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สาสนจากประธานกรรมการ 
 
 

 จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2551 ที่ผานมา ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจ มีแนวโนมชะลอตัวลง
อยางตอเนื่อง เพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจการเงินโลก  ที่ทําใหการสงออกลดลง การลงทุนและการใชจายในประเทศขยายตัวตํ่า  
รวมทั้งภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ จึงสงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อมั่นของคูคาในประเทศและตางประเทศ และการลงทุน
ของนักลงทุน 
 
 รวมถึงผูบริโภคชาวไทย ตางมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายมาตั้งแตปที่แลว  โดยพบวามีการตัดคาใชจายในเรื่อง
ตางๆ มากขึ้น อะไรที่จําเปนหรือไมจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะตอนนี้ผูบริโภคตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา “อยาวาแต
คิด จะเปนเศรษฐีเลย ขอแคเอาตัวรอดจากภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองในยามนี้ไปใหไดก็พอแลว”  
 
 ดวยปจจัยดังกลาวสงผลกระทบทําใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง ประชาชนลดการใชจาย นับไดวาเปนปที่
เหนื่อยที่สุดของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แตถึงแมภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในภาพรวมจะเห็นได
ชัดตลอดปที่ผานมา  แตบริษัทฯ ก็ยังคงรักษาระดับการเติบโตไดในระดับที่นาพอใจ โดยบริษัทฯ สามารถทํากําไรสุทธิ 180.25 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 57.53 ลานบาท หรือ 46.90% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่แลว ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 122.72 ลานบาท ทั้งนี้
เกิดจากกลยุทธในการเนินการทําการตลาดภายในประเทศ การสงออกสินคาแบรนด “Sabina” ไปสูตลาดโลก ซึ่งการปรับพอรท
ตลาดสงออก (OEM) จากสหรัฐอเมริกาไปในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกที่ใหผลกําไรมากกวา  
 
 ดวยการทํางานอยางทุมเทมาตลอดระยะเวลากวา 30 ป   บริษัทฯ ไดลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑดานคุณภาพ      การผลิต   
และการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาในกลุมตางๆ มากขึ้น ภายใตอุดมการณ  “คุณภาพและการสงมอบตอง
มากอน”  บริษัทฯ จึงไดนําระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)    เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีแบบ
หรือทางเลือกสินคามากขึ้น การผลิตแบบลีนเปนระบบที่สรางความเชื่อมั่นที่จะทํางานไดโดยไมเปนเพียงแคระบบทันเวลาพอดี (Just 
in Time :JIT) แตจะเปนระบบที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี  เมื่อนําระบบนี้มาใชในการผลิตผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ จะหมายถึงการออกแบบและจัดการอยางถูกตองเหมาะสมในครั้งแรก (Right the First Time) ที่ดําเนินการและมุงเนนถึง
กระบวนการที่เพิ่มคุณคาซึ่งวิธีการนี้จะเปนวิธีการทํางานที่ปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบ  และเปนแนวทางที่
กอใหเกิดการปรับตัวในสภาวะการแขงขันที่ขึ้นอยูกับเวลา (Time-based competition)  เพื่อใหองคกรมีความคลองตัว (Agility) ใช
ทรัพยากรอยางจํากัด สะดวก รวดเร็ว ลดตนทุน ลดเวลาที่ไมจําเปนและเพิ่มคุณภาพในระบบการผลิต  
 

นอกจากบริษัทฯ จะใหความสําคัญเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑแลว  เรายังยึดมั่นในวิธีการทํางานตามกระแสพระราชดํารัส
พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันวา  ตอง “รู -รัก - สามัคคี”  

รู  คือ  จะทําอะไรตองไปศึกษาใหรูจริง 

รัก  คือ  จะทําอะไรตองสรางฉันทะกับสิ่งนั้น 

และสามัคคี   คือ  จะทําอะไรก็ใหทําเปนทีม รวมมือรวมใจกันทําใหมีประสิทธิภาพ 
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และในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกทาน ที่ไดรวมกันนํา
ทักษะที่ดีตลอดจนการมีความอดทนและสามัคคีในการทํางาน ซึ่งนับเปนเรื่องไมงายนักในการที่จะสรางความเขาใจและความรวมมือ
รวมใจกันอยางพรอมเพรียงจากผูรวมงานทุกฝาย 

 
สุดทายนี้  ผมและพนักงานทุกคนรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งที่ไดรับความไววางใจและการสนับสนุนจากทุกฝายที่อํานวยให

บริษัทฯ ไดกาวยางสูการพัฒนาการที่สําคัญในวันนี้  บริษัทฯ เช่ือมั่นอยางยิ่งตอศักยภาพของประเทศไทย และใครขอขอบคุณคูคาทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ทุกทาน  รวมท้ังทานผูถือหุน ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
         
                                  

                                                                                                    (นายวิโรจน  ธนาลงกรณ) 
  ประธานกรรมการ 
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ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท : บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายชุดช้ันในสตรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th 
นักลงทุนสัมพันธ :  ir@sabina.co.th 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 177 หมู 8  ตําบล วังไกเถื่อน  อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
โทรศัพท : 056-437156-8 
โทรสาร : 056-437159 

 
  

- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย  
   กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 

 
 

- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 2 : 30/5 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  อําเภอสามพราน 
  จังหวัด นครปฐม  

โทรศัพท : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 

 
 

- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 3 : 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  
โทรศัพท : 045-737-351-3 
โทรสาร : 045-737-356 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

                                          หนวย : ลานบาท 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ผลการดําเนินงาน 2549 2550 2551 2549 2550 2551 
1. รายไดรวม 2,207.59 2,093.98 1,984.24 1,031.35 991.32 1,028.25 
2. รายไดจากการขายและบริการ 2,196.66 2,067.90 1,953.85 1,029.59 979.10 1,015.72 
3. กําไรขั้นตน 596.86 545.13 717.28 222.35 164.18 263.99 
4. กําไรจากการดําเนินงาน 230.22 147.83 200.34 188.04 86.51 147.77 
5. กําไรสุทธิ 171.03 122.72 180.25 173.89 85.00 148.90 
       

สถานะทางการเงิน       
1. สินทรัพยรวม 1,505.25 1,597.56 1,798.79 731.13 833.40 1,144.73 
2. หนี้สินรวม 841.08 699.67 521.82 309.44 181.71 145.31 
3. สวนของผูถือหุนรวม 664.17 897.89 1276.97 421.69 651.68 999.42 
       

อัตราสวนทางการเงิน       

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)             
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.35 1.64 2.58 1.70 2.75 5.63 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  4.80 3.87 3.30 3.33 2.87 2.79 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  2.64 2.93 2.14 5.09 5.53 5.15 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)  7.37 8.25 7.02 7.71 8.97 8.64 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหา
กําไร (Profitability Ratio)       
อัตรากําไรขั้นตน (%) 27.17 26.03 37.68 21.60 16.56 25.67 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.75 5.86 9.08 16.86 8.57 14.48 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  26.13 15.71 16.58 41.45 15.84 18.04 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  11.28 7.91 10.61 24.91 10.87 15.05 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.27 0.78 0.41 0.73 0.28 0.15 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551  

 
บริษัท  ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 

ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีทุนจด
ทะเบียน 295 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 59 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 มีทุนจดทะเบียน 
347.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 69.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 5 บาท 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายชุดช้ันในใหแกบริษัทยอย และลูกคาซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM) เชน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เปนตน เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคา OEM ของบริษัทฯ เปนการผลิตและ
จําหนายใหแกบริษัทยอยซึ่งรับคําสั่งผลิตมาจากลูกคาอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากบริษัทยอยดําเนินธุรกิจมานานและเปนที่รูจักของลูกคา
ตางประเทศมากกวา เมื่อบริษัทฯ เริ่มเปนที่รูจักในกลุมลูกคาตางประเทศจึงเริ่มจําหนายสินคา OEM ตรงสูลูกคาโดยไมผานบริษัท
ยอยมากขึ้น ทั้งนี้ รายไดจากการขายผลิตภัณฑ OEM นับเปนรายไดหลักของทั้งบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.89และรอยละ 
46.15 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมป 2550 และ ป 2551 ตามลําดับ ตามรายละเอียดในหัวขอ 2.3 โครงสรางรายได   

ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง มีกําลังการผลิตรวม 7.28 ลานชิ้นตอป โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนทั้ง 2 แหง ประกอบดวย โรงงานที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ มีกําลังการผลิต 
2.43 ลานชิ้นตอป และโรงงานที่จังหวัดยโสธร มีกําลังการผลิต 4.85 ลานชิ้นตอป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับการศึกษาชั้นมัธยมตน และมัธยมปลาย ช่ือ “ศูนยการเรียน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)” ในบริเวณพื้นที่

โรงงานที่จังหวัดยโสธร ในป 2549 เพื่อใหการศึกษาในสายสามัญระดับช้ันมัธยม และไดจัดตั้งศูนยฝกสายอาชีพ “ศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545” เพื่อสอนวิชาชีพชางตัดเย็บใหแกบุคคลที่มีความสนใจ ซึ่ง
นอกจากมีวัตถุประสงคในการลดผลกระทบจากการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะแลว ยังเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และฐานะ
การเงินของประชากรในจังหวัดอีกดวย ปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน  

คุณ วิโรจน ธนาลงกรณ ผูถือหุนอื่น 

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด (“บริษัทยอย”) 
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 145 ลานบาทแบงเปนหุนสามัญ 1,450,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
100 บาท  

บริษัทยอยดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันใน โดยแบงลักษณะธุรกิจออกไดเปน 2 ลักษณะดังนี้ คือ 
1. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง อาทิ Sabina, Sabinie, SBN, Moldern 

Soft by Sabina, Moldern Curve by Sabina, Doomm Doomm และ Viora เปนตน เพื่อจําหนายทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ   

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันในตามคําสั่งของลูกคาซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM) เชน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เปนตน  

  
โดยรายไดหลักมาจากการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง ซึ่งนอกจากมีการจัดจําหนายภายในประเทศ

ผานหางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดแลว บริษัทยอยยังมีการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคา “SABINA” 
“SABINIE” และ “SBN” ที่จดทะเบียนเรียบรอยแลวในตางประเทศเชนกัน การจําหนายผลิตภัณฑชุดช้ันในสตรีภายใตเครื่องหมาย
การคาของตนเองในตางประเทศนั้น เปนการขายขาดใหแกตัวแทนจําหนายซึ่งจะนําสินคาไปวางจําหนายในหางสรรพสินคาเปนสวน
ใหญ เชน ดูไบ สิงคโปร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต อินเดีย อิหราน  บารเรน เปนตน 

 ปจจุบัน บริษัทยอย มีโรงงาน 2 แหง มีกําลังการผลิตรวม 3.95 ลานชิ้นตอป ประกอบดวย โรงงานที่จังหวัดนครปฐม 1 แหง มี
กําลังการผลิต 2.07ลานชิ้นตอป และโรงงานที่กรุงเทพมหานครอีก 1 แหง มีกําลังการผลิต 1.88ลานชิ้นตอป  

 
ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจําหนายภายใต
เครื่องหมายการคาของ

ตนเอง 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแกบริษัท

ยอย 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ OEM ใหแก
ลูกคาตางประเทศ 

บริษัทฯ     

บริษัทยอย     
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โครงสรางรายได (รายไดหลังหักรายการระหวางกัน) 
 

รายไดจากการขายผลิตภัณฑ OEM นับเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.46, รอยละ 54.89 และรอย
ละ 46.15ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม ป 2549, ป 2550 และป 2551 ตามลําดับ ในขณะที่รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.89,  รอยละ 43.80 และรอยละ 52.30ของรายไดรวมตามงบการเงิน
รวม ป 2549, ป 2550 และป 2551 ตามลําดับ 

 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย % การถอื
หุนบริษัท 

ป 2549  ป 2550 ป 2551 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ผลิตภณัฑภายใตเครื่องหมาย
การคาของบริษัทยอย 

บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

99.90% 858.50 38.89% 917.08 43.80% 1,037.79 52.30% 

ขายผลิตภัณฑ OEM 
บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
- 1,334.77 60.46% 1,149.36 54.89% 915.69 46.15% 

รายไดจากการบรกิารและรายได

อื่น 1,2  

บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) - 14.32 0.64% 27.53 1.32% 30.75 1.55% 

รวม   2,207.59 100.00% 2,093.97 100.00% 1,984.23 100.00 

 
หมายเหตุ :  1.  รายไดจากการบริการ ไดแก รายไดจากการรับจางตัดผา และรายไดจากการรับจางเย็บสินคา 

   2.  รายไดอื่น ไดแก ดอกเบี้ยรับ, รายไดชดเชยการสงออก(บัตรภาษี), รายไดจากการคืนอากร, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, รายไดคาชดเชย    
       สินคา เปนตน 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 
จากสภาพเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ทําใหทางบริษัทฯ ตองปรับเปาหมายการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ

โลก โดยในป 2552 บริษัทยังคงจะลดสัดสวนการขายผลิตภัณฑ OEM และหันมาเพิ่มสัดสวนการขายสินคาแบรนดของตัวเองใหมาก
ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรสูงกวาแลว ยังเปนการสรางฐานรายไดของบริษัทฯ ใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยในป 
2552 นี้ บริษัทฯ มีเปาหมายการเติบโตของรายไดจากการขายสินคาภายใตแบรนดเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ยอยในประเทศ อยู
ที่รอยละ 10 โดยเนนการสรางความแข็งแกรงในฐานลูกคาปจจุบันโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่เปนตลาดใหญของบริษัทฯ นอกจากนั้น
ยังคงเนนในตลาดวัยสาว และวัยผูใหญมากขึ้น เนื่องจากเปนฐานลูกคาขนาดใหญ และมีโอกาสในการเพิ่มยอดขายเปนอยางมาก โดย
การขายผานชองทางการจัดจําหนายตามหางสรรพสินคา และดีสเคาทสโตรช้ันนําที่มีอยู  รวมทั้งรานคาของบริษัทฯ เอง 

นอกจากนั้นทางบริษัทยังคงเนนในการดําเนินการขายสินคาภายใตแบรนดของบริษัทฯ ไปยังประเทศในแถบเอเชีย และ
ตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น โดยใชแนวทางในการจัดงานแสดงสินคาในประเทศกลุมเปาหมาย เชน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปนตน 
เพื่อหาตัวแทนจัดจําหนาย โดยวางเปาหมายรายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองในตางประเทศ 100 ลาน
บาท 

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะลดการพึ่งพิงลูกคา OEM เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และลดความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ  บริษัทฯ ไดเริ่มลดสัดสวนการผลิตสินคา OEM มาอยางตอเนื่อง โดยในป 2550 อยูที่รอยละ 
54.89 ลดลงเหลือรอยละ 46.15 ในป 2551 โดยบริษัทฯ ต้ังเปาที่จะลดสัดสวนการผลิตสินคา OEM ใหลดลงเหลือรอยละ 40 ของ
รายไดรวมในป  2552   

ในสวนภาคการผลิตนั้น บริษัทฯ มีแผนการ “ ลงทุนเพื่อลดตนทุน” ในป 2552 เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา 
โดยเปนการลงทุนในสวนที่ชวยลดตนทุนการผลิตลงได เชน การรีดช้ินงาน , การฉาบฟอง เปนตน  รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินคา 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับลูกคาของบริษัท โดยการนําระบบ Lean Manufacturing มาใชใหมีประสิทธิภาพในการผลิต  และ
กระบวนการทํางานทุกดานเพื่อสรางขอไดเปรียบทางดานตนทุน   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเปาหมายที่จะมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม และสภาพแวดลอม โดยผานทางแนวทางและ
นโยบายทางการตลาด เชน การรวมมือกับรายการ “ ผูหญิงถึงผูหญิง” ของไทยทีวสีชอง 3 และโรงพยาบาลจุฬา ในการรวมบริจาค
วัตถุดิบ และแนะนําการตัดเย็บเตานมเทียมสําหรับผูปวยมะเร็งเตานม  การพัฒนาชุมชนผานทางฝายทรัยพยากรมนุษย โดยการจัด
แรงงานสัมพันธกับพนักงาน และชุมชน เชน การมอบคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนในมูลนิธิราชประชาในพระบรมราชูปถัมภ อีกทั้ง
ในปนี้ทางบริษัทไดวางแผนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งมูลนิธิซาบีนา ขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา
การใหทุนการศึกษากบัพนักงานที่เรียนดีแตดอยโอกาส เปนตน 
 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอย ออกแบบ ผลิต และจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย คือ “Sabina” “Sabinie” 
“SBN” “Moldern Curve by Sabina” “Moldern Soft by Sabina” “Doomm Doomm” “Viora” และยังออกแบบ ผลิต และจําหนายชุด
ช้ันในสตรีใหแก ลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคายอดนิยมใน ยุโรป และอเมริกา  
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 ในสวนของผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา Sabina มีจุดเดนอยูที่สีสันและดีไซนที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูหญิงยุคใหม ที่ใหความสําคัญกับชุดช้ันในที่มีดีไซน ในขณะเดียวกันก็สามารถชวยแกไขขอบกพรองทางสรีระ หรือ
เสรมิบุคลิก การแตงกายใหสวยงามตามแฟชั่นได ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
 

  ผลิตภัณฑท่ีผลิตและจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 
 โดยผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย สามารถแบงไดออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้ 

 -  ผลิตภัณฑประเภท เสื้อช้ันใน 
ผลิตภัณฑเสื้อช้ันใน นอกจากจะเปนสินคาจําเปนสําหรับสุภาพสตรีแลว ปจจุบันยังกลายเปนสินคาที่ตองการรูปแบบที่

ทันสมัยเพื่อชวยเสริมความมั่นใจใหแกผูสวมใส จากรูปแบบเสื้อช้ันในที่มีความหลากหลาย สามารถแบงเสื้อช้ันในออกเปน
ประเภทตางๆ ตามรูปทรงของเสื้อช้ันในไดแก เสื้อช้ันในเตาครึ่งทรง, เสื้อช้ันในเตาเต็มทรง, เสื้อช้ันในมีฐานทรง, เสื้อช้ันใน
ไมมีฐานทรง รวมถึงเสื้อช้ันในที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม เชน เสื้อช้ันในเกาะอก เปนตน โดยในป 2550บริษัทฯ มีสัดสวน
รายไดจากการจําหนายเสื้อช้ันในกอนหักสวนลดจายคิดเปนสัดสวนรอยละ 77.59 เทียบกับรายไดรวม และคิดเปนรอยละ66.39 
ในป 2551  

 
 -  ผลิตภัณฑประเภท กางเกงชั้นใน 

กางเกงชั้นในเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่เปนสินคาจําเปนในชีวิตประจําวัน โดยปกติ บริษัทฯ จะทําการออกแบบกางเกง
ช้ันในใหสอดคลองไปกับเสื้อช้ันใน อยางไรก็ตามพฤติกรรมการใสกางเกงชั้นในของผูบริโภคก็มีทั้งความตองการที่จะใสเสื้อ
ช้ันในกับกางเกงชั้นในใหเขาชุดกัน กับ ไมเขาชุดกันซึ่งรวมถึงที่ไมไดถูกออกแบบมาคูกันกับเสื้อช้ันใน เพียงแตมีสีใกลเคียง
กัน เพื่อใหผูบริโภคทําการผสมผสานกับเสื้อช้ันในเอง เชน กางเกงชั้นในสีพ้ืน ที่ใสไดกับเสื้อช้ันในที่มีเฉดสีใกลเคียงกัน และ
การใสเสื้อช้ันในกับกางเกงชั้นในที่ไมเขากันเลย ทั้งในรูปแบบของสี และการออกแบบ โดยในป 2550 บริษัทฯมีสัดสวน
รายไดจากการจําหนายกางเกงชั้นในกอนหักสวนลดจายคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.60เทียบกับรายไดรวมทั้งหมด และคิดเปน
รอยละ 22.58 ในป 2551  

