย :       

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  ผลติ และจําหน่ายเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป และชดุชัน้ในสตรี 

 ถือหุ้นและมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ซือ้หุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ ถือ
หุ้นเดิมซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวนรวม 448,495 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (Par Value) และบนัทกึเป็นเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย เป็นเงิน 44.85 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทย่อยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 เป็น
จํานวนเงินประมาณ 247.29 ล้านบาท ในการจดัทํางบการเงินรวม บริษัทฯ จึงแสดงผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีของ
บริษัทยอ่ยกบัราคาเงินลงทนุ เป็นองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จํานวน 150.64 ล้านบาท และ223.06 จึงทําให้ผลต่าง
ดงักลา่วหมดไป 

1.6. การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั  

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการ
ตีความท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซึ่งการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวข้างต้นในปี
ปัจจบุนั ไมมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมีนยัสําคญั 

1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลู 

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ต้นทนุการกู้ ยืม 
ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
ฉบบัท่ี 26 เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 33 เร่ือง กําไรตอ่หุ้น 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ 
ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและการประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 11 เร่ือง งบการเงินรวม 
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ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูคา่ยติุธรรม 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจง 

กบักิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบบัท่ี    25 เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 
ฉบบัท่ี    29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี   32 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะและหนีส้นิท่ีมีลกัษณะ 
                   คล้ายคลงึกนั 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
ฉบบัท่ี  12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี    14 เร่ือง ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขัน้ต่ําและปฏิสมัพนัธ์ 

ของรายการเหลา่นี ้สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี  16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี    17 เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบบัท่ี    19 เร่ือง การชําระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
ฉบบัท่ี    20 เร่ือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติสําหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี    21 เร่ือง เงินท่ีนําสง่รัฐ 
ฉบบัท่ี    22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายลว่งหน้า 
ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แล้วเหน็วา่ 

1) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 
21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 15 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
เม่ือนํามาถือปฏิบติั 
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2) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9, ฉบบัท่ี 16, การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 และฉบบัท่ี 19 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตอ่งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํามาถือปฏิบติั 

3) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลา่วในข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษัท   ดงันัน้จงึไมมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัสรุปได้ดงันี ้

2.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

บริษัทฯ บนัทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ                     
เม่ือมีการสง่มอบสินค้า ยกเว้นกรณีท่ีเป็นรายได้จากการขายสินค้าท่ีรับจ้างผลิตตามคําสัง่ท่ีกําหนดเป็นพิเศษ
ของลกูค้า จะรับรู้รายได้โดยพิจารณาถงึขัน้ความสําเร็จของงาน 

- รายได้จากการให้บริการ จะบนัทกึเป็นรายได้โดยพิจารณาถงึ ขัน้ความสําเร็จของงาน 
- ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
2.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนั
การเงินท่ีมีกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน 

2.3 เงินลงทนุชัว่คราว 

เป็นเงินลงทนุท่ีบริษัทตัง้ใจจะถือครองไว้ไม่เกินหนึ่งปี ประกอบด้วย หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน หลกัทรัพย์
เพ่ือค้า หลกัทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทนุทัว่ไป หรือตราสารหนีท่ี้จะครบกําหนดภายในหนึง่ปี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและหน่วยลงทุน แสดงตามมลูค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพย์เป็นรายการกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย แสดงตามมลูค่ายติุธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เป็นรายการ
สว่นเกินทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท้าย
ของปีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ บริษัทฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทนุใหม่โดยใช้มลูค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอน จะบันทึกเป็น
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รายการกําไร (ขาดทนุ) ในงบกําไรขาดทนุ หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ํากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น แล้วแตป่ระเภทของเงินลงทนุท่ีมีการโอนเปล่ียน 

2.4 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ในจํานวนท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จากลกูหนีท้ัง้สิน้ ยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ี
ประมาณขึน้นี ้ได้จากการวิเคราะห์สถานะของหนีท่ี้ค้างชําระในปัจจบุนั 

2.5 สนิค้าคงเหลือ 

สินค้าสําเร็จรูป  งานระหว่างผลิต และวตัถดิุบ บนัทึกในราคาทนุ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ มลูค่าสทุธิท่ีคาดว่า
จะได้รับคืน แล้วแตอ่ยา่งใดจะต่ํากวา่  

บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้า เม่ือคาดว่าสินค้าจะเสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัย โดยพิจารณาจาก
สภาพปัจจบุนัของสนิค้าคงเหลือและแนวโน้มของความนิยมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ 

2.6 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือมีอํานาจในการ
ควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม
นบัตัง้แต่บริษัทฯ มีอํานาจควบคมุจนถึงวนัท่ีสิน้สดุการเป็นบริษัทย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ตลอดจนกําไรขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทนุ 

2.7 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทนุ  

อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร และอปุกรณ์ แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่เส่ือมราคาสะสม 

คา่เส่ือมราคา คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ดงันี ้

 ปี 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 20 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 10 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 
เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 
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2.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
ทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัรา
แลกเปล่ียน(ซือ้และขายตามลําดบั) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือ
ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศดงักลา่วได้รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุแล้ว 

2.9 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ยกเว้นส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ หรือ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิง
กบักฎหมายท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

2.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนสั  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และผลประโยชน์
อ่ืนๆ  เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของ
กําไรขาดทนุตลอดอายกุารทํางานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษัทฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจาก
งานนีคํ้านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว้  อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึน้จริงนัน้อาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว้ 

บริษัทฯ  รับรู้กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในส่วนของกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.11 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจ
และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ด้วยเหตนีุผ้ลท่ีเกิดขึน้จริงจงึอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ี
ประมาณไว้ 
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2.12 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียก
ชําระแล้ว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 

3. รายการบัญชีกับกจิการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งเกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ โดยรายการ
ดงักลา่วถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสําหรับรายการท่ีไมมี่ราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ิน รายการบัญชีและรายการค้า ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนั ซึง่แสดงรวมเป็นสว่นหนึง่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561    มีดงันี ้
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31  ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม  2562  31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษัทย่อย         
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  -  -  353,201,045.77  390,472,452.07 
หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  -  -  -  - 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ  -  -   353,201,045.77  390,472,452.07 

ยอดค้างชําระของลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วไมเ่กินกําหนดชําระ 

 
3.2 เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กจิการที่เก่ียวข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษัท   
  ยอดคงเหลือ          ยอดคงเหลือ      นโยบายการ
  ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ต้นทนุกู้ ยืม 
  31 ธนัวาคม 2561  เพ่ิมขึน้  ลดลง  31 ธนัวาคม 2562  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย          
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  15,000,000.00  249,000,000.00  (160,000,000.00)  104,000,000.00  3%ตอ่ปี 

  15,000,000.00  249,000,000.00  (160,000,000.00)  104,000,000.00   
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  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม  2562  31 ธนัวาคม 2561 
หนีส้ิน         
3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษัทย่อย         
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  -  -  2,465,680.27  3,593,354.54 

  -  -  2,465,680.27  3,593,354.54 

         

3.4  รายการค้าที่สาํคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน   สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 และ 2561  มีดงันี ้

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดต้นทนุ 

  31 ธนัวาคม 2562  31  ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31  ธนัวาคม 2561  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินค้าสําเร็จรูป  -  -  774,996,355.00  762,476,817.00  ราคาตามสญัญา 

รับจ้างตดัเย็บ  -  -  103,766,204.00  102,798,142.00  " 

ซือ้วตัถดิุบ  -  -  17,085,003.85  20,145,762.67  " 

คา่เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน           

  และคลงัสินค้า  -  -  1,476,000.00  1,476,000.00 " 

คา่จ้างตดั  -  -  21,305,083.35  23,884,364.63  " 

ดอกเบีย้รับ  -  -  681,862.99      “ 

เงินปันผลรับ  -  -  223,068,230.00  150,643,480.00  " 

3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั  เบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงันี ้: 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 41,388,653.96  40,843,241.37  41,388,653.96  40,843,241.37 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14,557,133.33  4,126,993.00  14,557,133.33  4,126,993.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 55,945,787.29  44,970,234.37  55,945,787.29  44,970,234.37 
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการจดัทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวข้อง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ประกอบด้วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด  8,954,426.46  6,622,894.05  441,128.25  268,573.25 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  56,192,095.97  53,793,245.39  19,587,136.90  16,491,981.26 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 และ2561 เงินลงทนุชัว่คราว ประกอบด้วย 

5.1 เงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินลงทนุในกองทนุตราสารหนี ้-         
          กองทนุเคตราสารระยะสัน้  99,188,533.02  198,055,487.43  99,188.533.02  198,055,487.43 

รวมเงินลงทนุชัว่คราว  99,188,533.02  198,055,487.43  99,188.533.02  198,055,487.43 

 
5.2 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม  2562 และ2561  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ดงันี:้- 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 

 
ราคาทนุ 

 
กําไร(ขาดทนุ) 
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 

 
มลูค่า 
ยติุธรรม 

 
 

ราคาทนุ 
 

กําไร(ขาดทนุ) 
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 

 
มลูค่า 
ยติุธรรม 

หลกัทรัพย์ในความ 

ต้องการของตลาด 142,756,794.54  (63,999,794.54)  78,757,000.00  162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80 

       รวม 142,756,794.54  (63,999,794.54)  78,757,000.00  162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80 
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รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

 บาท 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 100,916,841.80  100,916,841.80 
ยอดเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในระหวา่งปี (20,000,000.00)  (20,000,000.00) 
การเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุระหวา่งปี (2,159,841.80)  (2,159,841.80) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 78,757,000.00  78,757,000.00 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน ประกอบด้วย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  417,414,629.02  402,269,830.69  10,168,548.84  664,484.29 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู         
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สทุธิ  417,414,629.02  402,269,830.69  10,168,548.84  664,484.29 

 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562  และ 2561   ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระดงันี ้

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน         
      - ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ  404,965,758.47  375,275,858.33  10,168,548.84  664,484.29 
      - เกินกําหนดชําระ 0 - 3 เดือน    12,446,091.20  14,891,605.61  -  - 
      - เกินกําหนดชําระ 4 - 6 เดือน    2,779.35  8,113,777.50  -  - 
      - เกินกําหนดชําระ 7 - 12 เดือน    -  3,988,589.25  -  - 
      - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึน้ไป    -  -  -  - 

        รวมลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สทุธิ  417,414,629.02  402,269,830.69  10,168,548.84  664,484.29 
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7. สนิค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี   31  ธันวาคม  2562  และ 2561     สินค้าคงเหลือ - สทุธิ ประกอบด้วย 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธนัวาคม 2562    31 ธนัวาคม 2561    31 ธนัวาคม 2562    31 ธนัวาคม 2561   
สินค้าสําเร็จรูป  1,349,721,365.11  885,083,440.04  -  - 
สินค้าระหวา่งผลิต  147,318,696.03  141,389,866.47 94,444,579.18  101,599,352.05 
วตัถดิุบ   46,495,269.95  50,136,693.44  18,239,529.97  19,235,647.43 
วสัดสุิน้เปลือง  6,496,038.69  6,555,906.06  2,009,738.10  2,790,635.95 
สินค้าระหวา่งทาง  29,756,498.65  50,337,082.58  -  - 