 
 -  ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ 

ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก ช้ันในกระชับรูปทรง  เชน สเตย สเตยชุด, เสื้อในตัวยาว, ชุดนอน, และอุปกรณประกอบเสื้อ
ช้ันใน เชน สายแขน ช้ินเสริมทรง อุปกรณตอลําตัว เปนตน ผลิตภัณฑเหลานี้มีสัดสวนรายไดจากการจําหนายกอนหักสวนลด
จายคอนขางนอย หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3.15ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2550 และคิดเปนรอยละ 8.23ในป 
2551โดยมีปริมาณการสั่งซื้อแปรผันไปตามความนิยมของผูบริโภค บริษัทฯ ยังคงมีการผลิตสินคาประเภทนี้เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายใหแกลูกคาไดเลือกสรร  

 
 ผลิตภัณฑท่ีผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคาของลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาในตางประเทศ (OEM) 

บริษัทฯ มีการผลิตและจําหนายสินคา OEM ตามลักษณะที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้รูปแบบของสินคาที่ผลิตและจําหนาย สวนหนึ่ง
มาจากตนแบบที่บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูออกแบบไว แลวนําไปปรับปรุงแบบในบางสวน ตามความตองการของลูกคา หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 30 ของปริมาณสินคา OEM ทั้งหมด โดยประมาณ 
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การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

 กลยุทธการแขงขัน 
 -  กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในใหมๆ 
บริษัทฯ เนนหนักในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)  โดยการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคโดย

เนนในการจัดทํา Focus Group (การสัมนากลุมยอย)  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑืใหมที่สอดคลอง
กับความตองการ และความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งตองการสินคาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
สรีระ และราคาสมเหตุสมผล  
  
การขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคาตางประเทศ 
 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการสงออกสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยไปยังตางประเทศให
มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯมีความตองการใหผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทยอยเปนที่รูจักมากขึ้นในหมูผูบริโภค
ตางประเทศ ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯไดเริ่มเจรจาขอตกลงกับผูจัดจําหนายในตางประเทศบางแลว 
  
การทยอยวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมอยางตอเนื่อง 
 กลยุทธการวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหม ๆ อยางตอเนื่องชวยใหผูบริโภครับรูถึงความทันสมัย และการ
เคลื่อนไหวตามแฟชั่นอยูตลอดเวลาของสินคาตรา “Sabina” โดยบริษัทฯ ทําการวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมทุกๆ 
เดือน เพื่อรักษาความภักดีตอตราสินคาของบริษัทยอย โดยฝายการตลาดจะเลือกชวงเวลาในการวางจําหนายสินคาที่
เหมาะสมกับกลุมผูบริโภคในแตละผลิตภัณฑ การวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมจะวางไมหางกันมากนัก เพื่อเปนแรง
กระตุนใหผูบริโภคมีการซื้อสินคาอยางสม่ําเสมอ 
 
นโยบายการสงเสริมการขาย 
  บริษัทฯ จัดใหมีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑในหางสรรพสินคาตางๆ ไมวาจะเปนการแนะนําสินคาใหม การ
จัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและ ดึงดูดผูบริโภคที่ไมเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหมาทดลองใช  และ 

บริษัทฯ ทําการโฆษณาตามสื่อตางๆ ทุกปเพื่อสรางภาพลักษณใหแกตราสินคา เนื่องจากภาพลักษณของตรา
สินคามีความสําคัญตอการแขงขันระหวางผูผลิตช้ันนํา และมีผลกระทบตอยอดขายอยางมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายการ
สงเสริมการขายดวยการโฆษณาผานทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน นิตยสาร แคตตาล็อก และอื่นๆ  ที่มุงเนนการเขาถึง
ผูบริโภคเปนหลัก  
 
 

-  กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ OEM 
การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบัน  

การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบันเปนเรื่องที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทุกราย ซึ่งจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
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เนนการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของลูกคา โดยสรางความ
พึงพอใจตอลูกคาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา และบริการ เพื่อรักษายอดสั่งผลิตใหมีอยูอยางตอเนื่อง  
          
การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิต (Lead Time) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลด Lead time ในการผลิตชุดช้ันใน เชน ในขั้นตอนการซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะจัดทํา 
Pre purchase กอนจัดทําใบสั่งซื้ออยางเปนทางการใหกับผูจัดจําหนาย และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ณ แหลงวัตถุดิบ 
เพื่อลดระยะเวลาการสงมอบวัตถุดิบ และลดปริมาณวัตถุดิบที่ไมตรงตอความตองการของลูกคา, การจัดขั้นตอนการ
ผลิตวัตถุดิบบางสวนดวยตนเอง และการซื้อวัตถุดิบสําเร็จรูปเพื่อลดขั้นตอนการผลิต เปนตน  
 
การลดตนทุน 
 การลดตนทุนวัตถุดิบโดยไมลดคุณภาพของวัตถุดิบเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการแขงขันกับทั้งคูแขง  
ภายในประเทศและคูแขงจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้การลดตนทุนชวยให
บริษัทฯใชราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงไดมากขึ้น สงผลใหบริษัทฯมีรายไดจากการขายมากขึ้น บริษัทฯ มีวิธีการลด
ตนทุนวัตถุดิบ โดยการหาวัตถุดิบแหลงใหม และการใหผูจัดจําหนายประกวดราคาขายวัตถุดิบ ดังนี้  
 การหาวัตถุดิบแหลงใหม ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เปนการลดการพึ่งพาผูจัด
จําหนายรายใดรายหนึ่ง ปองกันปญหากําลังการผลิตของผูจัดจําหนายไมเพียงพอตอปริมาณที่บริษัทฯ สั่งซื้อ ปองกัน
การผูกขาดดานราคาของผูจัดจําหนาย และชวยใหบริษัทฯ มีทางเลือกมากขึ้นในการกระจายปริมาณวัตถุดิบที่ตองการ
ซื้อไปยังผูจัดจําหนายหลายราย นอกจากเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ วามีการพัฒนาทางดานการ
จัดหาวัตถุดิบ แลวยังชวยเพิ่มความหลากหลาย และทันสมัยใหผลิตภัณฑอีกดวย  
 
การควบคุมคุณภาพการผลิต  
 บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคาอยางเขมงวด โดยในทุกโรงงานจะมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานใหญ ซึ่งทําการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ต้ังแตการตรวจงานกอนเริ่มการผลิต (Pre-production) ของสินคาทุกรหัสจากทุกโรงงานใน
กลุมงานตางๆ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดกอนการผลิต จนถึงการตรวจสินคากอนสงมอบ 
(Production Sample) ซึ่งเปนการตรวจขั้นตอนสุดทายหลังจากการผลิตสินคาเสร็จสิ้นทุกครั้ง กอนสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคา เพื่อใหแนใจไดวาสินคาที่ผลิตผานมาตรฐานสากล และเปนไปตามคําสั่งผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสุมตรวจ
มาตรฐานของโรงงาน (Inspection) ทุกไตรมาส กอนการตรวจประจําปของลูกคาแตละราย   เพื่อคงไวซึ่ง
มาตรฐานสากล และความพึงพอใจของลูกคา 
 

กลุมลูกคาเปาหมาย 
 บริษัทฯไดแบงกลุมลูกคาเปาหมายตามวัย และประเภทซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่แตกตางกันดังนี้ 
 

กลุมลูกคาวัยเด็กและวัยรุน 
กลุมลูกคาทั้งสองวัยนี้เปนฐานลูกคาหลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของ

ลูกคากลุมนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่อง ดีไซน สีสัน และความนารักเหมาะสมกับวัย ทําใหเครื่องหมายการคาของ
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บริษัทยอย เปนที่รูจักอยางแพรหลาย ดวยลักษณะของสินคา รูปแบบแฟชั่น และมีการวางจําหนายผลิตภัณฑใหมอยู
เสมอ บริษัทฯ จึงสามารถสรางรายไดจากลูกคากลุมนี้อยางตอเนื่อง  

สําหรับกลุมลูกคาวัยเด็ก ต้ังแตประถมตนจนถึงมัธยมตน ผูปกครองเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
บริษัทฯ ไดผลิตชุดช้ันในของเด็กภายใตเครื่องหมายการคา “Sabinie” เพื่อรองรับสรีระในวัยเด็ก โดยเนนการออกแบบ
ที่นารักสมวัย   
 กลุมลูกคาวัยรุน เปนนักเรียนช้ันมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เปนวัยที่เพื่อนและบุคคลที่ตนเองชื่นชอบมี
อทิธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ซึ่งมักเลือกซื้อสินคาตามแฟชั่น และตามเครื่องหมายการคาที่ไดรับความนิยม  
 
กลุมลูกคาวัยสาวและวัยผูใหญ 

ลูกคาในกลุมนี้จะมีความเปนผูใหญมากขึ้นทําใหเริ่มคํานึงถึงประโยชนการใชงานมากกวาความสวยงามเพียง
อยางเดียว นอกจากนั้น ยังมีอํานาจการซื้อสูงและปริมาณลูกคาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลิตภัณฑสําหรับ
ลูกคากลุมนี้มากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดเริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมีประโยชนในการใชงาน แกไข
ขอบกพรอง และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ตัวอยางเชน “Moldern Curve by Sabina” ซึ่งชวยทํา
ใหผูใชมีสรีระที่สวยงาม ดูเนียนเรียบเปนธรรมชาติมากขึ้น แกปญหาในการแตงตัวตามสมัยนิยม เพิ่มความมั่นใจ และ
ความสวยงามแกผูบริโภค ซึ่งเปนสินคารูปแบบใหมที่บริษัทฯ ไดมีการออกแบบเพื่อเขาถึงตลาดในกลุมวัยสาวและวัย
ผูใหญ โดยใชจุดเดนในดานฟงกช่ันในการใชงานของผลิตภัณฑ  
 สําหรับกลุมลูกคาวัยสาวจัดเปนกลุมลูกคาตั้งแตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงสาววัยทํางาน เปนวัยที่เพื่อน 
พนักงานขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันใน กลุมลูกคาวัยสาวจะเนนฟงกช่ันใน
การใชงานที่สอดคลองกับแฟชั่นเครื่องแตงกายภายนอก 

กลุมลูกคาวัยผูใหญ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันในโดยเนนฟงกช่ันในการใชงานที่เหมาะสมกับสรีระเปนหลัก 
โดยเพื่อน พนักงานขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อชุดช้ันใน 

 
กลุมลูกคาตางประเทศ (OEM) 
 กลุมลูกคาตางประเทศผูสั่งผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต โดยสวนใหญเปนคูคากับบริษัทฯ 
มานาน ลูกคาสวนใหญเปนบริษัทจําหนายชุดช้ันในที่มีช่ือเสียง มีการประกอบกิจการมานานในทวีปยุโรป อเมริกา 
เชน  อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมัน เนเธอรแลนด เปนตน  กลุมลูกคาเหลานี้มีทั้งผูจําหนายชุดช้ันในที่
เนนฟงกช่ันการใชงานจนถึงแบบแฟชั่นที่เปนคอลเลคชั่นจํากัด สําหรับตลาดผูบริโภคต้ังแตระดับกลางจนถึงระดับบน 
 

การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 

บริษัทฯ จะวางขายตามจุดจําหนายตางๆ โดยเปนลักษณะการฝากขายสินคา และมีการโอนยายสินคาอยาง
สม่ําเสมอเพื่อสรางยอดขายอยางตอเนื่อง โดยในแตละจุดจําหนาย บริษัทฯ จัดใหมีพนักงานขาย จํานวน 2-3 คน ซึ่ง
เปนพนักงานขายที่ไดรับการฝกอบรมใหมีความสามารถในการสื่อสินคาใหถึงลูกคาเปาหมาย เพื่อใหคําแนะนําแก
ผูบริโภคเกี่ยวกับวิธีการใชผลิตภัณฑที่ถูกตอง และจุดเดนตางๆของผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลความตองการหรือขอเสนอแนะของลูกคา กลับมายังฝายวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑไดตรงตอความ
ตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานขายจํานวนทั้งสิ้นมากกวา 600 คน 
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สําหรับการจําหนายในตางประเทศ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “Sabina” “Sabinie” 
“SBN” ผานตัวแทนจําหนายในประเทศ สิงคโปร ซึ่งเปนการขายขาดใหแกตัวแทนจําหนายเพื่อนําสินคาของบริษัทฯ 
ไปวางขายในหางสรรพสินคาตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยใน
ตลาดตางประเทศ เชน ดูไบ สิงคโปร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต อินเดีย อิหราน บารเรนเปนตนเนื่องจากมีผูนําเขาใน
ประเทศดังกลาวซื้อสินคาของบริษัทฯ เพื่อไปจัดจําหนายอีกดวย  
  
การจําหนายสินคา OEM 
 บริษัทฯ มีการผลิตสินคาตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย และตามรูปแบบของลูกคาเอง โดย
ลูกคา OEM สวนใหญ เปนลูกคารายใหญ ที่มีช่ือเสียง ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกคาสวนใหญมีความสัมพันธ
กันมายาวนาน มีลักษณะการจําหนายเปนครั้งๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกคา 
 
 
 ภาวะอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑชุดช้ันในจัดเปนอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นปลายที่ใชแรงงานฝมือ

เปนหลัก (Skilled labor intensive) ซึ่งทางบริษัทฯ มีทั้งการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง และการผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM)   

 
ภาวะอุปสงค อุปทานของชุดช้ันในในประเทศไทย 
 สัดสวนประชากรในประเทศไทยในป 2549 มีประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ มีประชากรเพศหญิง
ประมาณ 33.6 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.68 ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย และในประชากรเพศหญิง

มีจํานวน 28.6 ลานคนอยูในชวงอายุประมาณ 10 - 79 ป 1 ซึ่งเปนวัยที่บริโภคผลิตภัณฑชุดช้ันใน 

 
 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อชุดช้ันใน คือ ประโยชนในการใชงาน (Function) 
ผูบริโภคมักเลือกซื้อชุดช้ันในที่ชวยรักษารูปรางและกระชับสัดสวน แตในปจจุบัน พฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนแปลง
ไป โดยนอกจากคํานึงถึงประโยชนการใชงานแลว ผูบริโภคยังหันมาใหความสําคัญในเรื่องรูปแบบ (Fashion) และ 
ดีไซน (Design) ของชุดช้ันในมากขึ้น กลาวคือ ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อชุดช้ันในที่มีการออกแบบสวยงาม ทันสมัย 
เพื่อใหสอดรับกับแฟชั่นเสื้อผาสาํเร็จรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 จากสถานการณเศรษฐกิจในป 2552 คาดวาตลาดชุดช้ันในจะไดรับผลกระทบพอสมควร ทําใหทุกแบรนดใน
ตลาดจะตองมีการแขงขันกันอยางสูง ทั้งในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รวมทั้งในเรื่องของการสงเสริมการขาย ไมวาจะเปนการลดราคา ของแถม และ
กิจกรรมการตลาดอื่นๆ ซึ่งคาดวาจะรุนแรงมากขึ้น 
 ดานอุปทานชุดช้ันใน มีผูผลิตทั้งรายใหญ รายกลางและรายยอยกระจายอยูทั่วประเทศกวา 40 ราย นอกจากกําลัง
การผลิตในประเทศ ยังมีชุดช้ันในที่มีช่ือเสียงจําหนายในราคาสูงจากประเทศในแถบตะวันตก และชุดช้ันในราคา
ประหยัดจากประเทศเพื่อนบาน เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนจํานวนมากเขามาจําหนายในประเทศ  

                                           
1 ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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ภาวะการแขงขันในประเทศ 
 ตลาดชุดช้ันในภายในประเทศเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงในทุกระดับราคา โดยมีผูประกอบการหลายรายใน
อุตสาหกรรมชุดช้ันใน เชน  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Sabina” และยังมี
ผูผลิตรายยอยซึ่งผลิตชุดช้ันในโดยไมมีเครื่องหมายการคาจํานวนมากรองรับตลาดผูบริโภคที่คํานึงถึงราคาเปน
ประเด็นหลักในการเลือกซื้อสินคา โดยหากแบงสัดสวนตลาดโดยประมาณแลว  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) จะ
มีสวนแบงตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเปนบริษัทฯ และบริษัท ไทรอัมพ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมี
สวนแบงตลาดใกลเคียงกัน  อยางไรก็ตามสินคาของแตละบริษัทนั้นมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกันไป ทําให
ปจจุบันไมมีการแขงขันระหวางผูจัดจําหนายช้ันนํามากนัก 
 นอกจากการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิตภายในประเทศ ยังมีการแขงขันจากผูผลิตชุดช้ันในชั้นนําจาก
ตางประเทศ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เปนตน ที่เขามาแยงชิงสวนแบงการตลาดผูบริโภคระดับบน สําหรับ
ตลาดผูบริโภคที่คํานึงถึงราคาเปนประเด็นหลัก มีการแขงขันจากชุดช้ันในนําเขาราคาประหยัดจากผูผลิตจากประเทศ
ใกลเคียง เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํา เปนตน 

 
การนําเขาสินคาประเภทชุดชั้นใน 

มูลคาการนําเขาชุดช้ันในสตรีของไทย ต้ังแตป 2549 ถึง 2551 มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 

มูลคาการนําเขาชุดช้ันในของประเทศไทย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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  ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
 
 

ป 2549 2550 2551 
มูลคาการ
นําเขา 

72,171,126 92,873,225 90,633,523 

อัตราการ
เติบโต (%) 

 28.68 -2.41 
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 ชวงป 2549-2551 ป 2550 ประเทศไทยมีการนําเขาชุดช้ันในเพิ่มขึ้นจากป 2549 ถึงรอยละ 28.68 โดยมีมุลคา
รวมถึง 92.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ   ซึ่งการนําเขาที่เพิ่มขึ้นมากนั้นมาจากการนําเขาจากประเทศจีน และ ฮองกง เปน
หลัก โดยคาดวาจะเปนชุดช้ันในราคาถูกที่มาจากประเทศจีน 

สวนในป 2551 การนําเขาชุดช้ันในโดยรวมกลับลดลงไปเล็กนอยประมาณรอยละ 2.41 กลาวคือ จาก 92.87 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 90.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้คาดวาจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบถึง
ประเทศไทยดวย 

 
มูลคาการนําเขาสินคาประเทศชุดช้ันในจากประเทศคูคาหลักป 2549-2551       (ลานบาท) 
ประเทศ 2549 2550 2551 
จีน 1,021,289,500 1,563,675,155 1,627,234,910 

ฮองกง 730,516,465 826,423,850 811,572,090 
ญ่ีปุน 184,115,960 128,572,465 54,397,315 

เวียดนาม 102,035,605 133,103,495 51,048,620 
มาเลเซีย 76,561,100 96,026,700 64,318,310 

 
 

มูลคาการนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันในจากประเทศคูคาหลักป 2549-2551 (ลานบาท)
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ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 

 
ในชวงระหวางป 2549-2551 ประเทศไทยมีสัดสวนการนําเขาชุดช้ันในจากประเทศจีนมากที่สุด โดยมีมีการ

นําเขาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จากป 2549 มีมูลคาการนําเขาเพียง 1,021.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 1,563 ลานบาทในป 
2550  และเพิ่มขึ้นเปน 1,627.23 ลานบาทในป 2551  สวนประเทศรองลงมานั้นจะเปนการนําเขาจากประเทศฮองกง 
ซึ่งยังคงมีอัตราการนําเขาอยูในระดับที่สูง ต้ังแตป 2549 มาถึงป 2550 และลดลงเล็กนอยในป 2551 ซึ่งมีมูลคาถึง 
811.57 ลานบาท สวนประเทศที่เหลือจะเปนการนําเขาที่ลดลงมาโดยตลอด อันไดแกประเทศ ญี่ปุน, เวียดนาม และ 
มาเลเซยี  โดยมีการนําเขาในป 2551 เปนมูลคา 54.39 , 51.04 และ 64.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

สําหรับสัดสวนการนําเขาชุดช้ันในในป 2551 นั้นจะเห็นไดวาสัดสวนการนําเขายังเปนการนําเขาสินคาราคาถูก
จากประเทศจีนเปนหลัก ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด โดยในป 2551 มีสัดสวนการนําเขาถึงรอยละ 51.30  ใน
ลําดับถัดมาเปนการนําเขาชุดช้ันในจากประเทศฮองกงซึ่งมีสัดสวนรอยละ  25.58  สวนที่เหลือจะเปนการนําเขาจาก
ประเทศ ไตหวัน, มาเลเซีย และญี่ปุน ตามลําดับ 
แนวโนมตลาดในประเทศ 
 ตลาดในประเทศมีการแขงขันกันมากขึ้นทั้งตลาดระดับบนและระดับลาง ดังจะเห็นไดจากมูลคาการนําเขาชุด
ช้ันในจากตางประเทศที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยตลาดระดับบน ผูผลิตตองแขงขันกับตราสินคาจากตางประเทศ อาทิ 
ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร สําหรับตลาดระดับลางนั้น ไดรับผลกระทบจากสินคาที่มากประเทศจีนซึ่งมีราคาถูก
และกําลังไดรับความนิยมจากวัยรุน เนื่องจากมีสีสัน และราคาไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับชุดช้ันในภายใตตราสินคา
ตางๆ 

จากแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาเนนการสวมใสชุดช้ันในเพื่อความสวยงามและกระชับรูปราง 
นับเปนปจจัยหลักที่กระตุนยอดขายของอุตสาหกรรมชุดช้ันในภายในประเทศโดยรวม การสวมใสชุดช้ันในที่มี
รูปแบบทันสมัยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสําหรับวัยรุนและวัยสาว  สําหรับชุดช้ันในแบบ
ฟงกช่ันเปนเครื่องนุงหมที่จําเปนในชีวิตประจําวันของสุภาพสตรีซึ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของจํานวน
ประชากรหญิง และการเพิ่มขึ้นของชุดช้ันในแบบใหมที่ชวยรักษารูปรางและเสริมบุคคลิกภาพ  
 จากการคาดการณจํานวนประชากรหญิงในประเทศไทยอายุ 10 ปขึ้นไป จากป 2549 จนถึงป 2563 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติวาจํานวนประชากรกลุมดังกลาวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ลานคนหรือคิดเปนอัตราการเติบโตแบบพหุคูณ 
(cumulative growth rate) รอยละ 0.7 ตอป   
 
 
ภาวะการแขงขันในตลาด OEM 

การแขงขันในตลาด OEM มีแนวโนมสูงขึ้น เพราะนอกจากจะมีคูแขงขันเปนผูผลิตสินคา OEM ภายในประเทศ
รายใหญและ ยังมีคูแขงขันจากประเทศใกลเคียงที่มีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา โดยเฉพาะในเรื่องตนทุนคาแรง เชน 

สัดสวนการนําเขาชุดชั้นใน ป 2551 

จีน  51. 30% 

ฮองกง 25. 58%

 ไตหวัน 2. 89 % 
มาเลเซีย 2.03%.  

ญี่ปุน   1.71%

. 
 ประเทศอื่นๆ 16 . 48 %
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนแหลง OEM หลักในทวีปเอเชีย คูแขงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะ
ไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตแลว ยังไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลอีกดวย ประกอบกับโดยสวนใหญเปนผูผลิตครบ
วงจรตั้งแตการผลิตตนน้ําจนถึงการผลิตปลายน้ําของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อยางไรก็ตาม คูแขงจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเหลานี้  จะเนนราคาขายที่ถูกกวา มากกวาคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงทําใหกลุมบริษัทผูผลิตในประเทศ
ไทยซึ่งเนนคุณภาพของผลิตภัณฑ ยังคงมีศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงในตางประเทศ 
 
แนวโนมตลาดในตางประเทศ 
มูลคาการสงออกชุดช้ันในจากประเทศไทยตั้งแตป 2549 จนถึงป 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
          (หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 
 
 
 

มลูคาการสงออกชุดชั้นในจากประเทศไทยต้ังแตป 2549- 2551 มรีายละเอียดดังนี้
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 ที่มา:  กระทรวงพาณิชย 

  
การสงออกชุดช้ันในมีมูลคาการสงออกที่ขยายตัวขึ้นทุกป โดยในป 2550 มีการขยายตัวรอยละ 1.52 โดยมีมูลคา

การสงออกถึง 842.19 ลานเหรียญสหรัฐ และมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.86 ในป 2551 โดยมีมูลคาการสงออกถึง 
925.20 ลานเหรียญสหรัฐ  โดยประเทศผูนําเขารายใหญจากประเทศไทย 5 อันดับแรกไดแก  สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน, 
สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตามลําดับ 

 

ป 2549 2550 2551 

มูลคาการสงออก            829,568,651             842,192,523             925,207,497  

Growth (%)   1.52 9.86 
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มูลคาการสงออกสินคาประเภทชุดช้ันในสูประเทศคูคาหลักป 2549-2551 (ลานบาท)
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 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแตละประเทศคูคาแลวจะเห็นไดวาคูคาหลัก หรือประเทศผูนําเขาชุดช้ันในราย
ใหญจากประเทศไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการนําเขาสูงมากเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกๆ ป โดย
ในป 2551 มีมูลคาสูงถึง 13,408 ลานบาท ซึ่งสูงกวาประเทศอื่นๆที่รองลงมาถึง 5 เทา โดยประเทศที่รองลงมาซึ่งมียอด
นําเขาใกลเคียงกันไดแกประเทศ  สหราชอาณาจักร, ญีปน และฝรั่งเศส โดยประเทศสหราชอาณาจักรมีแนวโนมการ
นําเขาลดลงในป 2550 และเพิ่มขึ้นในป 2551 โดยในป 2551 มีมูลคาการนําเขาจากประเทศไทยเปนเงิน 2,459.14 ลาน
บาท สวนประเทศญี่ปุนนั้นมีแนวโนมลดลงในป 2550 เชนเดียวกัน แตกลับมีอัตราการเติบโตขึ้นมาใกลเคียงเดิมในป 
2551 โดยในป 2551 มีมูลคาการนําเขาจากประเทศไทยเปนเงิน  2,787.40 ลานบาท สําหรับประเทศฝรั่งเศสนั้น มีอัตรา
การเติบโตเล็กนอยในป 2550 และตกลงเล็กนอยในป 2551  โดยป 2551 มีมูลคาการนําเขาจากประเทศไทยเปนเงิน 
2,538.20 ลานบาท  สวนประเทศเยอรมันนั้นมีแนวโนมลดลงในป 2550 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2551 โดย
ในป 2551 มีมูลคาการนําเขาจากประเทศไทยเปนเงิน 1,404.60 ลานบาท 

โดยหากเปรียบเทียบสัดสวนสงออกของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับมูลคาการสงออกชุดช้ันในของประเทศไทย
ทั้งหมดในป 2551 คิดเปนรอยละ 2.96 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

มูลคาการสงออกสนิคาประเภทชุดชั้นในสูประเทศคูคาหลักป 2549-2551 (ลานบาท) 

ประเทศ 2549 2550 2551 

สหรัฐอเมริกา        11,034         11,980                 13,408  

สหราชอาณาจักร          2,799           2,326                   2,459  

ญ่ีปุน          2,777           2,248                   2,787  

ฝร่ังเศส          2,573           2,596                   2,538  

เยอรมัน          1,468           1,330                   1,405  

ยอดรวม        29,035         29,477                 32,382  

ยอดสงออกของบรษิัทฯ และบริษัทยอย          1,346           1,163                      959  

รอยละการสงของของบริษัทฯ และบริษัทยอย       

เทียบกับมูลคาการสงออกของประเทศ (รอยละ) 4.63 3.95 2.96 
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จะเห็นไดวาสัดสวนการสงออกของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทียบกับมูลคาการสงออกของประเทศ มีสัดสวน
ลดลงโดยตลอดต้ังแตป 2550 จนถึงป 2551 มีสดสวนอยูที่รอยละ 2.96 ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายทางบริษัท ที่ปรับลดการ
สงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาลง และเพิ่มสัดสวนการสงออกไปทางประเทศในแถบยุโรปมากขึ้น ซึ่งเปนออเดอร
ที่ไมใหญนัก แตมีกําไรที่ดีกวา 
 

สัดสวนการสงออกชุดช้ันในไปยังประเทศตางๆ ตามลําดับมูลคาการสงออกป 2551 ตามตารางดานลางมีดังนี้ คือ 
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกที่ใหญที่สุดของไทย โดยมีสัดสวนการนําเขาจากไทยประมาณรอยละ 41.41 อันดับ
รองลงมา คือ ญี่ปุนรอยละ 8.61 ฝรั่งเศสรอยละ 7.84 สหราชอาณาจักรรอยละ 7.59 เยอรมันรอยละ 4.34 และประเทศ
อื่นๆ รวมรอยละ 30.22 

 

สัดสวนการสงออกชุดชั้นในป 2551

อเมริกา41.41 %

ญี่ปุน 8.61 % ฝรั่งเศส 7.84%

 สหราชา
อาณาจักร7.59%

เยอรมัน 4.34%

ประเทศอื่นๆ 30.22%

 
   ที่มา: กรมศุลกากร  

 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑประเภทสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย
ยังคงเปนที่ตองการจากตางประเทศ ถึงแมวาผูผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียตนามจะสามารถผลิตสินคาได
ดวยตนทุนที่ตํ่ากวา แตผูผลิตในประเทศไทยมีความไดเปรียบดานคุณภาพการผลิตและฝมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
เปนที่ยอมรับของตลาดโลก นอกจากนี้ การทําขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ เชน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุน นั้น เปนปจจัยสนับสนุนใหผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องนุงหมโดยรวมของ

ประเทศไทยสามารถขยายตัวไดมากขึ้นในอนาคต2 

 
ศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯ 
 ในสภาวะตลาดที่มีการแขงขันเสรีทั้งในและตางประเทศ ผูผลิตและจัดจําหนายชุดช้ันในจําเปนตองรักษา
ความสามารถในการแขงขันของตนอยูเสมอ ทั้งนี้ ศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯเมื่อเทียบกับคูแขงทั้งภายในและ
ตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 

                                           
2

 ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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1. คุณภาพผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ ผลิตชุดช้ันในที่มีคุณภาพทัดเทียมกับชุดช้ันในที่ผลิตโดยคูแขงในประเทศรายใหญ และสําหรับชุด
ช้ันในที่ผลิตสงผูจําหนายชุดช้ันในชั้นนําในตางประเทศ และยังสามารถผลิตชุดช้ันในที่ตองอาศัยทักษะการตัด
เย็บสูงได ประกอบกับมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหแกลูกคา เพื่อใหบริการที่ครบวงจรอีกดวย ซึ่งนับเปนขอ
ไดเปรียบเมื่อเทียบกับผูผลิตสินคา OEM จากประเทศใกลเคียงเชนผูประกอบการสวนใหญในประเทศจีน ที่แมจะ
มีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา แตผลิตสินคาที่ดอยคุณภาพกวา และไมมีหนวยงานออกแบบผลิตภัณฑ ดังนั้น ลูกคาผู
จําหนายชุดช้ันในชั้นนําในตางประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย จึงใหความไววางใจและทํา
การสั่งผลิตสินคากับบริษัทฯอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน 
 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ มีการออกแบบชุดช้ันในสําหรับวัยรุนใหมีลวดลายนารัก ซึ่งแตกตางจากชุดช้ันในชั้นนําอื่นๆ ซึ่งไม
เนนการออกแบบลวดลายเพื่อเอาใจกลุมลูกคาวัยรุนมากนัก จึงทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถครองตลาดผู
ซื้อกลุมวัยรุนได 

 
3. ชางฝมือที่มทีักษะในการตัดเย็บสูง 

 บริษัทฯ มีชางฝมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง สามารถตัดเย็บชุดช้ันในที่สลับซับซอนได  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
เปดศูนยการเรียนในโรงงานซึ่งใหการศึกษาพนักงานทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ จึงเปนสวนเสริมใหบริษัทฯ
สามารถคัดเลือกชางเย็บที่มีความสามารถได 
 

4. ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพรอมพนักงาน 
 บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาระบบการจัดการภายในโรงงาน โดยการใชหนวยงานวิศวกรรมการผลิต (Industrial 

Engineering) มาชวยในการลดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการผลิต รวมทั้งการจัดทีมพัฒนาและฝกอบรม (Coaching 
Team) เพื่อใหความรูใหการอบรม และเตรียมความพรอมแกพนักงานเย็บ ใหมีทักษะในการเย็บมากขึ้น สงผลใหระบบ
การผลติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
5. องคการแหงการเรียนรู ( Learning Organization ) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนใหเปน องคการ
แหงการเรียนรู เพราะในการพัฒนาปรับปรุงตางๆตองอาศัยความรูและการเรียนรูของคนในองคการ ดวยการคนหา
แนวคิดใหมและการใชประสบการณตรง ทําใหเกิดการผลิตสินคาหรือบริการใหมและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได  หากองคการใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูมากแลว ก็จะไดเปรียบกวาองคการอื่นๆ 
ดังนั้นถาบริษัทฯทําใหสมาชิกในองคการมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความรูอันอาจเกิดจากการลองผิด
ลองถูกและมีการถายโอนความรูไปยังสมาชิกอื่นในองคการเพื่อใหเกิดผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนสมาชิก
สามารถนําประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการไดอยางสรางสรรค อัน
จะนําไปสูการสรางกระบวนการและการจัดการในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ      
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นโยบายราคา 
การกําหนดนโยบายราคาสินคาสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินคาภายใตเครื่องหมาย

การคาของบริษัทยอย และการกําหนดราคาสินคาที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM) โดยปจจัยที่มี
ผลตอการกําหนดราคาสินคา 2 ประเภทนี้ คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลคาทางการตลาดของสินคา 

ราคาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยจะใชวิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอผูใชผลิตภัณฑ 
โดยจะเพิ่มราคาตามมูลคาทางการตลาดของสินคาดวย การกําหนดราคาจะใหอยูในระดับใกลเคียงกับคูแขงในตลาด
ระดับเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคใชสินคาอยางคุมคา และใหอยูในระดับที่แขงขันได ปจจุบันราคาสินคาของบริษัทฯ ถือ
วาอยูในระดับราคาปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคาประเภทเดียวกันในตลาด บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการ
แขงขันทางดานราคากับผูผลิตรายอื่น อยางไรก็ตามสินคาอาจมีการลดราคาตามกลยุทธการตลาดของหางสรรพสินคา 
และจุดจําหนายตางๆ ตามความเหมาะสม 

สําหรับราคาสินคา OEM บริษัทฯ จะคัดเลือกลูกคาที่อยูในระดับ กลางถึงระดับบน และใชนโยบายในการตั้งราคา
แบบเพิ่มอัตรากําไรจากตนทุนการผลิต ซึ่งราคาขายจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงของความผันผวนเงินตราตางประเทศ
บางสวน และกําไรขั้นตนจากการผลิตสินคาแตละชนิด มากนอยตามรูปแบบของสินคา รวมถึงปริมาณสินคาที่ลูกคา
สั่งซื้อ 

 
นโยบายในการผลิตสินคา 

ปริมาณสินคาที่จะผลิตขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การคาดการณสภาวะการแขงขันทางการตลาด ฤดูกาลในการ
วางจําหนายผลิตภัณฑใหม กําลังการผลิตของแตละโรงงาน และนโยบายจากฝายบริหารงาน โดยมีปจจัยพ้ืนฐานมาจากความ
ตองการของลูกคาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีปจจัยในเรื่องรูปแบบการผลิต หากแบงสินคาออกตามรูปแบบการผลิตก็สามารถ
แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ สินคาที่มีการผลิตรูปแบบซ้ําเดิม และสินคารูปแบบใหม สินคารูปแบบซ้ําเดิมสวนมากเปนสินคา
ประเภทสงออก ซึ่งมีปริมาณการผลิตจํานวนมากและใชระยะเวลาการผลิตนอยกวาการผลิตรูปแบบใหม อยางไรก็ตามแม
สินคารูปแบบใหมมีความยากในการผลิตมากกวา แตมีรายไดจากการขายที่สูงกวา และอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวา 

สําหรับผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย บริษัทฯ จะมีการวางแผนการวางจําหนายสินคาลวงหนาทุกป 
เพื่อควบคุมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนการวางจําหนายสินคาบงบอกถึงปริมาณและชนิดสินคาที่บริษัทฯ ตองผลิตใน
แตละเดือน เพื่อที่จะวางจําหนายไดตรงเวลาที่วางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุนตามปริมาณการสั่งซื้อในระหวางป ฝาย
วางแผนการผลิตสวนกลางเปนผูกระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานตางๆ โดยกระจายปริมาณสินคาตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลา แบงชนิดสินคาตามความเหมาะสมของเครื่องจักร และความชํานาญของพนักงานในแตละโรงงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในสวนผลิตภัณฑ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซื้อจากลูกคาเปนครั้งๆ ไป กลาวคือไมมีการผลิตลวงหนา ซึ่ง
ลูกคาจะสั่งซื้อกอนวันที่ตองการสินคาเปนระยะเวลานานตามแผนการวางจําหนายสินคาของลูกคา ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความ
ลาชาในการผลิต และสงสินคา บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคาที่จะผลิตไปยังโรงงานตางๆ ตามความเหมาะสมของ
กําลังผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา โดยพิจารณาควบคูไปกับปริมาณการผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง
ดวย หากพบวามีการสั่งซื้อจากลูกคาเขามามากกวากําลังผลิตที่คงเหลือ บริษัทฯ จะไมรับการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกคาและบริษัทฯ  

นอกจากนี้บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เชน การพัฒนาแรงงานคน 
เนื่องจากแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสินคาตองการรายละเอียดและมีดีไซนที่
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หลากหลาย ปจจุบันมีการพัฒนาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ในระหวางการ
ผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุนพนักงานใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี
การฝกอบรมพนักงานเปนระยะ ขึ้นอยูกับรูปแบบของผลิตภัณฑใหมที่ตองการวางจําหนาย และความจําเปนในการเพิ่มทักษะ
การผลิต 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

• ผลกระทบจากนโยบายการคาเสรี 
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ไดกําหนดใหมีการเปดการคาเสรีในหลายอุตสาหกรรมรวมทั้ง

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนมา ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกของ
องคการคาโลกตองทําการคาสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปอยางเสรีภายใตสนธิสัญญา GATT ซึ่งทุกประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยจะตองกําจัดการกีดกันทางการคาระบบโควตา และใหประเทศอื่นสงสินคาเขามาจําหนายในประเทศไทยไดอยางเสรี 
ในขณะที่ประเทศไทยก็สามารถสงสินคาไปจําหนายยังประเทศอื่นอยางเสรีเชนกัน อยางไรก็ดีการกําจัดการกีดกันทาง
การคาระบบโควตานั้น ยังไมสามารถประยุกตใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดการทําการคาระหวางประเทศจีน
และสหรัฐอเมริกายังคงมีระบบโควตา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของนโยบายที่จะกําจัดระบบโควตาดังกลาว 
สงผลใหประเทศ ไทยยังคงไดเปรียบจากระบบโควตา เนื่องจากประเทศไทยไมถูกจํากัดโควตาในการสงออก 