        รวม  1,579,787,868.43  1,133,502,988.59  114,693,847.25  123,625,635.43 
หกั  คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 

สินค้าคงเหลือ  สทุธิ  1,563,787,868.43  1,117,502,988.59  114,693,847.25  123,625,635.43 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 และ 2561 สินค้าคงเหลือในบญัชีของบริษัทย่อย ท่ีซือ้จากบริษัทฯ มีกําไรในสินค้าคงเหลือ 
(ในงบการเงินรวมได้ตดัออกแล้ว) เป็นจํานวน 185,864,753.00 และ  178,608,500.00 ตามลําดบั 

การเปล่ียนแปลงของคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 มีดงันี ้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือต้นปี  16,000,000.00  - 
ตัง้เพิ่มในระหวา่งปี  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 

 
 

8. เงนิลงทุนระยะยาว 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 5,000 
หน่วย มลูค่าหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท กําหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้
ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิ
เล่ือนชําระดอกเบีย้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ กําหนดอตัราดอกเบีย้เป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบีย้คงท่ี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี และหลงัจากนัน้เท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit 
Spread และ (ค) อตัราท่ีกําหนดไว้ตามช่วงเวลา 
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9. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31         ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม  2561  เพ่ิมขึน้  ตดัจําหน่าย  โอนเข้า  โอนออก  ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน  119,012,674.50  -  -  -  -  119,012,674.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง  328,222,917.44  -  -  6,853,648.61  -  335,076,566.05 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 302,683,061.35  858,000.00  (1,118,306.96)  137,088.40  -  302,559,842.79 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 15,573,876.11  1,069,763.69  (178,695.89) -  -  16,464,943.91 

เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ 158,107,693.46  1,270,406.37  (243,977.29)  8,787,300.00  -  167,921,422.54 

เคร่ืองใช้สํานกังาน 56,493,127.36  1,468,764.55  (513,484.95)  1,470,000.00  -  58,918,406.96 

ยานพาหนะ 34,181,857.38  -   (8,048,909.36)  -  -  26,132,948.02 

สินทรัพย์อ่ืน            960,012.37  5,149.53  (3,738.32)  -  -           961,423.58     

งานระหว่างก่อสร้าง       -  394,551.58  -  -  (394,551.58)           - 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 51,867,244.23  6,414,209.67  (3,334,619.28)  -  -  54,946,834.62 

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ 391,850.00  19,698,510.78  -  -  (16,853,485.43)  3,236,875.35 

     รวมราคาทนุ 1,067,494,314.20  31,179,356.17  (13,441,732.05)  17,248,037.01  (17,248,037.01)  1,085,231,938.32 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุง (251,532,451.21)  (11,486,123.77)  -  -  -  (263,018,574.98) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (255,831,992.85)  (8,253,402.96)  1,118,292.96  -  -  (262,967,102.85) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ (12,706,538.90)  (974,946.28)  178,663.89  -  -  (13,502,821.29) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ (127,391,585.74)  (12,626,886.21)  243,951.29  -  -  (139,774,520.66) 

เคร่ืองใช้สํานกังาน (49,273,062.56)  (3,334,784.11)  513,422.95  -  -  (52,094,423.72) 

ยานพาหนะ (33,021,224.21)  (339,999.60)  8,048,908.36  -  -  (25,312,315.45) 

สินทรัพย์อ่ืน (908,260.80)  (23,043.41)  3,737.32  -  -  (927,566.89) 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (43,166,639.54)  (5,714,760.81)  3,334,333.28  -  -  (45,547,067.07) 
รวมค่าเส่ือมราคา

่ ื่
(773,831,755.81)  (42,753,947.15)  13,441,310.05  -  -  (803,144,392.91) 

ที่ดนิ อาคาร และ            

อุปกรณ์- สุทธิ 293,662,558.39          282,087,545.41 

 
คา่เส่ือมราคา สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 และ 2561  แสดงไว้ใน ต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ดงันี ้

  บาท 
  2562    2561 
ต้นทนุขาย     22,542,014.38  20,956,363.12 
คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร  20,211,932.77  23,396,556.38 
รวม  42,753,947.15  44,352,919.50 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ณ  วนัท่ี 31         ณ  วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพ่ิมขึน้  ตดัจําหน่าย  โอนเข้า  โอนออก    ธนัวาคม  2562 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 145,309,135.22  -  -  394,551.58  -  145,703,686.80 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 175,350,580.70  413,500.00  (1,118,306.96)           -  -  174,645,773.74 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5,671,647.94  705,320.02  (126,886.36)  -  -  6,250,081.60 

เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ 10,792,287.69  311,979.65  (216,977.29)           -  -  10,887,290.05 

เคร่ืองใช้สํานกังาน 8,039,881.30  401,525.61  (122,092.43)  -  -  8,319,314.48 

ยานพาหนะ 9,003,299.06  -  (1,010,280.37)  -  -  7,993,018.69 

สินทรัพย์อ่ืน 960,012.37  5,149.53  (3,738.32)  -  -  961,423.58 

งานระหว่างก่อสร้าง -  394,551.58  -  -  (394,551.58)  - 

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ -      -   -  -  -  - 

รวมราคาทุน 372,551,588.78  2,232,026.39  (2,598,281.73)  394,551.58  (394,551.58)  372,185,333.44 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม:-         
 

  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (111,295,900.90)  (6,371,901.55)  -  -  -  (117,667,802.45) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (148,696,674.20)  (4,464,482.10)  1,118,292.96  -  -  (152,042,863.34) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ (4,357,703.52)  (477,543.54)  126,856.36  -  -  (4,708,390.70) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ (9,750,674.62)  (330,821.56)  216,955.29  -  -  (9,864,540.89) 