ในทางตรงกันขามความไมแนนอนของนโยบายการคาระหวางประเทศ ยังอาจเกิดจากนโยบายใหมของสหรัฐอเมริกา
ที่ตองการเพิ่มงานลดปญหาการวางงานภายในประเทศ ลดการนําเขาจากตางประเทศ โดยกลับมามุงใชนโยบายคุณภาพ 
นโยบายลดภาวะโลกรอนในกระบวนการผลิต นโยบายภาษีที่เคยใชในอดีต กระแสตอบรับแนวดังกลาว (Protectionism) 
ในเวทีโลกอาจจะนํากลับมาใชอีกครั้ง เพื่อแกไขปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของแตละประเทศ 

นโยบายตางๆดังที่กลาวมาแลวนั้น ไมวาจะเปนการผอนปรน หรือกีดกันการคาระหวางประเทศยังไมมีความชัดเจน 
และกําหนดวัน เวลาที่แนนอนในทางปฏิบัติ 

อยางไรก็ตามหากมีการกําจัดระบบโควตาอยางสมบูรณแลวก็อาจสงผลกระทบใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอในประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการคาเสรีทั้งดานตลาดในประเทศและตลาดผลิตสินคาตาม
คําสั่งผูจัดจําหนายในตางประเทศ (OEM) กลาวคือ สําหรับตลาด OEM ผูประกอบการในประเทศไทยหลายรายอาจสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการชาติอื่น เชน ประเทศจีนที่มีขอไดเปรียบในดานตนทุนแรงงานและความครบ
วงจรในสายการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม และสําหรับตลาดในประเทศ การเปดเสรีการคาจะทําใหการแขงขันทั้งใน
ตลาดระดับลางและระดับบนมีความเขมขนมากขึ้น เนื่องจากจะมีผูประกอบการจากประเทศใกลเคียง เชน จีน ฮองกง เขามา
แขงขันในตลาดระดับลางดวยสินคาราคาถูก ขณะที่ตลาดระดับบนจะมีผูประกอบการจากประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรป
ซึ่งสามารถสงสินคาคุณภาพเขามาแขงขันดานราคาและชิงสวนแบงตลาดระดับบนในประเทศไทยไดมากขึ้น 

โดยแมวาจะมีการกําจัดระบบโควตาอยางสมบูรณในอนาคต บริษัทฯ คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเปดการคาเสรี
ภายใตสนธิสัญญา GATT สําหรับตลาด OEM ไมมากนัก เนื่องจากลูกคา OEM ของบริษัทฯ จําหนายสินคาประเภทงาน
ฝมือและอยูในตลาดระดับบน ซึ่งแตกตางจากลูกคา OEM ของผูประกอบการจีนซึ่งครองตลาดสินคาราคาประหยัด สําหรับ
ตลาดสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ นั้น บริษัทจะไดรับผลกระทบมากกวาตลาด OEM เนื่องจาก
ผูประกอบการตางชาติที่มีความสามารถในการแขงขันซึ่งจําหนายสินคาในตลาดระดับกลางจะเขามาชิงสวนแบงการตลาด
ภายในประเทศมากขึ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาและใหบริการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตาม
ความตองการของลูกคาอยางตอเนื่องมาตลอด 

สําหรับตลาดในประเทศ บริษัทฯมีนโยบายเพิ่มสวนแบงการตลาดดวยการเสริมสรางความแข็งแรงของตราสินคา 
ตลอดจนขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น โดยการออกผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาในกลุมตางๆมากขึ้น 
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ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบตอผูประกอบการไทยจากการเปดการคาเสรีภายใตสนธิสัญญา GATT รัฐบาลไทยได
เจรจาเพื่อเปดเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี และแบบกลุมกับประเทศคูคาหลักอีกหลายประเทศเพื่อลดอัตราภาษีการนําเขา
สินคาระหวางกัน (Free Tradge Agreement) ใหผูประกอบการไทยและผูประกอบการของประเทศคูสัญญา มีความ
ไดเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบการจากประเทศที่ไมใชคูสัญญา 

อยางไรก็ตาม หากประเทศคูสัญญาของไทย ทําสัญญาเปดการคาเสรีกับประเทศคูแขงที่มีศักยภาพ อาจทําให
ผูประกอบการไทยเสียเปรียบไดเชนกัน 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนผูผลิตชุดช้ันในตามคําสั่งซื้อของลูกคาในตางประเทศ 

ทําให บริษัทฯ และบริษัทยอย อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีสัดสวนรายไดจากการจําหนายสินคา OEM และสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยในตางประเทศ
ตอรายไดรวมคิดเปน รอยละ 54.89 ในป 2550 และ รอยละ 46.15 ในป 2551 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 
 มีการซื้อวัตถุดิบ และขายสินคาใหกับลูกคา ดวยเงินตราตางประเทศ หลายๆ สกุล  
 เนื่องจากบริษัทฯ มีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ จากลักษณะการดําเนินธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงมีการปองกัน

ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางสวน กลาวคือ มีมูลคาการซื้อวัตถุดิบหลักจากตางประเทศคิด
เปนสัดสวนรอยละ 38.84 ของรายไดจากการขายสินคา OEM ในตางประเทศ ในป 2550และคิดเปนรอยละ 25.34
ในป 2551 

 การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา Forward Contract กับสถาบันการเงิน ในชวงที่ อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนโดยมีสกุลเงินที่ บริษัทฯ
ทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ไดแก  ดอลลารสหรัฐอเมริกา  

• การพึ่งพิงลูกคารายใหญนอยราย  
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกคารายใหญ 10 รายแรกเปนผูจําหนายชุดช้ันในชั้นนําในตางประเทศซึ่งไดวาจางใหบริษัท

ฯ และบริษัทยอยออกแบบและผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM) มีสัดสวนรายไดจากการขาย
ลูกคา 10 รายนี้คิดรวมเปน รอยละ  52.54 และรอยละ 42.92ของรายไดจากการขายในป  2550 และป  2551ตามลําดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกคารายใหญ และอํานาจตอรองที่จํากัด ซึ่งในแงอํานาจการตอรอง
เรื่องราคาสินคานั้น แมวาบริษัทฯ สามารถตั้งราคาสินคาไดตามความซับซอนในการตัดเย็บ และตนทุนวัตถุดิบ แตบริษัทฯ 
ยังคงตองรักษาระดับราคาสินคาใหอยูในระดับที่แขงขันกับคูแขงได ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการไมปรับราคา
สินคาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดตกลงราคากับลูกคาแลว 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินคาอยู
เสมอ แมลูกคา OEM จะมีการสั่งซื้อเปนครั้งๆ ไป กลาวคือไมมีการทําสัญญาระยะยาว และไมมีการผลิตลวงหนา แตลูกคา
รายใหญทั้ง 10 รายนี้ลวนเปนลูกคาที่มีความสัมพันธอันยาวนานกับบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีการสั่งซื้อสินคาใน
ลักษณะเปนรายครั้งไปอยางสม่ําเสมอ  

นอกจากนี้ลูกคารายใหญ 3 รายแรก ซึ่งมีความสัมพันธทางการคากับบริษัทมายาวนาน ยังไดปรับเปลี่ยนวิธีการลงผลิต 
สั่งซื้อกับทางบริษัทในป 2552  เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา โดยมุงเนนจํานวนตอแบบที่มากขึ้น ในระดับ
ราคาที่ตํ่ากวาปที่ผานมา โดยทางลูกคาไดลดจํานวนผูผลิตลง แตเนนเฉพาะผลิต กับ ผูผลิตรายใหญ และมีคุณภาพดีเทานั้น 
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• การพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญนอยราย   
บริษัทฯ และบริษัทยอยสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ 10 รายแรก มีสัดสวนมูลคาการสั่งซื้อคิดรวม

เปน รอยละ 60.65 และรอยละ 40.85 ของยอดซื้อรวมโดยประมาณใน ป 2550 และป 2551 ตามลําดับทั้งนี้ไมมีผูจําหนาย
วัตถุดิบรายใดที่มีสัดสวนมากกวารอยละ 15 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมทั้งหมด  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีการตรวจสอบราคาจาก ผูจัดจําหนายวัตถุดิบหลายราย และจัดใหมีการ
ประกวดราคาสําหรับกลุมสินคาที่มีการสั่งซื้อปริมาณมาก และมีพนักงานสรรหาวัตถุดิบสํารวจหาผูจัดจําหนายวัตถุดิบราย
ใหมๆ อยูเสมอ เพื่อกระจายปริมาณการสั่งซื้อใหแกผูจัดจําหนายวัตถุดิบหลายราย ซึ่งนอกจากจะชวยลดการพึ่งพาผูจัด
จําหนายวัตถุดิบรายใหญแลว ยังเปนลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบอีกดวย 

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค 

จากปญหาทางดานการเมืองภายในประเทศ  และวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลกระทบ
ลามไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก  ทําใหสงผลกระทบกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคโดยรวมของตลาดในประเทศ  
จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดการคาดการณวา ปญหาการวางงานจะเกิดขึ้นอยางรุนแรงในปนี้   ทําใหประชาชนเกิดความ
วิตก กังวล ถึงความไมแนนอนในเสถียรภาพทางดานรายรับของตนเอง จึงทําใหเกิดความประหยัด ไมกลาที่จะใชจายเงินใน
การซื้อสินคาอุปโภคบริโภค อะไรที่ไมจําเปนก็ยังไมตองรีบซื้อ หรือการจายเงินแตละครั้งจะตองคุมกับคาใชจายที่ไดจาย
ไป  อันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคโดยรวมอยางชัดเจน 

สวนทางดานตลาดชุดช้ันในนั้น คาดวาจากพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลกระทบทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาที่ยากขึ้น 
ผูบริโภคใชวิจารณญาณในการซื้อสินคามากขึ้น  ซึ่งจะสงผลทําใหตลาดในประเทศไมเติบโต หรือเติบโตนอยมาก 

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตองเขาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้น  (Consumer Insight) ทั้งทางดานรูปแบบ 
ดีไซน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยการจัดสรรงบประมาณในการทํา Focus 
Group หรือ การจัดสัมมนากลุมยอย  เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ, จัดกิจกรรมการตลาด, กิจกรรม
สงเสริมการขาย  และอื่นๆ เพื่อใหเขาถงึ และตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด  

 
• ความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักในการผลิตชุดช้ันในไดแก ผา ยาง ฟองน้ํา ซึ่งมูลคาการซื้อวัตถุดิบหลักตอมูลคาการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดคิด
เปนสัดสวนรอยละ 84.72 ในป 2550 และรอยละ 81.80 ในป 2551 ตามลําดับ เพื่อลดความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ มี
ระบบการจัดซื้อและบริหารการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาและคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบ ตลอดจนวางแผนการ
สั่งซื้อที่เหมาะสม 

 
  นอกจากนี้ สําหรับสินคา OEM บริษัทฯ จะกําหนดราคาขายดวยวิธีการกําหนดราคาตามตนทุนการผลิตจริง แตทั้งนี้ 
บริษัทฯ ยังคงตองรกัษาระดับราคาสินคาใหแขงขันกับคูแขงรายอื่นได บริษัทฯ จึงไดใชวิธีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับราคา
ที่เหมาะสม ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดคอนขางคงที่ จึงเปนการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา
วัตถุดิบได 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

โครงสรางเงินทุน 
 
ผูถือหุน 

 
รายช่ือผูถือหุนสูงสุดของบริษัทฯ จํานวน 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552 

 

รายชื่อผูถือหุน 

 

จํานวนหุนที่ถือ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. นายวิโรจน  ธนาลงกรณ 51,841,400 74.59 
2. นางวรรณี   ทองลักษณ 2,800,200 4.03 
3. นายอนุรักษ  ตัง้คารวคุณ 2,558,500 3.68 
4. นางสาวรัชนี  นิวัติชัยบรรณดิษ 2,100,200 3.02 
5. นายโสฬส  เอี่ยมอมรพันธ 2,100,200 3.02 
6. นายไชยกร ศิริรัตนอัสดร 1,810,500 2.61 
7. นายพฤทธิพงศ  โชคทวภีิรมย 1,757,200 2.53 
8. นายนนทะวัฒน  ประเสริฐวณิช 1,738,700 2.50 
9. นายสุรชัย  เจียมสมาน 1,327,000 1.91 
10. ประชาชนทั่วไป 1,466,100 2.11 

รวมทั้งสิ้น 69,500,000 100.00 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายวิโรจน  ธนาลงกรณ ประธานกรรมการ 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร * กรรมการ 
นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ * กรรมการ 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ * กรรมการ 
นายอมรเทพ  อสีปญญา * 
นายอภินันท  บุษบก  

กรรมการ 
กรรมการ ** 

นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

* มีตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

         **  ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ2552 และจะ
ใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติอีกครั้งในการประชุมสามัญผูถือหุน วันที่  24 เมษายน 2552 อีกครั้ง  

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

ที่ประชุม วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือ
ช่ือผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นายวิโรจน ธนาลงกรณ, นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร, นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ, นายอมรเทพ อสีปญญา และ
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ กรรมการจํานวนสองคนในหาคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ” 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.) บริหารจัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน

ที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 
2.) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ

ของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ 
ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การ
ควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร
ขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่
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เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่
หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยให
มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
แตงต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการ
อิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน 
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 
และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการคาโดยทั่วไป 

5.) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ําประกันใดๆ ที่
กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัทฯ 

6.) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 
7.) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริษัทฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริษัทฯ หรือผูไดรับมอบอํานาจ ที่มีสวนไดเสีย
ในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 
 

 
เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุม ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวนวลจันทร หาญสกุล
บรรเทิง เปนเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 
     ของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 30

นอกจากนี้ยังมีหนาที่ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ และดูแลใหคณะกรรมการและบริษัท 
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552เมื่อ23กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมไดมีมติตอวาระคณะกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 

 
 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2.) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3.) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย ปละ 1 
ครั้ง 

5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดของบริษัท  6 . )
 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล อยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเหน็เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
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(ฉ)   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต 
ละทาน 
(ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม 
กฎบัตร (charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ 2 ป โดยมีนางสาวนวลจันทร หาญสกุลบรรเทิง เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนาที่ชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการ
ประชุม นําสงเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 2 มกราคม 2552 มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ กรรมการบริหาร 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ กรรมการบริหาร 
นายอมรเทพ  อสีปญญา 
นายอภินันท  บุษบก 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข 
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ 

2.) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย 
การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัทฯ ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมติั 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 32

6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชําระหรือใชจายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง การจัดซื้อ
เครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 30 ลาน
บาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
8.) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับ
บริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการคาโดยทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทเปนผู
กําหนด ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงใน
เรื่องนั้น 

 
ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการสายงานปฎิบัติการ (รักษาการ) 
รองกรรมการผูจัดการสายงานผลิต (รักษาการ) 
ผูอํานวยการสายงานขายตางประเทศ (รักษาการ) 
ผูอํานวยการสายงานผลิต (รักษาการ) 

นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 

นายอมรเทพ  อสีปญญา ผูอํานวยการสายงานขายและตลาดในประเทศ 
ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ) 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ผูอํานวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต 
นายอภินันท  บุษบก ผูอํานวยการสายงานทรัพยากรมนุษย 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1.) มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการ

บริหารกําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ 
2.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 

รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจาํปของแตละหนวยงาน 
3.) พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาจากภายใน

หรือภายนอกบริษัทฯ 
4.) มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบประกาศบันทึกเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือผลประโยชนของบริษัทฯ 
5.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใชจายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 

การอนุมัติการจัดซื้อเครื่องจักรและบริการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อผลประโยชน และคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการ
ขายและบริหาร และรายจายลงทุนใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 1 ลานบาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดซื้อที่ดิน 

6.) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7.) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 

8.) ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใต
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับ
บริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการคาโดยทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทเปนผู
กําหนด ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการผูจัดการ ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงใน
เรื่องนั้น 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมผานคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 
 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการ 
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดนั้น ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 
68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจ จากนั้นจึงนํา
รายช่ือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

2.) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้ง
ใหมได 

3.) ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ที่

ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ี
ขาด 

4.) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชน เขาเปนกรรมการแทน
ตําแหนงกรรมการที่วางลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 
โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาไป
แทน 

5.) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
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คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่มีการชําระไปแลว ในป 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 
บริษัทฯ 
 

รายการ  ป  2551 

รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (ลานบาท) 
กรรมการ (ฐานะกรรมการ) 
- นายวิโรจน ธนาลงกรณ 
 
 
- นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร 
 
- นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ 
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ 
 
- นายอมรเทพ อสีปญญา 
 
- นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล 
 
 
 
- นายสมชัย วนาวิทย 
 
 
- นายยุทธนา อดิพัฒน 

 
- คาตอบแทนประธานกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 

 
0.36 
0.12 

1.788 
0.12 
0.24 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.06 
0.06 
0.12 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 

กรรมการบริหารและผูบริหาร  
(ฐานะผูบริหาร) 

- เงินเดือน คาตําแหนง และคาน้ํามนั
รถยนต 
- คาตอบแทนกรรมการบริหาร 

                34.30 
 
                0.30 
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สําหรับในป 2552 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดคาตอบแทน เทากับป 2551 คือคาตอบแทนพื้นฐานสําหรับกรรมการทุกคนในอัตรา
เทากัน และคาตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนบําเหน็จกรรมการขึ้นใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

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

 

บําเหน็จกรรมการกําหนดเปนอัตรารอยละ 2 ของผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรายไตรมาส โดยมีการจายเปนรายไตร
มาสและใหกรรมการมีอํานาจจัดสรร และกําหนดสวนแบงระหวางกันเอง 

 
คาตอบแทนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร 

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อใหผูบริหารใชในกิจการบริษัทฯ เปนจํานวน   6  คัน 
 - บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แกพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจายสะสมและบริษัทฯ
จายสมทบ ในอัตราดังนี้ 
  - ระดับผูจัดการฝายและผูอํานวยการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
  - ระดับรองกรรมการผูจัดการและกรรมการผูจัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % 
ของคาจางที่ไดรับในแตละเดือนกอนหักภาษีเงินได 
 
การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมีนโยบาย
ตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวย
สงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) ดังนี้ 

 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อใหไดมาซึ่งความเจริญกาวหนา ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการกํากับ
ดูแลกจิการเพื่อเปนแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไวดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน ตาม
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  
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2. ดําเนินกิจการดวยการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง โปรงใส ครบถวน และสะทอนถึงผลการดําเนินกิจการที่แทจริง มีการ
ประเมิน และวางมาตรฐานปองกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 

3. กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
4. ผลิตสินคาดวยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอ

ตําหนิติเตียนของลูกคา เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาสินคาที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 
5. เช่ือมั่นในคุณคาของพนักงานดวยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝงคุณธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม เพื่อใหพนักงาน

เจริญกาวหนาไปพรอมกับบริษัทฯ 
6. ตระหนักและเคารพในสิทธแิหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกรายดวยความเทาเทียมกัน 
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนเกี่ยวของ และตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

 
2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกราย โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เทาเทียมกัน 

ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้ 
1. สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อยางรวดเร็วสม่ําเสมอและ

ทันเวลา โดยผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th 
2. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการ โดยบริษัทไดทําหลักเกณฑในการเสนอเรื่องดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซต ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และ
แจงการเผยแพรผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยทางบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดย บริษัทฯจะจัดใหมี
การสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอใหกับผูถือหุน เปนการลวงหนา เพื่อใหผู
ถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการเขารวมประชุม 

4. บริษัทฯ ยังไดเพิ่มชองทางเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เอกสารประกอบวาระการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
แบบฟอรมมอบฉันทะ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนไวลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th กอนการจัดสงเอกสารไปยังผู
ถือหุนรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชสิทธิออกเสียง และมีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ 

5. เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อ
ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง 

6. บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุม
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกราย
สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแตละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ  

7. บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนินการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได   โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก  และได

กําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย 

ผูถือหุน   
บริษัทฯ มุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา ดวยความรู ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริต 

เพื่อใหบริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางยั่งยืนและเหมาะสม พรอมกับปกปองผลประโยชน และ
ดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูถือหุนทุกรายไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ครบถวน และถูกตอง  
อีกทั้งขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ 

ลูกคา 
บริษัทฯ ต้ังใจ และมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินคาใหกับลูกคา โดยคิดคนนวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกวัย ตลอดจนเอาใจใสและ
ดําเนินการอยางเปนธรรมตอคํารองเรียนของลูกคา โดยผานทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจําอยูตามเคานเตอรจําหนายสินคา 
ตามรานคา หางสรรพสินคาช้ันนําทั่วประเทศ 

พนักงาน 
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสําคัญที่จะพาองคกรไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอพนักงานโดยมุง

สงเสริมการฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง พรอมกับสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาส
ในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัท
ฯ ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ
คน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน บริษัท
ฯ ใหการดูแลพนักงานในดานความปลอดภัยและจัดใหมีสวัสดิการตางๆ  

คูคา และหรือ เจาหนี้ 
บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ที่มีตอคูคา และหรือเจาหนี้อยางเครงครัด และไมเรียก

รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมสุจริตในการคา และจะสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู และรวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ 

สังคมและสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบ

ตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดย
สวนรวม และไมกระทําการใดๆ หรือใหการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือกอใหเกิดผลเสียตอประเทศชาติ และ/หรือ เปน
ภัยตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

คูแขงขันทางการคา 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทาง

การคาดวยวิธีที่ไมเหมาะสม หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  
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4. การประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนปละ 1 ครั้ง 

และถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ 
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม แบบฟอรมมอบฉันทะ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนไดรับทราบลวงหนา
อยางครบถวนกอนวันประชุมอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินในลงคะแนนในวาระตางๆ กรณีที่
ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เขาประชุมแทนได 

 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความ
ระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ และขอพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ และใหเปนตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูนําเสนอวิสัยทัศน และภารกิจ กลยุทธ นโยบาย และ
งบประมาณ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาและความมั่งคั่งแกบริษัทฯ และผูถือหุน 
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย 

และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย บริษัทฯ จัดใหมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม และใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
รวมทั้งจัดทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงาน ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ใหกรรมการใหมไดศึกษา
ทําความเขาใจ พรอมคูมือขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดํารงตําแหนง
กรรมการอีกดวย 

 
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบดวยความมีเหตุมีผล 

การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลตอที่ประชุมโดยระบุมูลคารายการ 
คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของการทํารายการดังกลาว ดวยขอมูลที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายหามมิใหผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับของบริษัทฯ หากกระทํา
การอันเปนการแสวงประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรูกอนเปดเผยสูสาธารณะ    นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ ใหรับทราบทุกครั้ง 
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อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผูบริหาร 
รวมถึงครอบครัวที่ถูกตองตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ 
 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อเพิ่ม

ความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน และสังคมสวนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไมใหมีการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตนและผูเกี่ยวของ โดยการนําขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับ
บุคคลภายนอก หรือทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานเปนลายลักษณอักษร และทําการ
สื่อสารใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรบัทราบ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และทั่วถึง 
 

8. การถวงดุลของคณะกรรมการ 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบไปดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร  

4 ทาน 
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา หรือใกลเคียงกับสวน 1 ใน 3 ตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก 
 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทฯ มีการแบงแยกอํานาจหนาที่โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของบริษัทไวอยางชัดเจนตามประเภท

ของธุรกรรม โดยไดจัดแบงเปนหมวดหมูตามสายงานอันไดแก หนวยงานผลิต หนวยงานบัญชีและการเงิน หนวยงานทรัพยากร
มนุษย หนวยงานขายในประเทศและตางประเทศ และอื่นๆ โดยไดถูกบรรจุไวในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการฉบับที่ 1/2549 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2549 

ดวยบทบาท และภาระหนาที่ที่แตกตางกันระหวางประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ จึงกําหนดให
ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมิใชบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ออกจากกันอยาง
ชัดเจน ซึ่งกอใหเกดิความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปอยางชัดเจนโปรงใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถไวได และคาตอบแทนของกรรมการมีการ
นําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป 

สําหรับคาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน (จํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร เปดเผยอยูใน
เรื่องโครงสรางการจัดการ หัวขอคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร) 
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11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยางครบถวน
เพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม      

ในที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเต็มที่  และใน
การประชุมไดเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุม  เพื่อช้ีแจงขอมูลหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรงเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ มีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอางอิงไดตลอดเวลา 

 
ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  7 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละ

ทานสรุปไดดังนี้ 

 
รายชื่อ 

การเขารวมประชุม (คร้ัง) 

ป 2551 
1. นายวิโรจน ธนาลงกรณ 7 
2. นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร 7 
3. นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ 7 
4. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ 7 
5. นายอมรเทพ อสีปญญา 7 
7. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล  7 
8. นายสมชัย วนาวิทย  6 
9. นายยุทธนา อดิพัฒน  7 

 
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง
ในดานการบริหาร การเงิน การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
มีความอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ และถวงดลุไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้นยังมุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหนาที่สอบทานวาบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอยางเพียงพอ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่  1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552โดยมีรายละเอียดตาม หนาที่ 43 เรื่องการควบคุมภายใน 

 
13. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปใหมีการจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการ
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ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน 

 
14. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่มีความ
ครบถวน เพียงพอ โปรงใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และขาวสารตางๆ ใหผูถือหุน นักลงทุน 
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และ
รวดเร็ว เชน ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสรางองคกร รายงานประจําป หนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน 

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ  ไดดําเนินการจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูล และ
ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบขอซักถามของนักลงทุน
และผูที่เกี่ยวของซึ่งสามารถติดตอเขามาทางอีเมล ir@sabina.co.th หรือโทรศัพทไดที่ โทร.0-2422-9400  

 
 
นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 
ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้ 

1.   บริษัทฯ จัดใหมีระบบ Firewall เพื่อปองกันผูไมหวังดีในการเขามาดูแล หรือทําลายขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้น
ยังมีระบบ Anti Virus เพื่อปองกันการนําไวรัสเขามาเผยแพร หรือทําลายขอมูล  

2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของพนักงาน Security ในแตละ Program Software 
เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเขาถึงขอมูลได 

3.   บริษัทฯ ไดมีการกําหนดการเก็บรักษา และการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไวในสัญญาจางแรงงาน และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ในการไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 
และผูที่เกี่ยวของ จากขอมูล หรือขาวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเปนความลับ และยังไมเปดเผยตอสาธารณะ  

4.   บริษัทฯ จะทําการแจงใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณะ หากมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจงให
ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลําดับ และ
บริษัทฯ มีมาตรการแกไขโดยใหบุคคลที่กระทําผิดดังกลาวทําการกลับรายการ และนําผลกําไรที่ไดจากการซื้อขายหุนนั้น ๆ ไป
บริจาคแกองคกรการกุศลตอไป 

5.   บุคคลภายนอกที่เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ จัดทํา หรือทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับขอมูลที่อาจมีผลตอความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองทําสัญญารักษาขอมูลความลับ ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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การควบคุมภายใน 
 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะไดรับการตรวจสอบผานสํานักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการตรวจสอบ
ระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับจากฝายบริหาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2552เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 
3 ทานเขารวมประชุมดวยไดพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝาย
บริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารจัดทําขึ้นจากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในดานตางๆ ไดแก ดานองคกรและสภาพแวดลอม ดานการบริหาร
ความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และดานระบบการติดตาม 
ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทําใหการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไป
ไดอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต 

สําหรับบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของ
บริษัทยอยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยจะ
พิจารณาการจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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รายการระหวางกัน 
 
 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  
 ในระหวางป  2551 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด มีรายการระหวางกันที่อาจมีความ
ขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2551 ตามลําดับ และยังมีรายการระหวางกันนอกเหนือจาก
ที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 
 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ซื้อวัตถุดิบ เชน ผา
,ลูกไม,ยาง 

19.37 สินคาที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 
เปนราคาและเงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ
เชนเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผูขายรายอื่นทั่วๆ ไป 
ความจําเปนในการทํารายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มิไดมีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
ตางๆ รวมกันโดยการซื้อผานบริษัทยอย อยางไรก็ตาม 
ในบางกรณีที่การสั่งซื้อในปริมาณมาก ทําใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุตางๆ ใน
ราคาที่ถูกลงได บริษัทฯ จะทําการสั่งซื้อผานบริษัทยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่
ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

  ซื้อสินคาสําเร็จรูป 0.12  
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ขายสินคาสําเร็จรูป       600.19  สินคาและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายใหบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด เปนรายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ 
 
ความจําเปนในการทํารายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหาร
กําลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเปนหนวยงาน
เดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเหลือ 
ในขณะที่บริษัทยอยมีกําลังการผลติไมเพียงพอ บริษัทฯ 
ไดซื้อวัตถุดิบและผลิตชุดช้ันในเพื่อขายใหแกบริษัท
ยอย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่
ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

  ขายวัตถุดิบ    
3.11  

 

  ขายวัสดุสิ้นเปลือง 0.06  
บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

รายไดรับจางตัด
เย็บชุดช้ันใน 
 
 
 

         22.29  
 
 

บริษัทฯ รับจางตัดเย็บชุดช้ันในจากบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด ซึ่งเปนรายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เงื่อนไขการชําระเงินปกติ 
 

ความจําเปนในการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัท
ยอย: เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะรับจางตัดเย็บ
ชุดช้ันในใหแกบริษัทยอยเนนรายการใหญ และตอเนื่อง 
โดยที่ผานมาการรับจางตัดเย็บดังกลาว เปนกรณีที่
บริษัทฯ มีกําลังผลิตเหลือ จึงไดรับจางบริษัทยอย เพื่อ
ใชกําลังผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอย: รายการดังกลาวเปนการจาง
ตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไขการ
ชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน 
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาจางตัดช้ินงาน
ชุดช้ันใน 

           5.95 คาจางตัดช้ินงานชุดช้ันในที่บริษัทฯ วาจาง บริษัท ซาบี
นา ฟารอีสท จํากัด เปนราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความจําเปนในการทํารายการกับบริษัทยอย: เนื่องจาก
บริษัทฯ บริหารกําลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือน
เปนหนวยงานเดียวกัน สวนงานการตัดช้ินงานชุดช้ันใน 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทําหนาที่ปอนช้ินงานตัด
สูทุกโรงงาน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่ทํา
กับบริษัทยอย: รายการดังกลาวเปนการจางตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปน
เงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาเชาพื้นที่
สํานักงานและ
คลังสินคา 

   
1.71  

บริษัทฯ เชาพื้นที่สํานักงาน และคลังสินคา จากบริษัท 
ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 
กําหนดราคาคาเชาโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกลเคียง
ในขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการเชาตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาด
อางอิง 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ลูกหนี้การคา 295.90 
 

เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) ขายสินคาใหกับลูกคารายอื่น 
 
 
 
 

เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด ขายสินคาใหกับลูกคารายอื่น 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่
ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

    

  เจาหนี้การคา 
 

0.96   
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ซื้อรถยนต 0.14 บริษัทฯ ซื้อถยนตจากบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 
เพื่อใชในการดําเนินกิจการ เปนราคาและเงื่อนไขการ
ชําระเงินตามปกติ 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ดอกเบี้ยรับ 4.05 ดอกเบี้ยรับเกิดจากการใหบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  
กูยืมเงิน กําหนดอัตราดอกเบี้ย 4%-4.5% ตอป  ซึ่งสูง
กวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

เงินใหกูยืม 234 บริษัทฯ มีสภาพคลองเหลืออยู จึงใหบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด  กูยืมเงินเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

 
2)รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติระหวางบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงรายอื่น 
 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

นายวิโรจน  
ธนาลงกรณ 

เปนผูถือหุนราย
ใหญ ของบริษัท ซา
บีนา จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน 74.59% 

ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อสถาบัน
การเงิน โดยไมมี
การคิด
คาธรรมเนียม 

596.63 รายการดังกลาวเปนรายการที่นายวิโรจน  ธนาลงกรณ
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทฯ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวประกอบดวยวงเงินสินเชื่อ O/D , P/N, 
L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกูระยะยาว (LOAN)  และ
วงเงิน  FORWARD  CONTRACT 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล 

นายวิโรจน  
ธนาลงกรณ 

เปนกรรมการของ
บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

ค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อสถาบัน
การเงิน โดยไมมี
การคิด
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในอนาคต จะตองมีการจัดเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย
การกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้งนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงใน
รายการดังกลาว  
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551   มีมติกําหนดมาตรการ
อนุมัติรายการระหวางกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเปน 3 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้น
เปนปกติและตอเนื่อง, รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว และนโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหวางกันดังนี้ 
 

1. รายการคาที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
 รายการคาที่เปนปกติธุรกิจเชน การซื้อวัตถุดิบ เปนรายการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปนรายการคา
ปกติธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยระบุเงื่อนไขการทํา
รายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม  สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบ
ได  โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏบิัติดังกลาว และ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกลาวไดเปนระยะ 
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวเชน การซื้อขายหุน  เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม  หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ การทํารายการของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี  ตามแตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 
3. นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหความชวยเหลือในลักษณะที่เปนการค้ําประกัน
สวนบุคคลโดยผูถือหุนรายใหญ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตอการกูยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากสถาบัน
การเงินตางๆ ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันใดๆ  รวมถึงการที่บริษัทใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย
ดวย 

 
 รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ฝายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุมตรวจรายการที่เกิดขึ้น 
จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให
เปนไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ฐานะทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
สินทรัพยรวม 
   ป 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น จากป 2550 เปน 1,798.79 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้น 201.24 ลานบาทโดยมี
สาเหตุมาจาก มีเงินลงทุนช่ัวคราว จํานวน 11.42 ลานบาท มีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 62.67 ลานบาท มีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 
159.64 ลานบาท มีอาคารและอุปกรณลดลง 20.01 ลานบาท  
 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
    ป 2551 อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.08 ทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.61   
 
ลูกหนี้การคา 

ป 2551 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เทากับ 623.92 ลานบาท เพิ่มขึ้น 62.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.17 เนื่องจาก ยอดขาย
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยที่ขายผานหางสรรพสินคาและดิสเคาทสโตรเพิ่มสูงขึ้นมากและบริษัทได
ขยายเครดิตเทอมใหแกลูกคา OEM ตามภาวะการณแขงขันของธุรกิจ ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ,คางชําระ0-3 เดือน และ
คางชําระ 4-6 เดือน คิดเปนสัดสวนรอยละ 81.04 รอยละ 19.22 และรอยละ 0.05 ของลูกหนี้การคาทั้งหมดตามลําดับ จะเห็นได
วาคุณภาพลูกหนี้การคาอยูในเกณฑดีมาก 
 
สินคาคงเหลือ 

สําหรับป 2551 สินคาคงเหลือเทากับ 657.06 ลานบาท เพิ่มขึ้น 159.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.09 เปนการเพิ่มขึ้นของ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่เปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยเปนสวนใหญจํานวน 128.51 
ลานบาท และ 24.15 ลานบาท ตามลําดับเนื่องจากบริษัทยอยมีการเพิ่มยอดขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย
ทั้งในและตางประเทศอยางมีนัยสําคัญ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

      ป 2551มูลคาทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ เทากับ 440.37 ลานบาท โดยมีการลงทุน จํานวน 25.82 
ลานบาท โดยการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ จํานวน 3.94 ลานบาท เครื่องใชสํานักงานจํานวน 3.29 ลานบาท 
ยานพาหนะ จํานวน 3.7 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยระหวางติดตั้ง จํานวน 10.73 ลานบาท ซึ่งไดแก สวน
ปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ และเครื่องใชสํานักงาน ณ สิ้น ป 2551 คาเสื่อมราคาสินทรัพยมีตัวตน 
เทากับ 52.92 ลานบาท  
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การวิเคราะหสภาพคลอง 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
      ป 2551 บริษัทฯมีกระแสเงินสดไดมาสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 53.73 ลานบาท สวนประกอบของกระแสเงินสดไดมา
สุทธิจากการดําเนินงานโดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 180.25 ลานบาท คาเสื่อมราคาและ คาใชจายตัดจาย 59.97 ลานบาท 
ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 62.67 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 164.83 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 13.08 ลานบาท 
ในขณะที่เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 0.93 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น23.32 ลานบาท   
 
กระแสเงินสดจากการลงทุน 
    ป 2551 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในการลงทุนสุทธิเทากับ 56.70 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดมีการซื้อเครื่องจักร 
เครื่องมือ, อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน, ยานพาหนะและสินทรัพยไมมีตัวตน รวมมูลคา 45.68 ลานบาท ทั้งนี้ยังมีการลงทุนใน
การซื้อเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีความเสี่ยงต่ํามากอีก 11.42 ลานบาท 
 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 
 ป 2551 บริษัท มีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 3.54 ลานบาท โดยไดรับเงินจากการขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนและมีสวนเกินทุนจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 จํานวน 
52.5 ลานบาทและ 275.16 ลานบาท ตามลําดับในป 2551 บริษัทฯไดมีการ ชําระคืนเงินกูระยะสั้นสถาบันการเงินจํานวน 
165.94 ลานบาทชําระคืนเงินกูระยะยาวสถาบันการเงินจํานวน 34.76 ลานบาท จายชําระหนี้เชาซื้อจํานวน 1.68 ลานบาทและ
จายเงินปนผลจากผลประกอบการสิ้นสุดป 2550 จํานวน 76.70ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
งวดหกเดือน สินสุด 30 มิถุนายน 2551 ตามงบการเงินรวม จํานวน 52.13 ลานบาท 
 
 
 
หนี้สิน 
  ป 2551  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 521.82 ลานบาท ลดลง จากป 2550 จํานวน 177.85 ลานบาท โดยพิจารณา
สวนประกอบทั้งหมดพบวา หนี้เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 240.22ลานบาท เจาหนี้การคาลดลงเหลือ 174.45 
ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน หนึ่งป ไมมียอดคงเหลือ หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นเปน 101.07 ลานบาท 
เนื่องจากภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นเปน 13.91 ลานบาท คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นเปน75.46 ลานบาท สําหรับหนี้สินไม
หมุนเวียน ลดลงเหลือ 4.39 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯไดมีการชําระหนี้ระยะยาวทั้งหมดในป 2551 นี้แลว 
  
  
สวนของผูถือหุน 
     ป 2551 บริษัทฯ มีการขายหุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2551 จํานวน 52.50 ลานบาทและ 275.16 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหบริษัทฯมีหุนสามัญที่ออกและชําระแลว มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 5 บาท จํานวน 69.5 ลานหุน มูลคา 347.5 ลานบาท ป 2551 บริษัทไดจายเงินปนผลจากผลประกอบการสิ้นสุดป 2550 
จํานวน 76.70 ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2551 จํานวน 
52.13 ลานบาท ป 2551 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนเทากับ 1,276.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
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ผลการดําเนินงาน ของป 2551  
รายไดจากการขาย 

 
    ป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 1,953.48 ลานบาท ลดลง 112.96 ลานบาทคิดเปนลดลงรอยละ 5.47 สาเหตุหลัก

เนื่องจาก รายไดจากการขายสินคา OEM ลดลง 233.68 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 20.33 เนื่องจากคาเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอล
ลารสหรัฐที่แข็งคาขึ้น และบริษัทฯไดทยอยลดคําสั่งซื้อจากลูกคาOEM ที่ไดอัตรากําไรขั้นตนนอยอีกทั้งวิกฤตการณ เศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบทวีปยุโรป ทําใหบริษัทฯตองระมัดระวังในการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา ถึงแมวารายไดจากการ
ขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย จะเพิ่มขึ้น 120.72 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 13.16 แตก็ไมเพียงพอที่จะ
ชดเชยการลดลงของรายไดจากการขายสินคา OEM ได จึงเปนสาเหตุใหรายไดจากการขายของบริษัทฯลดลงดังกลาว 