เคร่ืองใช้สํานกังาน (7,222,261.31)  (370,655.63)  122,044.43  -  -  (7,470,872.51) 

ยานพาหนะ (9,003,292.06)  -  1,010,279.37  -  -  (7,993,012.69) 

สินทรัพย์อ่ืน (908,260.80)  (23,043.41)  3,737.32  -  -  (927,566.89) 

รวมคา่เส่ือมราคาสะสม (291,234,767.41)  (12,038,447.79)  2,598,165.73  -  -  (300,675,049.47) 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์- 
ิ

81,316,821.37          71,510,283.97 

 
 
คา่เส่ือมราคา สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31   ธนัวาคม   2562 และ 2561 แสดงไว้ในต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารดงันี ้ 

  บาท 
  2562  2561 
ต้นทนุขาย  11,313,927.19  10,773,922.24 
คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร  724,520.60  474,922.36 
รวม  12,038,447.79  11,248,844.60 

บริษัทฯ จดจํานองท่ีดิน อาคารสิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       
เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 
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10. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน   
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ  วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2561  เพ่ิมขึน้  ตดัจําหน่าย  โอน   ธนัวาคม 2562 

ราคาทนุ ;-            
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  32,272,994.09  364,400.00  -  774,000.00    33,411,394.09 
     โปรแกรมระหวา่งติดตัง้  2,000,000.00  864,000.00  -  (774,000.00)   2,090,000.00 

รวมราคาทนุ  34,272,994.09  1,228,400.00  -  -   35,501,394.09 

หกั  รายจ่ายตดัจําหน่ายสะสม            

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (25,663,637.17)  (1,148,245.50)  -  -   (26,811,882.67) 

รวม  (25,663,637.17)  (1,148,245.50)  -  -   (26,811,882.67) 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ      8,609,356.92         8,689,511.42 

รายจ่ายตดับญัชี สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561  แสดงไว้ในต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารดงันี ้

  บาท 
  2562  2561 
ต้นทนุขาย  112,929.15  133,379.95 
คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร  1,035,316.35  1,166,082.53 
รวม  1,148,245.50  1,299,462.48 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ  วนัท่ี 31        ณ  วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2561    เพ่ิมขึน้  ตดัจําหน่าย  โอน  ธนัวาคม 2562    

ราคาทนุ ;-           
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
    โปรแกรมระหวา่งติดตัง้  1,000,000.00  40,000.00  -  -  1,040,000.00 
รวมราคาทนุ  3,469,288.38  40,000.00  -  -  3,509,288.38 
หกัรายจ่ายตดัจําหน่าย           
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 
รวม  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 
  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ  1,000,049.00        1,040,049.00 

รายจ่ายตดับญัชีสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 และ 2561 แสดงไว้ในต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายใน   การ
บริหารดงันี ้

  บาท 
  2562  2561 
ต้นทนุขาย -  - 
คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร  -  - 
รวม  -  - 
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11. สทิธิการเช่า 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 และ  2561 สทิธิการเช่า ประกอบด้วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
      ณ วนัท่ี 31    ตดั        ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2561  เพ่ิมขึน้  จําหน่าย  โอน   ธนัวาคม 2562 
สิทธิการเช่า –            
ราคาทนุ   73,968,316.67  -  -  -  73,968,316.67 
หกั : รายจ่ายตดัจําหน่ายสะสม   (60,826,970.30)  (4,468,815.24)  -  -  (65,295,785.54) 
สิทธิการเช่า-สทุธิ   13,141,346.37        8,672,531.13 

 
การตดัจําหน่ายสิทธิการเช่า สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562 และ 2561  แสดงไว้ในต้นทนุขาย และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร มีดงันี:้ 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 4,468,815.24  4,468,815.24  -  - 

รวม 4,468,815.24  4,468,815.24  -  - 

 

12. เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี  31   ธนัวาคม  2562 แล ะ  2561   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31   ธนัวาคม  2562  31 ธนัวาคม  2561  31   ธนัวาคม  2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้   426,000,000.00  120,000,000.00  -  - 
เงินกู้ ยืมตามทรัสต์รีซีทต์    139,067,721.84     36,162,831.78  -  - 
               รวม  565,067,721.84  156,162,831.78  -  - 

 
บริษัทย่อยได้ทําสญัญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง อตัราดอกเบีย้
ระหว่างร้อยละ 1.85 ถึง ร้อยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกู้ดงักล่าวคํา้ประกันโดย การจดจํานองท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้างและ
เคร่ืองจกัรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เป็นผู้ คํา้ประกนั 
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13. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี   31   ธนัวาคม  2562  และ 2561   เจ้าหนีอ่ื้นๆ ประกอบด้วย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้า 7,966,468.78  2,347,591.90  7,402,360.74  617,697.89 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 187,721,650.56  222,109,765.67  61,991,977.01  76,789,981.59 

เงินปันผลค้างจ่าย 700,051.17  611,405.11  700,051.17  671,881.11 

รวม   196,388,170.51  225,068,762.68  70,094,388.92  78,079,560.59 

 
 

14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31   ธนัวาคม  2562 และ  2561  มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปี  สําหรับปี  สําหรับปี  สําหรับปี 
 สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี    สิน้สดุวนัท่ี  สิน้สดุวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัต้นงวด 95,623,146.00 81,696,070.00 61,521,400.00 52,038,450.00 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแล้ว       
(14,614,539.33) 

(4,212,838.00) (10,197,340.67) (1,928,761.00) 