 
รายไดจากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ (มูลคาลานบาท) 

 2550 รอยละ 
 

2551 
รอยละ 

รายไดจากการขายสินคา OEM      
   เสื้อช้ันใน 906.83  43.88       593.07     30.36 

   กางเกงชั้นใน 183.81      8.90      213.90    10.95  
  อื่นๆ    59.39        2.87  114.78         5.88   
   หัก สวนลดจาย (0.67) (0.03) (6.06) (0.13) 
รวมรายไดจากการขายสินคา OEM 1,149.36     55.62  915.69  46.87 
รายไดจากการขายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทยอย      
   เสื้อช้ันใน 728.35      35.25  755.35    38.67 
   กางเกงชั้นใน 208.08      10.07  243.05    12.44 
   อื่นๆ 7.66  0.37  51.96  2.66 
   หัก สวนลดจาย (27.01) (1.31) (12.58) (0.64) 
รวมรายไดจากการขายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 917.08  44.38  1,037.79 53.13  
รวมรายไดจากการขาย  2,066.44  100.00 1,953.48  100.000  

 
ผลิตภัณฑ OEM 
ป 2551รายไดจากการขายสินคา OEM  เทากับ 915.69 ลานบาท ลดลง 233.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ20.33ตามเหตุผลที่ได

รายงานไวขางตนแลวในหัวขอรายไดจากการขาย เมื่อพิจารณาสัดสวนการขาย OEM ตอรายไดจากการขาย ทั้งหมดลดลงอยาง
ตอเนื่องจากรอยละ 60.86 ในป 2549 เปนรอยละ 55.62 ในป 2550 และรอยละ46.87 ในป 2551 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ที่ตองการลดสัดสวนการขายสินคา OEM ลง และเพิ่มสัดสวนการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของ
บริษัทยอย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนและลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลอดจนลดการพึ่งพิง
ลูกคา OEM 
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รายไดจากการขายสินคา OEM ในป 2551 จํานวน 915.69 ลานบาท แบงเปนรายไดจาก เสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ
อื่น ๆ เทากับ รอยละ 30.36 รอยละ 10.95 และรอยละ 5.88 ของรายไดจากการขายทั้งหมด 

 
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยมีความสําคัญตอรายไดของบริษัทฯ เนื่องจากสินคามี

ราคาและอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวาสินคา OEM นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมดีไซน ปริมาณ และชวงเวลาในการจัด
จําหนายสินคาไดเองอีกดวย รายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยเทากับ 1,037.79 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
120.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.16 คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.13 เมื่อเทียบกับรายจากการขายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายไดจาก
การจําหนายในตางประเทศดวย ไดแกประเทศ ดูไบ สิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรต อินเดีย อิหราน และประเทศอื่น ๆ รวม 
43.39 ลานบาท โดยยังมีสัดสวนรายไดจากผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยที่สูงขึ้น ตอเนื่องจากป 2550 
สําหรับสัดสวนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑอื่น ๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.67 รอยละ 12.44 และ
2.66 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด  

 
 
 
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 
ป 2551 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 1,236.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.29ของรายไดจากการขายและบริการ และ

มีกําไรขั้นตน 717.28 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.71ของรายไดจากการขายและบริการ  การที่บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนในป 
2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย และทยอยลดการ
รับคําสั่งซื้อจากลูกคา OEM ที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนนอยโดยเนนรับคําสั่งซื้อจากลูกคา OEM ที่มีรูปแบบสินคาที่เปนแนวแฟชั่นมาก
ขึ้นซึ่งทําใหสามารถตั้งราคาขายไดสูงขึ้น  

 
คาใชจายในการขายและการบริหาร และกําไรจากการดําเนินงาน 
ป 2551 บริษัท ฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 516.94 ลานบาท เพิ่มจากปกอน 119.64 ลานบาท หรือรอยละ 30.11  

และคิดเปนรอยละ 26.46 ของรายไดจากการขายและบริการ สาเหตุเนื่องจาก ป 2551 บริษัทยอยมีการขยายจุดขายทั้งที่เปน
หางสรรพสินคา Modern Trade และรานคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองรวมกันเพิ่มขึ้นจํานวนมากทําใหตองเพิ่มบุคลากรดาน
ขายและการตลาดมากขึ้น และมีการเพิ่มยอดขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศอยางจริงจัง โดย
มีการเพิ่มกิจกรรมการตลาดมากขึ้นในกลุมลูกคาวัยรุน วัยสาว และวัยผูใหญอีกทั้งมีการทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อออกสินคา 
Collection ใหม ๆ ตลอดทั้งป ยิ่งกวานั้นในชวง กลาง  ไตรมาสที่ 3 ถึงสิ้น ป 2551 ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองของ
ไทยก็ไมเอื้ออํานวยตอการจับจายใชสอย ทําใหบริษัทยอยจําเปนตองทํากิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องและจริงจัง เหตุผล
ดังกลาวทําใหบริษัทยอยมีคาใชจายโฆษณาผานชองทางตาง ๆ และมีคาใชจายสงเสริมการขายหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งป 2551 

บริษัท มีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 200.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.25 ของรายไดจากการขายและบริการโดยมีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มยอดขายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยและการทยอยลดการรับคําสั่งซื้อของลูกคา OEM ที่ใหอัตรากําไร
ขั้นตนนอยโดยเนนรับลูกคา OEM ที่มีรูปแบบสินคาแนวแฟชั่นซึ่งทําใหต้ังราคาขายไดสูงขึ้นและการที่บริษัทยอยตองใชงบโฆษณา
และสงเสริมการขายที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยดังกลาวแลวขางตน 
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ดอกเบี้ยจาย 
ป 2551 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายเทากับ 16.87 ลานบาท ลดลงจากป 2550 อยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยจายตอหนี้สิน

สถาบันการเงินทั้งหมดเทากับรอยละ 5.03เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงจากป 2550เล็กนอยและอยูระหวางรอยละ 4.20 ถึงรอยละ 8.25 
ตอป ประกอบกับบริษัท ซาบีนา จํากัด(มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และบริษัทฯ
ไดรับเงินเพิ่มทุนหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ ทําให บริษัทฯชําระหนี้สินระยะยาวที่เหลือทั้งหมดและสามารถลดยอด
หนี้สินระยะสั้นไดมาก 

 
ภาษเีงินไดนิติบุคคล 
บริษัทฯ มีภาษีเงินไดนิติบุคคลในป  2551 เทากับ  33.61 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  15.72 ของกําไรกอนภาษีเงินได 

ตามลําดับ สอดคลองกับกําไรกอนภาษีเงินได โดยภาระภาษีสวนใหญเปนของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยไมไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ปจจุบันบริษัทฯ ยังคงไดรับการลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากโรงงานชัยนาท ในอัตรารอย
ละ 50 ของอัตราปกติ โดยมีระยะเวลาถึงเดือนกันยายนป 2552 นอกจากนี้ยังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดรับ
จากโรงงานยโสธร ครบกําหนดการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวนระยะเวลาการยกเวนในป 2554 และไดรับการลดหยอน
ภาษีในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติถึงป 2559 

กําไรสุทธิ 
ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 180.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 57.53 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 46.88 จากป 2550 และคิด

เปนอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม ป 2551 เทากับรอยละ 9.08 ซึ่งเปนผลตอเนื่องจากนโยบายจากปกอนไมวาจะเปนเรื่องของการเพิ่ม
ยอดขายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยและการทยอยลดการรับคําสั่งซื้อของลูกคา OEM ที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนนอยโดย
เนนรับลูกคาOEM  ที่มีรูปแบบสินคาเปนแนวแฟชั่น ซึ่งทําใหต้ังราคาไดสูงขี้นและภาระดอกเบี้ยจายที่ลดลง 12.90 ลานบาท จึงทําให
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากปกอน เทากับ 57.53 ลานบาท  

 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
สําหรับในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 2.74 บาท ตอหุน ขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอสวนผูถือหุน 

(Return on Equity : ROE) รอยละ 16.58   
 
 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี คือ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในป 2550 ถึงป 2551 คิดเปนจํานวนเงินดังนี้ 
 

หนวย: บาท 2550 2551 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 1,010,000 1,110,000 
คาตอบแทนอื่น - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2551 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  
(นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพัฒนและนายสมชัย   วนาวิทย )ระหวางป 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญของการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้ 

1. การกํากับดูแล และสอบทาน งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2551 
ไดกํากับดูแลและสอบทานใหมีการ จัดทํางบการเงินอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา รวมทั้งการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงินใหเพียงพอและโปรงใสตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) 

2. การกํากับดูแลระบบควบคุมภายใน 
ไดกํากับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งจัดทําโดยสํานักงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่งมี

ความเห็นสอดคลองกันวา มีความเพียงพอเหมาะสม และไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญ 
3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

ไดกํากับดูแลใหมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2551 ไดสอบทาน รวมทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในของบริษัท 

4. การปฏิบัติตามขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ต.ล.ท. 
ไดกํากับและดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.กฎหมายที่เกี่ยวของ 

และหลักการกํากับดูแลที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
(พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 5 มีนาคม 2551 

5. การสอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ไดพิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ต.ล.ท. เปนประจําทุกไตรมาส 
6. การแตงต้ังผูสอบบัญชี ประจําป 2552 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2552 โดยพิจารณาจากขอบเขตการ
ใหบริการ มาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญ ความเหมาะสมของอัตราคาสอบบัญชี และขอกําหนดเกี่ยวกับผูสอบบัญชี
ตามประกาศของ  ก.ล.ต. แลว จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง  
ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช  หรือนางณัฐสรัตร  สโรชนันทจีน  หรือนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 76, 4563 และ 3885 ตามลําดับ  แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2552 

 
  

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     

             (น.ส.รวีวัลย ภิยโยพนากุล) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย 
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน
ทั่วไปอยางโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจอยางมีเหตุผลวา 
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน ตลอดจนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือสํานักงาน 
เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมลูและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่น
อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด 
ณ 31 ธันวาคม 2551 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 

    
  
        (นายวิโรจน ธนาลงกรณ)      (นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร) 
          ประธานกรรมการบริษัท        ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 และ  2550  
ผูสอบบัญชี: นางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ

เอท 
สรุปความเห็นของผูสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550 งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกําไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัทฯ และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯผูสอบบัญชีมีความเห็นวา งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละป ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  โดยไมเปนเงื่อนไขในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ผูสอบบัญชีใหขอสังเกตเกี่ยวกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยไดถูกแสดงไวในสวนของผูถือหุน เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยที่
สูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 
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บริษัท ซาบนีา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
(เดิมชื่อ บรษิัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด) 

งบการเงิน 
 ณ วันที่  31  ธันวาคม  2551  และ  2550 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 58

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

   
เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล 
จํากัด) 
  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
งบกําไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของ บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกับขาพเจา ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ดังนั้น การเสนอรายงานการตรวจสอบของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวกับบริษัท
ยอยดังกลาวจึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่น 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ 
ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550   ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด สาํหรับปสิ้นสดุวันเดียวกันของแตละป ของ บริษทั ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ 
บริษทั ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

โดยไมเปนเงื่อนไขในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 1.4 วาในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทไดซื้อหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวนรวม 448,495 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท (Par Value) ในขณะที่บริษัทยอยมี
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนเงินประมาณ 247.29 ลานบาท  และบันทึกเปนเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 44.85 ลานบาท คิดเปนการถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.67  โดยในการ
จัดทํางบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนวามีสวนไดเสียในบริษัทยอยรอยละ 100.00 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 
บริษัทแสดงรายการผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทยอย จาํนวน 247.29 ลานบาท กับ
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มูลคาราคาทุน (Cost) จํานวน 44.85 ลานบาท ของเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนประมาณ 202.44 ลานบาท 
เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยที่สูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 

 
 

        
      (นางเกษรี  ณรงคเดช) 
      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
         ทะเบียนเลขที่  76  

 
 
 
 
 
 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 60

บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

(เดิมชื่อ บริษัท เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด) 

งบดุล 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

            

สินทรัพย          

สินทรัพยหมุนเวียน          

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4  17,698,516.91  24,199,586.38  10,891,476.00  15,881,658.66 

  เงินลงทุนชั่วคราว 5  11,424,101.72                         -    11,424,101.72                         -   

 ลูกหนี้การคา สุทธิ          

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3                         -                           -    295,903,757.37  316,024,356.81 

  - กิจการอื่น   6  623,916,575.27  561,248,617.70  87,170,330.87  12,378,538.58 

 เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของ 3                         -                           -    234,000,000.00                         -   

 สินคาคงเหลือ สุทธิ 7  657,060,688.18  497,416,794.62       165,219,994.81   126,926,342.05 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น          

  ลูกหนี้สรรพากร   5,937,005.90  25,667,547.53           5,048,592.15          13,321,991.51  

  ภาษีขายจายลวงหนา   15,808,161.60  9,079,867.97                         -                            -    

  
คาวัตถุดิบและวัสดสุิ้นเปลืองจาย
ลวงหนา   129,560.93             415,360.77   129,560.93  415,360.77 

  อื่น ๆ   5,520,451.02  4,813,572.22  2,491,535.70  1,597,876.28 

            รวมสินทรัพยหมุนเวียน   1,337,495,061.53  1,122,841,347.19  812,279,349.55  486,546,124.66 

            

สินทรัพยไมหมุนเวียน          

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 1.4.3                         -                           -     144,849,500.00  144,849,500.00 

 ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8  440,372,134.80  467,472,041.47  186,324,810.50  201,690,374.65 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 9  17,640,058.44  5,193,863.11  1,278,314.84  313,084.84 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   3,285,393.86  2,049,824.71                         -                            -    

            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   461,297,587.10  474,715,729.29  332,452,625.34  346,852,959.49 

รวมสินทรัพย   1,798,792,648.63  1,597,557,076.48  1,144,731,974.89  833,399,084.15 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินนี้         

            

 ลงชื่อ           กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ 
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บริษัท  ซาบีนา  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(เดิมชื่อ บริษัท เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด) 

งบดุล 

            

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

            

            

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

หนี้สินหมุนเวียน          

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้          

  จากสถาบันการเงิน 10  240,216,475.25  406,153,542.76  216,475.25  61,875,871.84 

 เจาหนี้การคา          

  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3                         -                           -    960,325.63  5,169,708.83 

  - กิจการอื่น     174,445,232.91  178,007,395.07  104,814,888.32  63,076,344.00 

 
เงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 11                         -    25,080,000.00                         -    18,000,000.00 

 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป  1,681,279.56           1,681,279.56   814,711.56  814,711.56 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น          

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 18  13,913,750.81  9,081,882.81  3,333,373.54  4,422,849.15 

  เงินปนผลคางจาย                10,485.75                          -                 10,485.75                          -   

  คาใชจายคางจาย   79,061,051.37  59,335,052.50  32,563,861.69  22,175,382.49 

  อื่น ๆ   8,095,800.22  4,677,046.04  1,515,899.11  1,281,079.24 

            รวมหนี้สินหมุนเวียน   517,424,075.87  684,016,198.74  144,230,020.85  176,815,947.11 

            

หนี้สินไมหมุนเวียน          

 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11                         -    9,680,000.00                         -    3,000,000.00 

 หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ   3,043,245.48  4,724,525.04  1,084,099.47  1,898,811.03 

 เงินประกันพนักงาน   1,350,500.00  1,248,000.00                         -                            -    

            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   4,393,745.48  15,652,525.04  1,084,099.47  4,898,811.03 

                      รวมหนี้สิน   521,817,821.35  699,668,723.78  145,314,120.32  181,714,758.14 

            

            

            

 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 62

บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

(เดิมชื่อ บริษัท เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด) 

งบดุล 

            

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

            

            

สวนของผูถือหุน          

 ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 5 บาท  14         

  ทุนจดทะเบียน           

           - หุนสามัญ  69,500,000  หุน   347,500,000.00  347,500,000.00  347,500,000.00  347,500,000.00 

  ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว           

  
         - หุนสามัญ  59,000,000  หุน ในป 2550 
และ         

  
            หุนสามัญ  69,500,000  หุน 
ในป 2551   347,500,000.00  295,000,000.00  347,500,000.00  295,000,000.00 

  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   275,164,000.00                         -    275,164,000.00                         -   

 กําไรสะสม          

  จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 12  28,337,566.33  19,250,000.00  26,695,000.00  19,250,000.00 

  ยังไมไดจัดสรร   423,537,741.79  381,202,833.54  350,058,854.57       337,434,326.01  

 มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย -           

   - ที่สูงกวาราคาเงินลงทุน 1.4.3  202,435,519.16  202,435,519.16                         -                            -    

  
          รวมสวนของผูถือหุนบริษัท
ใหญ   1,276,974,827.28  897,888,352.70  999,417,854.57  651,684,326.01 

 สวนของผูถือหุนสวนนอย                          -                            -                           -                            -    

                      รวมสวนของผูถือหุน   1,276,974,827.28  897,888,352.70  999,417,854.57  651,684,326.01 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   1,798,792,648.63  1,597,557,076.48  1,144,731,974.89  833,399,084.15 

            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้       

            

            

 ลงชื่อ           กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย   

(เดิมชื่อ บริษัท เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด) 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 และ 2550 

     บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     2551  2550  2551  2550 

            

รายได           

 รายไดจากการขาย สุทธิ   1,953,480,618.26  2,066,457,666.10  993,430,825.46  937,674,308.94 

 รายไดจากการบริการ   368,787.00  1,452,392.80  22,291,703.25  41,437,809.25 

 รายไดอื่น - สุทธ ิ   30,389,254.59  26,069,006.94  12,523,069.15  12,206,312.30 

           รวมรายได   1,984,238,659.85  2,093,979,065.84  1,028,245,597.86  991,318,430.49 

            

คาใชจาย          

 ตนทุนขาย   1,236,573,071.00  1,522,770,238.31  751,733,926.06  814,928,595.74 

 คาใชจายในการขายและบริหาร   516,937,037.86  397,301,931.72  116,224,069.69  77,673,016.56 

            รวมคาใชจาย   1,753,510,108.86  1,920,072,170.03  867,957,995.75  892,601,612.30 

            

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได   230,728,550.99  173,906,895.81  160,287,602.11  98,716,818.19 

ดอกเบี้ยจาย   (16,874,571.15)  (29,771,770.57)  (1,398,778.31)  (5,522,353.76) 

ภาษีเงินได 18  (33,606,505.26)  (21,413,984.75)  (9,994,295.24)  (8,196,311.34) 

กําไรสุทธิ   180,247,474.58  122,721,140.49  148,894,528.56  84,998,153.09 

            

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      

 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  180,247,474.58 
 

   
122,721,140.49  

 
   

148,894,528.56  
 

   
84,998,153.09  

 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย                         -                            -                              -                              -   

    180,247,474.58 122,721,140.49 148,894,528.56 84,998,153.09 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน          

 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (บาท)   2.74  2.31  2.27  1.60 

 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)   65,684,426  53,200,000  65,684,426  53,200,000 

            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้       

            

 ลงชื่อ           กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด(มหาชน)  และบริษัทยอย 

(เดิมช่ือ บริษัท  เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด ) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2551  และ 2550 

  บาท 
    กําไรสะสม สวนของ มูลคาตามบัญชี  

  
ทุนเรือนหุนที่

ออก สวนเกิน 
จัดสรรแลว

เปน ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน 
ของบริษัทยอย

ที่สูงกวา  

 
หมาย
เหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ 

สํารองตาม
กฎหมาย   สวนนอย ราคาเงินลงทุน รวม 

         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 
2550 150,000,000.00 - 15,000,000.00 255,781,815.05 247,285,019.16 - 