ประมาณการเพ่ิมขึน้จากการเปล่ียนแปลง พ.ร.บ. แรงงาน 14,011,496.00 - 3,669,350.00 - 

ต้นทนุบริการปัจจบุนัและต้นทนุดอกเบีย้ 20,633,026.00 18,139,914.00 10,567,867.00 11,411,711.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิน้งวด 115,653,128.67 95,623,146.00 65,561,276.33 61,521,400.00 

 

คา่ใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสําหรับปีสดุวนัท่ี 31   ธนัวาคม  2562 และ 2561  มี ดงันี ้

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2562  2561  2562  2561 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 18,055,146.00  15,937,394.00 9,057,035.00 9,881,691.00 
ต้นทนุดอกเบีย้ 2,577,880.00  2,202,520.00  1,510,832.00 1,530,020.00 
รวม 20,633,026.00 18,139,914.00 10,567,867.00 11,411,711.00 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้: 
  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

อตัราคิดลด  2.33 %  2.33% 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สดัสว่นของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-67 %*  0-52 %* 
อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ขึน้อยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุม่อายขุองพนกังาน 
**  อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดงันี ้

ข้อสมมติุหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อตัราคิดลด 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล สําหรับ
ปี 2562 มีดงันี ้

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะลดลง  3.09  ล้านบาท 
(เพิ่มขึน้ 3.49 ล้านบาท) 

- ถ้าอตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพิ่มขึน้ 3.33 ล้าน
บาท (ลดลง 3.01 ล้านบาท) 

- ถ้าสดัสว่นของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพิ่มขึน้ (ลดลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน    
จะลดลง 3.33 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 1.95 ล้านบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานได้คํานวณโดย
การใช้วิธีเดียวกนักบัท่ีคํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ คุ้มครอง
แรงงานโดยมีสาระสําคญัคือการปรับเพิ่มอตัราค่าชดเชยให้กบัลกูจ้างท่ีทํางานตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปให้ได้ค่าชดเชยอตัรา
ใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400  วนั  และได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562  ประมาณ
การหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว ท่ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีจํานวนเงินเพิ่มขึน้ 
14,011,496.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บนัทึกเป็นต้นทนุบริการในอดีต  ในงบกําไรขาดทนุทัง้จํานวน ในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2562 
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15. ทุนจดทะเบียน 

15.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้รับอนมุติัให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และได้เร่ิมซือ้ขายตัง้แตว่นัท่ีดงักลา่ว เป็นต้นไป 

15.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 มีมติอนมุติัเปล่ียนแปลงจํานวนและมลูค่าหุ้น
สามญัของบริษัทจากเดิมทนุจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มลูค่า
หุ้นละ 5 บาท เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
347,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

 

16. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง           
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุ            
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

 

17. การจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 9  เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 จากกําไรสะสม  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.68  บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 236.30  ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้วในเดือน 
พฤษภาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2561 ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
จ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 173.75 
ล้านบาท ซึง่ได้จ่ายแล้วในเดือน  กนัยายน 2561 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลประจําปี2561จ่ายจาก
กําไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 ล้านบาท ซึ่ง
จ่ายแล้วในเดือน  พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2562 ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง
จ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 198.08 ล้าน
บาท ซึง่จ่ายแล้วในเดือน กนัยายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์  2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2563 ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลประจําปี ซึ่ง
จ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ล้าน
บาท 
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18. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คํานวณกําไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการนํารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ
สว่นท่ีได้รับการลดหยอ่นหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑ์แหง่ประมวลรัษฎากรแล้ว  

อตัราท่ีใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2562 และ 2561 ในอตัราร้อยละ 20 

 

18.1 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31   ธนัวาคม   2562  และ 2561  ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

      

ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 154,368,014.62 129,749,818.81 24,351,192.68 23,927,813.96 

คา่ใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตดั-      

บญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว      

- รายการท่ีกระทบงบกําไรขาดทนุ (51,571,736.77)  (40,486,718.13)        (807,975.25)      (1,896,590.00) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้       

ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุ 102,796,277.85 89,263,100.68 23,543,217.43  22,031,223.96 

 
 
18.2 ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม  2562 และ 

2561 ประกอบด้วย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

คา่ใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวข้องกบั- 

12,799,958.91    12,367,990.55 12,799,958.91 12,367,990.55 

- เงินลงทนุในความต้องการของตลาด   (2,159,841.80)  (14,204,952.74)      (2,159,841.80)  (14,204,952.74) 

  -จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ       

 คา่ใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 431,968.36     2,840,990.55     431,968.36   2,840,990.55 

    ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน   (1,727,873.44)  (11,363,962.19) (1,727,873.44)  (11,363,962.19) 
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18.3 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้สําหรับ
ปีสิน้สดุ 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 
2561  สามารถแสดงได้ดงันี ้

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 516,046,928.14  450,849,959.15 347,521,139.77  264,114,783.74 

อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 20%  20% 20%         20% 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล -  103,209,385.63 90,169,991.83 69,504,227.95 52,822,956.75

-คณูอตัราภาษี       

ผลกระทบตอ่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

 ผลกระทบของรายได้และคา่ใช้จ่ายทางบญัชี (51,571,736.77)  (40,486,718.13) (807,975.25)  (1,896,590.00) 

แตมิ่ได้เป็นรายได้และคา่ใช้จ่ายทางภาษี    1,451,250.60  331,340.00    

ผลกระทบทางภาษีท่ีไมส่ามารถนํามาหกัใน -      

-การคํานวณกําไรเพ่ือเสียภาษี:       

-รายได้ท่ีไมร่วมคิดภาษีเงินได้ 45,056,241.97  35,232,873.18 (45,986,539.48)  (31.203,352.79) 

-คา่ใช้จ่ายต้องห้าม   4,651,136.42  4,015,613.80   833,504.21  2,308,210.00 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -       

ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุ 102,796,277.85  89,263,100.68 23,543,217.43  22,031,223.96 
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18.4 สว่นประกอบของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการ  ดงัตอ่ไปนี ้

 

19. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานขึน้ภายใต้การอนมุติั
จากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทนุนีป้ระกอบด้วยเงินสว่นท่ีพนกังาน
จ่ายสมทบในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและสว่นท่ีบริษัทจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนั พนกังานจะ
ได้รับเงินจากกองทนุในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็ เอฟ ซี จํากดั (มหาชน) 

 

20. ภาระผูกพัน 

20.1  สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการระยะยาว 

20.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามต่อสญัญาเช่าสิ่งปลกูสร้างกบั บริษัท ซาบีน่า ฟาอีสท์ จํากดั 
เพ่ือใช้เป็นสํานกังานและโกดงัของบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได้              
3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่า
เดือนละ 142,500.00  บาท โดยผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย์ 
และผู้ให้เช่าสญัญาวา่จะไมจํ่าหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพย์ท่ีเช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ  วนัท่ี 31  ณ  วนัท่ี 31  ณ  วนัท่ี 31  ณ  วนัท่ี 31 
    ธันวาคม 2562     ธันวาคม  2561      ธันวาคม 2562   ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      

เงินลงทนุในความต้องการของตลาด 12,799,958.91 12,367,990.55  12,799,958.91 12,367,990.55 

ลกูหนีฝ้ากขาย 300,297,673.76 241,541,749.22  - - 

คา่เผ่ือการด้อยค่าของสินค้า 3,200,000.00 3,200,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23,130,625.72 19,124,629.20  13,112,255.25 12,304,280.00 

รวม 339,428,258.39 276,234,368.97      25,912,214.16    24,672,270.55 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

สินค้าฝากขาย (81,733,919.46) (70,543,735.17)  -  - 

รวม (81,733,919.46) (70,543,735.17)  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  สทุธิ 257,694,338.93 205,690,633.80      25,912,214.16     24,672,270.55 
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20.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2552 บริษัทย่อยได้ลงนามในสญัญาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าแห่งหนึ่งเพ่ือเป็นศนูย์ค้า
ปลีกของบริษัทย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซึง่จะครบกําหนดสญัญาในเดือนมิถนุายน 2563 โดยบริษัทย่อยได้
ชําระเงินคา่สทิธ์ิในการเช่าพืน้ท่ีสําหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ล้านบาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว ซึง่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต่ําในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                     
มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

บริษัท   
ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
ไมเ่กิน 1 ปี 1.71 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 2.42 
มากกวา่ 5 ปี - 
รวม 4.13 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
ไมเ่กิน 1 ปี 82.82 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 69.18 
มากกวา่ 5 ปี 0.16 
รวม 152.16 

 

20.2  หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ2561   บริษัทฯ มีหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ดงันี:้- 

  ล้านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วตัถปุระสงค์  31ธนัวาคม 2562  31ธนัวาคม 2561  31ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
1. คํา้ประกนัตอ่กรมศลุกากร  3.25  1.36  -  - 

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 
รวม  6.50  4.61  1.34  1.34 

 
21. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการค้ากบัลกูหนีแ้ละ เจ้าหนี ้
ตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชําระเจ้าหนี ้และการรับชําระจากลกูหนี ้มีระยะเวลาสัน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562และ2561   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้
 

   จํานวนเงินตราตา่งประเทศ ตามสกลุเงิน 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  1,083,288.26  535,453.39  354,197.16  49,884.43 
 เหรียญฮ่องกง  -   -  - - 

 ยโูร        -         -             -              - 

 ปอนด์สเตอร์ลิง  805,469.11  726,969.35           -               - 
หนีส้ิน  -         -     -    - 
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  914,863.24  580,701.98  301,909.54  64,057.22 

 เหรียญฮ่องกง   52,951.15    62,106.00  -    - 

 ยโูร    20,279.34       4,235.58              -  - 
 ปอนด์สเตอร์ลิง  11,506.70       3,384.29             -  - 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบีย้ในตลาดเงิน
ปัจจบุนั เน่ืองจากบริษัทมีรายได้และกระแสเงินสดรับท่ีจะเข้ามาในแตล่ะช่วงเวลา เพียงพอตอ่การชําระดอกเบีย้  

 

ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลกูหนีก้ารค้าไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการให้สินเช่ือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทางการเงิน แก่บริษัท อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษัทขายสินค้าให้กับลกูค้าท่ีมีความสามารถในการ
ชําระหนีไ้ด้ดี บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นี ้และความเส่ียง
เก่ียวกบัการกระจกุตวัของลกูหนีก้ารค้ามีไมม่าก เน่ืองจากลกูหนีข้องบริษัทกระจายอยู่ในพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกนั สําหรับลกูหนี ้
การค้าท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าหลงัจากหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นมลูค่าท่ี
คํานงึถงึความเส่ียงสงูสดุท่ีอาจเกิดจากการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดในการให้สนิเช่ือดงักลา่วแล้ว 
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มลูคา่ยติุธรรม 

มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน และหนีส้นิทางการเงินมีเกณฑ์ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 (พนับาท) 
 ราคาทนุ  มลูคา่ยติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงนิลงทุนช่ัวคราว        
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 142,756  78,757  - - 78,757 

มูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราวของกลุ่มบริษัทถูกประเมินเป็นระดับ 1ของลําดับชัน้มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเงินลงทุน
ชัว่คราวดงักลา่วมีราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

 
22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

กําไรขาดทนุ จําแนกตามสว่นงานสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 และ 2561 มีดงันี ้