     
668,066,834.21  

ปรับลดสวนของผูถือหุนนอย
เนื่องจาก        

        บริษัทเขาถือหุน  - - - - (247,285,019.16) 202,435,519.16 
     
(44,849,500.00) 

ปรับปรุงกําไรจากการขายหุน
บริษัทใหญที่ถือโดยบริษัทยอย
จากการปรับ        

        โครงสรางบริษัท 1.4.3 - - - 6,949,878.00 - - 
        
6,949,878.00  

หุนสามัญเพิ่มทุน  145,000,000.00 - - - - - 
     
145,000,000.00  

กําไรสุทธิ  - - - 122,721,140.49 - - 
     
122,721,140.49  

จัดสรรกําไรเปนสํารองตาม
กฏหมาย - - 4,250,000.00 (4,250,000.00) - -                        -    
สวนของผูถือหุนสวน
นอย  - - - - - -                        -    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2550 295,000,000.00 - 19,250,000.00 381,202,833.54 - 202,435,519.16 

     
897,888,352.70  

         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 
2551 295,000,000.00 - 19,250,000.00 381,202,833.54 - 202,435,519.16 

     
897,888,352.70  

เงินปนผลจาย 13 - - - (128,825,000.00) - - 
   
(128,825,000.00) 

หุนสามัญเพิ่มทุน 14 52,500,000.00 275,164,000.00 - - - - 
     
327,664,000.00  
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  บาท 

    กําไรสะสม สวนของ มูลคาตามบัญชี   

  
ทุนเรือนหุนที่

ออก สวนเกิน 
จัดสรรแลว

เปน ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน 
ของบริษัทยอย

ที่สูงกวา  

 
หมาย
เหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ 

สํารองตาม
กฎหมาย   สวนนอย ราคาเงินลงทุน รวม 

         

กําไรสุทธิ  - - - 180,247,474.58 - - 
     
180,247,474.58  

จัดสรรกําไรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย 12 - - 9,087,566.33 (9,087,566.33) - -                        -    
สวนของผูถือหุนสวน
นอย  - - - - - -                        -    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2551 347,500,000.00 275,164,000.00 28,337,566.33 423,537,741.79 - 202,435,519.16 

  
1,276,974,827.28  

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินนี้       
         

ลงชื่อ           กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด(มหาชน)  และบริษัทยอย 

(เดิมชื่อ บริษัท  เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด ) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2551 และ 2550 

   บาท 

      กําไรสะสม   

   ทุนเรือนหุนที่ออก  สวนเกิน  จัดสรรแลวเปน  ยังไมไดจัดสรร   

 
หมาย
เหตุ  และชําระแลว  มูลคาหุนสามัญ  

สํารองตาม
กฎหมาย     รวม 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 
มกราคม 2550        150,000,000.00                        -     

        
15,000,000.00   

     
256,686,172.92        421,686,172.92  

หุนสามัญเพิ่มทุน        145,000,000.00                        -                              -                            -          145,000,000.00  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                          -                          -                              -     
       
84,998,153.09          84,998,153.09  

จัดสรรกําไรเปนสํารองตาม
กฏหมาย                          -                          -     

          
4,250,000.00   

       
(4,250,000.00)                         -    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550        295,000,000.00                        -     

        
19,250,000.00   

     
337,434,326.01        651,684,326.01  

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 
มกราคม 2551        295,000,000.00                        -     

        
19,250,000.00   

     
337,434,326.01        651,684,326.01  

หุนสามัญเพิ่มทุน 14        52,500,000.00   
   
275,164,000.00                            -                            -          327,664,000.00  

เงินปนผลจาย 13                         -                          -                              -     
    
(128,825,000.00)     (128,825,000.00) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                          -                          -                              -     
     
148,894,528.56        148,894,528.56  

จัดสรรกําไรเปนสํารองตาม
กฎหมาย 12                         -                          -     

          
7,445,000.00   

       
(7,445,000.00)                         -    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551        347,500,000.00   

   
275,164,000.00   

        
26,695,000.00   

     
350,058,854.57        999,417,854.57  

            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         

           

            

ลงชื่อ   กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

(เดิมชื่อ บริษัท  เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2551 และ 2550  

            บ า ท 

            งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

        
หมาย
เหตุ   2551  2550  2551  2550 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน                   

  กําไรสุทธิ     
     
180,247,474.58    

      
122,721,140.49          148,894,528.56    

        
84,998,153.09  

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)                   

      คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 8 , 9   
      
59,967,474.74    

        
57,378,424.26            25,102,255.42    

        
25,496,580.62  

      กําไรในสินคาคงเหลือ     
        
2,189,479.48    

            
812,590.28                            -                              -    

      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                            -                              -                              -                              -    

      คาเผื่อสินคาลาสมยั     
        
3,000,000.00                            -                              -                              -    

       กําไรจากขายทรัพยสิน      
           
(41,732.83)   

        
(1,234,245.70)                 (8,879.94)   

           
(170,208.84) 

      ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ                            -      
          
7,861,320.50                            -      

          
5,305,660.00  

      ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น   
      
(4,491,676.40)   

              
74,261.67            (4,554,767.95)   

            
122,909.01  

      รายจายดอกเบี้ย     
      
16,874,571.15    

        
29,771,770.57              1,398,778.31    

          
5,522,353.76  

      รายจายภาษีเงินไดนิติบุคคล     
      
33,606,505.26    

        
21,413,984.75              9,994,295.24    

          
8,196,311.34  

  ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)                            -                             -              20,120,599.44    
      
(34,196,385.72) 

  ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)     
   

(62,667,957.57)   
      
(53,587,518.97)         (74,791,792.29)   

        
31,307,308.28  

  สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)     
   
(164,833,373.04)   

        
44,801,846.13          (38,293,652.76)   

        
40,847,224.68  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ลดลง(เพิ่มขึน้)     
      
13,077,829.36    

        
(6,403,126.52)             7,825,965.96    

        
(4,964,827.88) 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  ลดลง(เพิ่มขึ้น)     
      
(1,235,569.15)   

      
(14,412,070.36)                           -                              -    

  เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)                            -                              -              (4,209,383.20)   
          
3,736,843.01  
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    บ า ท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  
หมาย
เหตุ  2550  2551  2550  2551 

  เจาหนี้การคา - กิจการอื่น  เพิ่มขึ้น(ลดลง)     
           
929,514.24    

      
(12,993,366.42)           46,293,312.27    

      
(48,995,067.96) 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)                          -                              -                              -                              -    

  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปนผลคางจาย เพิ่มขึ้น
(ลดลง)     

            
10,485.75                            -                    10,485.75                            -    

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น - คาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)     
      
19,895,019.77    

        
(8,106,752.82)           10,437,154.86    

          
1,089,560.01  

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)     
        
3,418,754.18    

        
(2,237,309.89)               234,819.87    

          
1,196,179.24  

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)   
           
102,500.00    

            
110,000.00                            -                              -    

    เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน     
     
100,049,299.52    

      
185,970,947.97          148,453,719.54    

      
119,492,592.64  

      จายดอกเบี้ย     
     
(17,043,592.05)   

      
(29,474,779.84)           (1,447,453.97)   

        
(5,473,678.10) 

      จายภาษีเงินไดนิตบิุคคล     
     
(29,271,297.58)   

      
(24,073,504.86)         (11,244,197.03)   

        
(7,030,623.26) 

           เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน    
      
53,734,409.89    

      
132,422,663.27          135,762,068.54    

      
106,988,291.28  
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

(เดิมชื่อ บริษัท  เจ  แอนด  ดี  แอพพาเรล  จํากัด) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2551 และ 2550  

       

            บ า ท 

            งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

        
หมาย
เหตุ   2551  2550  2551  2550 

                          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                   

  เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว     
     
(11,424,101.72)                           -            (11,424,101.72)                           -    

  เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของ                            -                              -           (234,000,000.00)                           -    

  ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 8 , 9   (45,682,864.98)   (129,380,071.54)   (11,070,955.85)   (10,738,997.84) 

  เงินสดรับจากการจําหนาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ     
           
410,834.41    

          
1,499,630.00                377,914.52    

            
189,630.00  

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน                            -      
        
10,849,878.00                            -                              -    

  เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 1.4.3                          -     
      
(44,849,500.00)                           -      

     
(144,849,500.00) 

      เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน     
     
(56,696,132.29)   

     
(161,880,063.54)        (256,117,143.05)   

     
(155,398,867.84) 

                          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                   

  เงินสดรับจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุน     
      
52,500,000.00    

      
145,000,000.00            52,500,000.00    

      
145,000,000.00  

  เงินสดรับจากสวนเกินทุนจากขายหุนสามัญเพิ่มทุน     
     
275,164,000.00                            -            275,164,000.00                            -    

  จายเงินปนผล 13   
   
(128,825,000.00)   

      
(70,128,000.00)        (128,825,000.00)   

      
(72,000,000.00) 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ -                   

     - จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)     
   
(165,937,067.51)   

      
(18,233,302.71)         (61,659,396.59)   

        
10,029,715.87  

  จายคืนเงินกูยมืระยะยาว-สถาบันการเงิน  11   
     
(34,760,000.00)   

      
(34,230,000.00)         (21,000,000.00)   

      
(27,150,000.00) 

  จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ     
      
(1,681,279.56)                           -                 (814,711.56)                           -    

      
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหา
เงิน     

      
(3,539,347.07)   

        
22,408,697.29          115,364,891.85    

        
55,879,715.87  
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      บ า ท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    
หมาย
เหตุ  2550  2551  2550  2551 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ     
      
(6,501,069.47)   

          
6,196,205.99            (4,990,182.66)   

          
7,784,686.40  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 4   
   

24,199,586.38    
        
18,003,380.39            15,881,658.66    

          
8,096,972.26  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 4   
      
17,698,516.91    

        
24,199,586.38            10,891,476.00    

        
15,881,658.66  

                          

กิจกรรมที่ไมกระทบเงินสด                   

  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ เพิ่มขึ้นจากสัญญาเชาซื้อ                            -      
          
5,699,487.50                            -      

          
2,416,579.85  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากสญัญาเชาซื้อ                            -      
            
722,367.10                            -      

            
296,942.74  

  หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ เพิ่มขึ้นจากสัญญาเชาซื้อสินทรัพย                          -      
          
6,421,854.60                            -      

          
2,713,522.59  

                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้                 

                          

                          

ลงชื่อ   กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2551 และ  2550  

 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 177 หมู
ที่ 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเลขที่ 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร บริษัท ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ
หลักเปนชุดช้ันในสตรี บริษัทไดรับสิทธิพิเศษในการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บริษัท 
มีจํานวนพนักงานและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานดังนี้ 

 ณ  วันที่  31 ณ  วันที่  31 
   ธันวาคม2551   ธันวาคม2550 
จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินงวด (คน) 2,504 2,358 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรบังวด (ลานบาท) 109.51 89.26 

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทยเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2520 โดยมสีํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอก
นอย กรุงเทพฯ มีโรงงานทาพระ ต้ังอยูเลขที่ 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทยอยประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุดช้ันในสตรี บริษัทยอย
มีจํานวนพนักงานและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานดังนี้ 

 ณ  วันที่  31 ณ  วันที่  31 
   ธันวาคม2551   ธันวาคม2550 
จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินงวด (คน) 2,492 2,331 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรบังวด (ลานบาท) 409.02 350.58 
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1.2 เกณฑในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งถือเปน
บริษัทยอย โดยบริษัทถือหุน 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเปน 100%) และอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว 

1.3 กิจการที่เก่ียวของกัน 

กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
 สัดสวน

การถือหุน 

บริษัทยอย :       

- บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากดั  ผลิต และจาํหนายเสื้อผา
สําเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุนและมกีรรมการ
รวมกัน 

 100.00% 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน       
 - บริษัท จินตนา แอพพาเรล จาํกัด  ผลิต และจาํหนายเสื้อผา

สําเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 
 สัมพันธทางเครือญาติ  - 

1.4 การปรับโครงสรางบริษัท 
เพื่อใหเปนไปตามแผนการระดมทุน สําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทโดยจัดสรรเพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป บริษัทได
ดําเนินธุรกรรมหลายรายการดังนี้  
1.4.1 .การเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
1.4.2 ซื้อที่ดินซึ่งเปนสินทรัพยหลักในการประกอบการจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

1.4.2.1  ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2549 บริษัท ซื้อที่ดินซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ต้ังของสํานักงาน โรงงาน และโกดัง ต้ังอยู
เลขที่ 177 หมู 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จากผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท ซึ่งถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวรวมกันกับบริษัท ทั้งนี้ราคาซื้อที่ดินจํานวนเงิน 2 ลานบาท ดังกลาวเปนมูลคาตาม
ราคาประเมินโดยบริษัทประเมินอิสระแหงหนึ่ง 
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1.4.2.2 ในระหวางเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัทยอย ไดจดทะเบียนรับโอนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปนสถานที่
ผลิตสินคาหลักของบริษัทยอยที่เจาของสินทรัพย (ผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัทยอย) เคยใหใชประโยชนโดย
ไมคิดคาตอบแทน ดังนี้  

-  ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวม 5 โฉนด ซึ่งเปนโรงงานผลิตสินคาที่ตําบลเกาะทาพระ อําเภอบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ไร 26 ตารางวา โดยผูขายไดไถถอนภาระจํานองแลว 

-  ที่ดิน 2 โฉนด ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงงานผลิตสินคาของบริษัทยอย ที่ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 16 ไร 22 ตารางวา โดยบริษัทยอยรับโอนภาระจํานองสําหรับ
การประกันหนี้สินสวนของบริษัทยอย 

1.4.3 ปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้ 
- ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทไดซื้อหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวนรวม 

448,495 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท (Par Value) ในขณะที่บริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
เปนจํานวนเงินประมาณ 247.29 ลานบาท  และบันทึกเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 44.85 ลานบาท คิด
เปนการถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.67  โดยในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนวามีสวนไดเสียใน
บริษัทยอยรอยละ 100.00 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทแสดงรายการผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี (Book 
Value) ของบริษัทยอย จํานวน 247.29 ลานบาท กับมูลคาราคาทนุ (Cost) จํานวน 44.85 ลานบาท ของเงินลงทุนใน
บริษัทยอย จํานวนประมาณ 202.44 ลานบาท เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยที่สูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผู
ถือหุนในงบการเงินรวม 
ตอมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 100 ลานบาท โดยบริษัทเขาซื้อหุนเพิ่มทุน
ทั้งหมดจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนเงินรวม 100 ลานบาท ทําใหเงินลงทุนในบริษัทยอย ในบัญชี
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 44.85 ลานบาท เปน 144.85 ลานบาท  

- เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 บริษัทยอย ไดขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น (หุนสามัญของบริษัท) ทั้งจํานวนในราคา
ตามบัญชี (Book Value) ทําใหเกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนในงวดไตรมาส 1 ป 2550 เปนเงิน ประมาณ 6.95 
ลานบาท ตอมาในไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทไดจัดประเภทการแสดงรายการกําไรดังกลาวใหมในงบการเงินรวม โดย
โอนจากงบกําไรขาดทุนไปแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

1.5 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ ปรับปรุงใหมป 2550 แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป ซึ่ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน มีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2550)      เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  54 (ปรับปรุง 2550)      เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 
                                                                                          และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 
เปนตนไป 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขาย รับรูเปนรายไดเมื่อไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินคาไปยังลูกคาแลว 

รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

2.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ประมาณขึ้นนี้ ไดจากการวิเคราะหสถานะของหนี้ที่คางชําระในปจจุบัน 

2.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูป  งานระหวางผลิต และวัตถุดิบ บันทึกในราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือ มูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับคืน แลวแตอยางใดจะต่ํากวา  

บริษัทตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา เมื่อคาดวาสินคาจะเสื่อมสภาพ  หรือลาสมัย โดยพิจารณาจากสภาพ
ปจจุบันของสินคาคงเหลือและแนวโนมของความนิยมของผูบริโภคเปนเกณฑ 

2.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่ง หรือมีอํานาจในการ
ควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมนับตั้งแต
บริษัทมีอํานาจควบคุมจนถึงวันที่สิ้นสุดการเปนบริษัทยอย รายการและยอดคงเหลือระหวางบริษัทและบริษัทยอย 
ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

 เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุน 

2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 
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 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ 10 
เครื่องคอมพิวเตอร 3 
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 

 
2.7 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสิน
และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน(ซื้อ
และขายตามลําดับ) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.8 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัท คํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑของประมวลรัษฎากร และใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนที่ไดรับจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

2.9 ผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ
ผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

บริษัทและบริษัทยอย ไมไดบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน ซึ่งอาจตองจายในภายหนาภายใตกฎหมาย
แรงงาน 

2.10 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

2.11 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผย
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
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3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน 

บริษัท มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย และบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตามราคาตลาดทั่วไป 
หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคา ที่มีกับบริษัทยอย และบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งแสดงรวมเปนสวน
หนึ่งในงบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้ 
 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551   31 ธันวาคม 2550 
สินทรัพย         
ลูกหนี้การคา          
บริษัทยอย         
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  295,903,757.37  316,024,356.81 

กิจการที่เกี่ยวของกัน         
บริษัท จินตนา แอพพาเรล จํากัด  -  -  -  - 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกนั สุทธิ  -  -  295,903,757.37  316,024,356.81 
         

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของ         
บริษัทยอย         
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  234,000,000.00  - 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
  บาท   
  ยอดคงเหลือ         ยอดคงเหลือ     นโยบายการ

คิด 
  ณ  วันที่      ณ  วันที่  ตนทุนกูยืม 
  1 มกราคม 2551  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31  ธันวาคม 

2551 
 ระหวางกัน 

           
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  234,000,000.00  -  234,000,000.00  4.50% ตอ

ป 
               
  -  234,000,000.00  -  234,000,000.00   
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  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
หนี้สิน         
เจาหนี้การคา         
บริษัทยอย         
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  960,325.63  5,169,708.83 

เจาหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกนั   -  -  960,325.63  5,169,708.83 
         

 
รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดตนทุน 
  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  ระหวางกัน 

บริษัทยอย           
ขายสินคาสําเร็จรูป  -  -  600,194,768.60  584,847,362.62  ราคาตลาด 
ขายวัตถุดิบ  -  -  3,119,959.71  -  " 
ขายวัสดุส้ินเปลือง  -  -  69,499.09  -  " 
รับจางตัดเย็บ  -  -  22,291,703.25  40,579,950.25  " 
ซ้ือสินคาสําเร็จรูป  -  -  121,456.07  -   
ซ้ือวัตถดุิบ  -  -  19,372,178.35  4,238,257.59  " 
คาเชาพื้นที่สํานักงานและคลังสินคา  -  -  1,710,000.00  1,121,500.00  " 
คาจางตัด  -  -  5,950,329.47  6,660,017.19  " 
ซ้ือรถยนต  -  -  140,186.92  -  " 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  4,056,264.38  -  " 
เงินปนผลจาย  -  -  -  -  - 
           
บริษัทที่เก่ียวของกัน           
รับจางเย็บ  -  -  -  324,601.00  ราคาตลาด 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2551 และ2550 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

เงินสด  726,613.50  502,925.75  130,000.00  80,000.00 

เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  16,971,903.41  23,696,660.63  10,761,476.00  15,801,658.66 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  17,698,516.91  24,199,586.38  10,891,476.00  15,881.658.66 
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5.   เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่  31 ธันวาคม  2551 และ 2550 -ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ -         

          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  9,018,726.26  -  9,018,726.26  - 

เงินลงทุนในกองทุนเปดอยุธยาตราสารเงิน  2,405,375.46  -  2,405,375.46  - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  11,424,101.72  -  11,424,101.72  - 