   งบการเงินรวม (ล้านบาท) 

   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

   ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได้             

 รายได้จากการขาย สทุธิ 373.27  2,906.22  3,279.49  332.91  2,756.93  3,089.84 

 รายได้จากการบริการ   0.24          0.24        -   
  รวมรายได้ 373.27  2,936.46  3,279.73  332.91  2,756.93  3,089.84 

ต้นทนุขาย     (1,494.13)    (1,494.85)  

กําไรขัน้ต้น     1,785.60   1,594.99  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร   (1,276.44)   (1,155.76)  

กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน     509.16      439.23  

รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืน          

 รายได้อ่ืน     15.21          13.06 

 ต้นทนุทางการเงิน     (8.33)          (1.44) 

  รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน                6.88       11.62 

กําไรก่อนภาษี     516.04   450.85  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้     (102.79)       (89.26)  

กําไรสทุธิ     413.25     361.59  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดําเนินงานร่วมกนัสําหรับสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 
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งบกําไรขาดทนุ จําแนกตามสว่นงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561  มีดงันี ้

   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) 

   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

   ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม 
ร            

 รายได้จากการขาย สทุธิ 43.03  778.67  821.70  35.69  762.48  798.17 

 รายได้จากการบริการ   103.76  103.76   102.80  102.80 

  รวมรายได้ 43.03  882.43  925.46  36.69  865.28  900.97 

ต้นทนุขาย       (713.04)  (703.16) 

กําไรขัน้ต้น    212.42  197.81 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร    (98.56)  (91.32) 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน    113.86  106.49 

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน       

 รายได้อ่ืน  233.66     157.62 

 ต้นทนุทางการเงิน -    - 

  รวมรายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืนอ่ืน       233.66     157.62 

กําไรก่อนภาษี  347.52   264.11 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้    (23.54)     22.03 

กําไรสทุธิ  323.98    242.08 

            ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดําเนินงานร่วมกนัสําหรับสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 

 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงนิรวมประมาณ 1,112  ล้านบาท  
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
คา่ใช้จ่ายสําคญั ๆ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ2561 ซึง่จําแนกตามลกัษณะได้ดงันี ้

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป        

             และงานระหวา่งทํา (470,566,754.63) 83,844,636.22  7,154,772.87  6,079,974.48 

ซือ้สินค้าสําเร็จรูป 502,837,461.19  152,395,539.80    - 

วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 706,390,890.87  678,427,183.14  321,100,994.84  309,075,591.13 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน -  698,729,234.49  700,812,179.07  132,857,176.82  148,428,886.93 

(ไม่รวมคา่ตอบแทนผู้บริหาร)        

คา่เส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี 48,371,007.89  50,121,197.22  12,038,447.79  11,248,844.60 

คา่ขนสง่ 16,663,024.80  14,376,869.72  30,582.46  17,225.00 

คา่สารเคมี และคา่วิเคราะห์ 7,910,684.21  9,775,800.87  245,490.00  208,815.00 

คา่โฆษณา 135,387,560.94  94,608,795.23  158,727.37  75,650.00 

        

24. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี  21    กมุภาพนัธ์  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 

 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 180 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
 
ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 

วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการ
ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์       
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกําหนดในหนงัสือ
รับรอง) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3  พฤษภาคม  2550 

66 MINI MBA /
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์  
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 64/2007 

46.10 เป็น
พ่ีชาย
ของนาง
สชุญัญา  
ธนาลง
กรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2550-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

-  ประธานกรรมการ 
 
-  ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ
บริหาร 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 

บริษัทย่อย 
2516-ปัจจบุนั 
 

-  ประธานกรรมการ 
 

-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 
2. นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร     
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกําหนดในหนงัสือ
รับรองและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3  พฤษภาคม  2550 

55 ปริญญาโท สาขา
การตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   
- DAP 63/2007  
- EDP 5/2010  
- HRP 6/2014 
- FSD 2016 
- BMT 6/2018 

0.20 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2550-ปัจจบุนั 
 
 
 

-  กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

-  ประธาน
กรรมการบริหาร, 
กรรมการผู้จดัการ 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
-   บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
 
 

บริษัทย่อย 
2550-ปัจจบุนั 
 

-   กรรมการ และ
ประธานกรรม 

    การบริหาร 
 

-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 
3. นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 
(กรรมการบริษัท) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
26  กรกฏาคม  2555 

64 ปริญญาตรี  
รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 105/2013 

- เป็น
น้องสาว
ของนาย
วิโรจน์   
ธนาลง
กรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
 

-กรรมการ 
 
 
 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
 

บริษัทอ่ืน 
2552-ปัจจบุนั 
 
 
 

-กรรมการผู้จดัการ 
 

-  36 Property 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการ
ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

4. นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ 
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกําหนดในหนงัสือ
รับรอง) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
24  เมษายน  2558 

53 ปริญญาตรี สาขา
บญัชีต้นทนุ 
มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย/  
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 120/2015 
- EDP 16/2016 
- ACPG /2016 
- FSD34/2017 
- BFI  5/2018 
- CISA 13/2018 

0.003 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 

-  กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

-  ผอ.สายงานบญัชี
และการเงิน 

 
 
 
 
 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทย่อย 

2558-ปัจจบุนั 
   
 
 
2556-2558 
 
 

-  กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

-  ผอ.สายงานบญัชี
และการเงิน 

-  ผจก.ฝ่ายบญัชี
โรงงาน 

 
 
 
 
 
 

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

 

5. นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์       
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกําหนดในหนงัสือ
รับรองและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3  พฤษภาคม  2550 

55 ปริญญาโท สาขา
การตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศ
าสตร์ / 
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 63/2007  
- EDP 8 
- ACPG /2016  

0.15 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
2553-ปัจจบุนั 
 
 
 
2550-ปัจจบุนั 

-  กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

-   รักษาการ 
ผู้ อํานวยการสาย
งานทรัพยากร
มนษุย์ 

-   รักษาการ
ผู้ อํานวยการสาย
งานจดัซือ้ และ
เตรียมการผลิต   

-  กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

 
 

-   บริษัท ซาบีน่า 
จํากดั (มหาชน) 

-   บริษัท ซาบีน่า 
จํากดั (มหาชน) 

 
 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
 
 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการ
ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

บริษัทย่อย 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
2553-ปัจจบุนั 
 
 
 
2550-ปัจจบุนั 
 

-   รักษาการ 
ผู้ อํานวยการสาย
งานทรัพยากร
มนษุย์ 

-   รักษาการ
ผู้ อํานวยการสาย
งานจดัซือ้ และ
เตรียมการผลิต   

-  กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

 

-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 
-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 
-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี       
(กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเส่ียง) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
1  มีนาคม  2555 
 
 

54 ปริญญาตรี        
รัฐประศาสนศาสตร์
(การคลงั)   
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั /  
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 99/2012  
- EDP 10 
- HRP 6/2014            

0.01 % ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2561-ปัจจบุนั 
 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
 

-  กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

-   กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

-   ผู้ อํานวยการสาย
งานผลิต   

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
บริษัทย่อย 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
 

-   ผู้ อํานวยการสาย
งานผลิต   

 

-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

7. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ    
(กรรมการอิสระ,ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3  พฤษภาคม  2550 

   72 ปริญญาโท
บริหารธรุกิจ
มหาบณัฑิต เอก
บญัชี / 
Michigan State 
University, USA.   
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP ปี 2003  
- ACP ปี 2005 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
2550-ปัจจบุนั 
 
 
 

-  กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
- กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
 
 
 

บริษัทอ่ืน 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการ
ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

8. นายสมชยั วนาวิทย 
(กรรมการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบและประธานสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3  พฤษภาคม  2550 

70 ปริญญาโท 
บริหารธรุกิจ 
Southeastern 
Louisiana 
University, USA. / 
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 8/2004  
- DCP 49/2004 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
2550-ปัจจบุนั 
 
 

- ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบ 
แทน 

- กรรมการอิสระ
และประธาน    
กรรมการตรวจ 
สอบ 

-  การการอิสระและ
กรรมการตรวจ 
สอบ 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
 
-  บริษัท ที เอส ฟลาว
มิลล์  จํากดั (มหาชน)/
ผลิตแป้งสาลี 

 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
 

บริษัทอ่ืน 
 
 
 
 
 
 

  

9. นายยทุธนา อดิพฒัน์         
(กรรมการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3  พฤษภาคม  2550 

74 ปริญญาโท 
บริหารธรุกิจ
มหาบญัฑิต Eastern 
New Maxico UN /   
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DAP 63/2007 
 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
2550-ปัจจบุนั 
 
 

-  กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

-  กรรมการอิสระ
และ กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
 

บริษัทอ่ืน 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการ
ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

10. นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  
(กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
24  เมษายน  2558        

56 ปริญญาโท การ
จดัการวิศวกรรมอตุ
สาหการ
วิทยาศาสตร์  
มหาบญัฑิต/ 
The Asian Institute 
of Technology 
  
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DCP 24/2002 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2561-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

-ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
- กรรมการอิสระ 
 
 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

2553-ปัจจบุนั 
 
 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการผู้จดัการ 
 
- กรรมการ 
 
-กรรมการ 

-  บริษัท เกลอแก้วก่อกิจ 
จํากดั 

-  บริษัท โองการแก้ว 
จํากดั 

-บริษัท กระบ่ีเงินฟดูส์ 
จํากดั 

 

11. นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์  
(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ) 
 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
23  เมษายน  2562        

51 ปริญญาโท/ 
MBA (Finance)/ 
California State 
University 
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- DCP 86/2007 
- SFE 6/2010 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2562-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

-กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ 
 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ 

-บริษัท เรดดี ้แพลนเน็ต 
จํากดั/ พฒันาและ
ให้บริการเวบ็ไซต์
สําเร็จรูป และการทํา
ตลาดออนไลน์ 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 
วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการ
ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

12. นางสาววาจา  มขุโต 
(เลขานกุารบริษัทฯและ ผู้
ควบคมุดแูลการทําบญัชี) 
 
 

51 ปริญญาตรี  สาขา
บญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนดสุิต / 
 
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  
- CSP 53/2013 

0.003 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
2557 
 
 
2550-2556 
 

- เลขานกุารบริษัทฯ 
และผู้จดัการ        
ฝ่ายบญัชี 

- เลขานกุารบริษัทฯ 
และผู้จดัการส่วน
บญัชี 

- ผู้จดัการส่วนบญัชี 
 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 

 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
 
-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
บริษัทย่อย 

2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

-  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 

-  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ 
จํากดั / ผลิตและ
ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 
รายละเอียดผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ X X 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร  /, //  /, // 

3.นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์                  /     

4.นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ  /, //  /, // 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์  /, //  /, // 

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี /, //  

7. นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวิทย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ์ อทุโยภาศ /  

11.นางสาวเพญ็ศรี  สธีุรศานต์ /, *  

หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  
** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 
ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒิุทางการ

ศกึษา 
สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธรุกิจ  

1. วา่ท่ีร้อยตรี สมัพนัธ์  ปยุภิรมย์ 
(หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน) 

37 
 

ปริญญาตรี  สาขา
บญัชี/ 
มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

-  หวัหน้าแผนกตรวจ 
สอบภายใน 

 
 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 
(มหาชน) 
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