 

6. ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  626,098,550.58  563,430,593.01  87,170,330.87  12,378,538.58 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  623,916,575.27  561,248,617.70  87,170,330.87  12,378,538.58 

 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น         

         - ยังไมถึงกําหนดชําระ  505,650,303.20  457,215,999.40  87,170,330.87  12,378,538.58 

         - คางชําระ 0  -  3 เดือน    119,905,789.45  105,981,036.69  -  - 

         - คางชําระ 4  -  6 เดือน    315,918.63  45,937.58  -  - 

         - คางชําระ 7  - 12 เดือน             226,539.30  187,619.34  -  - 

         - คางชําระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 

รวม  626,098,550.58  563,430,593.01  87,170,330.87  12,378,538.58 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 

         ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  623,916,575.27  561,248,617.70  87,170,330.87  12,378,538.58 
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคากิจการอื่น ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  2,181,975.31  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางป  -  - 
โอนกลับบัญชีคาเผื่อจากการรับชําระ  -  - 
คาเผื่อลดลงจากการตัดจําหนายลูกหนี้  -  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  2,181,975.31  - 

7. สินคาคงเหลือ  สุทธิ 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550 ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
สินคาสําเร็จรูป  373,352,616.82  244,842,543.52  11,306,151.90  1,563,873.50 
สินคาระหวางผลติ  172,555,700.75  148,401,027.91  92,618,084.32  70,597,936.48 
วัตถุดบิ  93,060,204.54  94,492,330.61  48,971,733.64  50,473,906.51 
วัสดุส้ินเปลอืง  18,504,287.92  9,623,808.47  11,965,799.41  4,244,047.23 
สินคาระหวางทาง  2,587,878.15  57,084.11  358,225.54  46,578.33 
        รวม  660,060,688.18  497,416,794.62  165,219,994.81  126,926,342.05 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (3,000,000.00)  -  -  - 
สินคาคงเหลือ  สุทธิ  657,060,688.18  497,416,794.62  165,219,994.81  126,926,342.05 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551และ 2550 สินคาคงเหลือในบัญชีของบริษัทยอย ที่ซื้อจากบริษัทฯ มีกําไรในสินคาคงเหลือ  

(ในงบการเงินรวมไดตัดออกแลว) เปนจํานวนเงิน 2,189,479.48 บาท และ 812,590.28 บาท ตามลําดับ 
 

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  -  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางป  3,000,000.00  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  3,000,000.00  - 
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31         ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม  
ราคาทุน:-            

ที่ดิน 117,316,674.50  -  -  -  -  117,316,674.50 
อาคารและ -  
     สวนปรับปรง 298,086,958.27  

 
-  

 
-  

 
373,500.00  

 
-  298,460,458.27 

เครื่องจักรและ 233,411,127.08  2,131,861.83  -  7,833,974.51  -  243,376,963.42 
เครื่องมือและอุปกรณ 6,510,741.56  1,809,146.27  -          -  9,308,327.43 
เครื่องตกแตงและ 39,549,150.65  211,787.94  -  -  -  39,760,938.59 
เครื่องใชสํานักงาน 53,557,502.52  3,292,363.21  (496,359.10)  338,133.00  -  56,691,639.63 
ยานพาหนะ 59,057,236.38  3,723,399.32  (640,191.59)  -  -  62,140,444.11 
สินทรัพยอื่น 20,511,631.05  3,915,938.32  (122,150.00)  -  -  24,305,419.37 
สินทรัพยระหวาง -  10,734,047.11  -  -  (9,534,047.11)  1,200,000.00 
     รวมราคาทุน 828,001,022.01  25,818,544.00  (1,258,700.69  9,534,047.11  (9,534,047.11)  852,560,865.32 
          
หัก คาเสื่อมราคา          

อาคารและ -  
      สวนปรับปรง (93,168,703.76)  (14,454,518.04)  

 
-  

 
-  

 
-  (107,623,221.80) 

เครื่องจักรและ (129,173,725.83)  (20,412,046.91)  -  -  -  (149,585,772.74) 
เครื่องมือและอุปกรณ (3,929,448.98)  (988,663.29)  -  -  -  (4,918,112.27) 
เครื่องตกแตงและ (36,066,709.84)  (1,542,855.06)  -  -  -  (37,609,564.90) 

เครื่องใชสํานักงาน (42,583,237.10)  (4,455,609.94)  496,304.10  -  -  (46,542,542.94) 

ยานพาหนะ (40,403,314.09)  (7,301,696.29)  640,187.59  -  -  (47,064,822.79) 
สินทรัพยอื่น (15,203,840.94)  (3,762,994.14)  122,142.00  -  -  (18,844,693.08) 
  รวมคาเสื่อมราคา (360,528,980.54)  (52,918,383.67)  1,258,633.69  -  -  (412,188,730.52) 
ที่ดิน อาคาร และ           

         อุปกรณ- สุทธ ิ 467,472,041.47         440,372,134.80 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงไวใน ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31  ธันวาคม 2551  31  ธันวาคม 2550 

ตนทุนขาย 36,503,823.21  34,298,024.48 
คาใชจายขายและบริหาร 16,414,560.46  21,071,503.37 
           รวม 52,918,383.67  55,369,527.85 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ณ วันที่ 31         ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม  
ราคาทุน:-            
ที่ดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 
อาคารและสวนปรับปรุง 140,244,892.8  -  -  -  -  140,244,892.80 
เครื่องจักรและอุปกรณ 131,461,979.7  348,034.40  -  5,693,957.7  -  137,503,971.94 
เครื่องมือและอุปกรณ 2,743,340.08  74,046.22  -  -  -  2,817,386.30 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 4,672,528.56  211,787.94  -  -  -  4,884,316.50 
เครื่องใชสํานักงาน 7,347,638.01  518,914.19  -  -  -  7,866,552.20 
ยานพาหนะ 25,595,331.28  1,380,186.92  -  -  -  20,975,518.20 
สินทรัพยอื่น 874,893.66  3,822.43  -  -  -  878,716.09 
สินทรัพยระหวางติดตั้ง -  1,200,000.00  -  -  -         
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง -  5,693,957.75  -  -  (5,693,957.75  - 
รวมราคาทุน 330,365,348.6  9,430,749.85  -  5,693,957.7  (5,693,957.75  339,796,098.53 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม:-            
อาคารและสวนปรับปรุง (34,102,610.86  (7,012,243.8  -  -  -  (41,114,854.72
เครื่องจักรและอุปกรณ (69,215,550.93  (11,709,184.  -  -  -  (80,924,735.07
เครื่องมือและอุปกรณ (1,944,363.78)  (378,614.30)  -  -  -  (2,322,978.08) 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง (3,978,407.30)  (291,684.77)  -  -  -  (4,270,092.07) 
เครื่องใชสํานักงาน (5,764,311.09)  (920,469.51)  -  -  -  (6,684,780.60) 
ยานพาหนะ (12,961,385.10  (4,331,887.3  -  -  -  (17,293,272.40
สินทรัพยอื่น (708,344.97)  (152,230.12)  -  -  -  (860,575.09) 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม (128,674,974.0  (24,796,314.  -  -  -  (153,471,288.0
            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- (201,690,374.6          186,324,810.5
            

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารดังนี้  

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31  ธันวาคม 2551  31  ธันวาคม 2550 

ตนทุนขาย 20,019,322.62  20,517,424.20 
คาใชจายขายและบริหาร 4,776,991.38  4,797,252.55 
           รวม 24,796,314.00  25,314,676.75 

บริษัทจดจํานองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร บางสวนของบริษัทกับธนาคาร เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของ
บริษัท  
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9. สินทรัพยไมมีตัวตน 
งบการเงินรวม 

            
บาท 

  ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 31 
  ธันวาคม  เพิ่มขึ้น  ตัดจําหนาย  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 

ราคาทุน ;-             

     โปรแกรม  12,125,271.65  3,917,321.17  (377,914..52)  2,464,700.00  -  18,129,378.30 

     โปรแกรมระหวาง  162,560.00  2,302,140.00  -  -  (2,464,700.00)  - 

     สิทธิการเชารอตัด  -  13,644,859.81  -  -  -  13,644,859.81 

รวมราคาทุน  12,287,831.65  19,864,320.98  (377,914..52)  2,464,700.00  (2,464,700.00)  31,774,238.11 

หักรายจายตัดจําหนาย             

     โปรแกรม  (7,093,968.54)  (2,343,966.97)  8,879.94  -  -  (9,429,055.57) 

     สิทธิการเชารอตัด  -  (4,705,124.10)  -  -  -  (4,705,124.10) 

รวม  (7,093,968.54)  (7,049,091.07)  8,879.94      (14,134,179.67) 

  สินทรัพยไมมีตัวตน –  5,193,863.11          17,640,058.44 

             

รายจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
ตนทุนขาย 91,847.00  1,500.03 
คาใชจายขายและบริหาร 6,957,244.07  2,007,396.38 
           รวม 7,049,091.07  2,008,896.41 

 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
            

บาท 
  ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 31 
  ธันวาคม  เพิ่มขึ้น  ตัดจําหนาย  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม  

ราคาทุน ;-             

     โปรแกรม  985,496..90  1,250,206.00  (377,914.52)  390,000.00  -  2,247,788.38 

     โปรแกรมระหวาง  -  390,000.00  -  -  (390,000.00)  - 

รวมราคาทุน  985,496..90  1,640,206.00  (377,914..52)  390,000.00  (390,000.00)  2,247,788.38 

หักรายจายตัดจําหนาย             

     โปรแกรม  (672,412.06)  (305,941.42)  8,879.94  -  -  (969,473.54) 

รวม  (672,412.06)  (305,941.42)  8,879.94  -  -  (969,473.54) 

  สินทรัพยไมมีตัวตน –  313,084.84          1,278,314.84 
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รายจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
ตนทุนขาย -  - 
คาใชจายขายและบริหาร 305,941.42    181,903.87   
           รวม 305,941.42    181,903.87   

 

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร  -  885,288.76  -  885,288.76 
เงินกูยืมระยะสั้น   240,000,000.00  345,000,000.00  -  40,000,000.00 
เงินกูยืมตามทรัสต รีซีทต  216,475.25  60,268,254.00  216,475.25  20,990,583.08 
               รวม  240,216,475.25  406,153,542.76  216,475.25  61,875,871.84 

บริษัทไดทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น กับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 
4.20 ถึง รอยละ 8.25 ตอป วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดย การจดจํานองที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัท รวมทั้งมี
ผูถือหุนและกรรมการของบริษัท เปนผูค้ําประกัน 

11.   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551  และ 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
เงินกูจากสถาบนัการเงิน  -  34,760,000.00  -  21,000,000.00
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาว      

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  -  (25,080,000.00)  -  (18,000,000.00)
               รวม  -  9,680,000.00  -  3,000,000.00
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บริษัทใหญ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีวงเงินกูระยะยาวจากธนาคารคงเหลือ 21 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยที่
ธนาคารคิดกับลูกคาเงินกูช้ันดีลบดวยอัตรารอยละ 1.50% ตอป (MLR – 1.50%) มีกําหนดการผอนชําระคืน 60 เดือน ๆ ละ เทา 
ๆ กัน โดยมีผูถือหุนและกรรมการของบริษทัค้ําประกันรวม รวมทั้งการจดทะเบยีนจํานองที่ดิน สิ่งปลูกสรางและเครื่องจกัรของบริษัท
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา โดยตองจัดใหมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวไมนอยกวา 85 ลานบาท และจะไม
จายเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุน จนกวาจะชําระคืนเงินกูมากกวารอยละ 50 แลว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากธนาคารผูใหกู นอกจากนี้บริษัทตองดํารงสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัทไมเกิน 3 : 1  
ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรเงินจากการเพิ่มทุนชําระแลวที่ออกจําหนายตอสาธารณะชน และชําระคืนเงินกูยืม
คงเหลือทั้งจํานวน 
 

บริษัทยอย  
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอย มีเงินกูระยะยาวคงเหลือ 13.76 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิด
กับลูกคาเงินกูช้ันดีลบดวยอัตรารอยละ 1.50% ตอป (MLR – 1.50%) มีกําหนดการผอนชําระคืน 60 เดือน ๆ ละ เทา ๆ กัน โดย
มีที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย เปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

12.   สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

13.  การจายเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนจากผล
กําไรสะสมสิ้นป 2549 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท รวมเปนเงิน 76.70 ลานบาท  

เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป2551ใหแก ผูถือหุนจาก
ผลกําไรงวด 6 เดือนและผลกาํไรสะสมสิ้นป2550 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท รวมเปนเงิน 52.125 ลานบาท 

14. ทุนจดทะเบียน 
บริษัทใหญ 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2550 โดยการเพิ่มจํานวนหุนสามัญจาก 150,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท เปน หุนสามัญ 295,000 หุน มูลคาหุนละ 
1,000 บาท เพื่อใหเปนไปตามแผนการระดุมทุน สําหรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2550 ดังนี้ 

- ลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ หนึ่งพันบาท (1,000) เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ หาบาท (5) โดยหุนทั้งหมดยังคงเปนหุน
สามัญและบริษัทจะมีทุนชําระแลว สองรอยเกาสิบหาลานบาท (295,000,000)  
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก หาสิบสองลานหาแสนบาท (52,500,000) โดยออกหุนสามัญจํานวน สิบลานหาแสนหุน 
(10,500,000) มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ หาบาท (5) ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงเปน สามรอยสี่สิบเจ็ดลานหาแสน
บาท (347,500,000) โดยแบงออกเปนหุนสามัญ หกสิบเกาลานหาแสนหุน (69,500,000) มูลคาที่ตราไวหุนละหาบาท (5) 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และได
เริ่มซื้อขายตั้งแตวันที่ดังกลาว เปนตนไป 
บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 มีนาคม 2550 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 และ 2/2550 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจํานวนหนึ่งลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 100 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดรับเงินชําระ
คาหุนในวันที่ 2 เมษายน 2550 และไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 

15. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ในระหวางป พ.ศ. 2548 บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานขึ้นภายใตการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนนี้ประกอบดวยเงินสวนที่พนักงานจายสมทบใน
อัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและสวนที่บริษัทจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน พนักงานจะไดรับเงินจากกองทุนในกรณีที่
ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดังกลาว กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม  เอฟ  ซ ี
จํากัด (มหาชน) 

16.  ภาระผูกพัน 

16.1  สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว 

16.1.1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 บริษัท ไดลงนามตอสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ซาบีนา ฟาอีสท จํากัด เพื่อใชเปน
สํานักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเชา 3 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุการเชาออกไปได 3 คราว ๆ ละ 3 ป โดย
ตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน อัตราคาเชาเดือนละ 142,500  บาท โดยผูให
เชาเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกิดจากการเชาทรัพย และผูใหเชาสัญญาวาจะไมจําหนายจายโอน ขาย
ทรัพยที่เชาภายในระยะเวลา 12 ป 

16.1.2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 บริษัทยอย ไดลงนามในสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคาแหงหนึ่งเพื่อเปนศูนยคาปลีกของบริษัท
ยอย มรีะยะเวลา 2 ป 2 เดือน  
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคต ดังตอไปนี้ :- 

บริษัท   
ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 
ไมเกิน 1 ป 1.71 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 0.85 
มากกวา 5 ป - 

รวม 2.56 
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บริษัทยอย  
ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 
ไมเกิน 1 ป 1.63 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1.15 
มากกวา 5 ป -- 

รวม 2.78 
 

16.2  หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

ณ วันที่  31  ธันวาคม 2551 และ 2550  บริษัท มีหนงัสือค้ําประกันทีอ่อกโดยธนาคารในนามบริษัท ดังนี้ 

  ลานบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วัตถุประสงค  31ธันวาคม 2551  31ธันวาคม 2550  31ธันวาคม 2551  31ธันวาคม 2550 

1.   คํ้าประกันตอกรมศุลกากร  58.73  93.80  20.57  45.30 

2.   อื่น ๆ  4.74  3.49  2.53  1.53 
รวม  63.47  97.29  23.10  46.83 

 

17. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีรายการคากับลูกหนี้และ เจาหนี้ตางประเทศ อยางไรก็
ตามระยะเวลาในการชําระเจาหนี้ และการรับชําระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาสั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะครบกําหนดในไตรมาส1/2552 จํานวน 
206,590.98 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

   จํานวนเงินตราตางประเทศ ตามสกลุเงิน 
   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษทั 

 

  31 ธันวาคม  
2551 

 31 ธันวาคม 2550  31 ธันวาคม  
2551 

 31 ธันวาคม 2550 

สินทรัพย          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  238,544.60  1,995,088.81  1,012,699.86  351,759.31 
 เหรียญฮองกง  19,088.80  -  - - 
 เหรียญสิงคโปร  -  37,227.10  -  - 

 ยูโร  1,569,314.26  1,138,213.90  300,637.42  - 

 ปอนดสเตอรลิง  65,379.41  23,794.25  6,795.45  14,363.00 
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หนี้สิน         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  93,088.34  467,544.46  402,711.98  88,315.01 

 เหรียญฮองกง  -  341,530.83  133,450.33  177,499.75 
 ยูโร  -  11,878.50  11,384.88  - 
 ปอนดสเตอรลิง  49.05  2,068.75  545.90  1,680.55 

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษัท แตฝายบริหารคาดวาจะไมมีความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวในสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงินปจจุบัน เนื่องจากบริษัทมีรายได
และกระแสเงินสดรับที่จะเขามาในแตละชวงเวลา เพียงพอตอการชําระดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกหนี้การคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหาย
ทางการเงิน แกบริษัท อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันบริษัทขายสินคาใหกับลูกคาที่มีความสามารถในการชําระหนี้ไดดี บริษัทจึง
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้
การคามีไมมาก เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทกระจายอยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน สําหรับลูกหนี้การคาที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคาหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนมูลคาที่คํานึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การใหสินเชื่อดังกลาวแลว 

มูลคายุติธรรม 

ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน จะไมแตกตาง อยางเปนสาระสําคัญ
กับมูลคาตามบัญชี 

18. สิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน 

บริษัท ไดรับสิทธิพิเศษจากบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 และ 24 
ตุลาคม 2545 ตามลําดับ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 สําหรับการ
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป (ชุดช้ันในสตรี และเสื้อผาสตรีอื่นๆ) ซึ่งไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และบริษทัตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว 
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19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

งบกําไรขาดทุน จําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

   งบการเงินรวม (ลานบาท) 
   31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม  2550 
   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได             
 รายไดจากการขาย สุทธิ 959.08 994.40 1,953.48 1,163.44 903.01 2,066.45 
 รายไดจากการบรกิาร - 0.37 0.37 - 1.45 1.45 
  รวมรายได 959.08 994.77 1,953.85 1,163.44 904.46 2,067.90 
ตนทุนขาย (1,236.57)  (1,522.77) 
กําไรขั้นตน 717.28  545.13 
คาใชจายในการขายและบริหาร (516.94)  (397.30) 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 200.34  147.83 
รายไดและคาใชจายอื่น  
 รายไดอืน่ 30.39  26.07 
  ดอกเบี้ยจาย (16.87)  (29.77) 
  รวมรายไดและคาใชจายอื่น 13.52  (3.70) 
กําไรกอนภาษ ี 213.86   144.13 
ภาษีเงินได (33.61)  (21.41) 
กําไรสุทธิ 180.25  122.72 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัท ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 
 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ลานบาท) 
   31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม  2550 
   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได             
 รายไดจากการขาย สุทธิ 389.45  603.98  993.43  352.61  585.06  937.67 
 รายไดจากการบรกิาร -  22.29  22.29  -  41.43  41.43 
  รวมรายได 389.45  626.27  1,015.72  352.61  626.49  979.10 
ตนทุนขาย     (751.73)      (814.92) 
กําไรขั้นตน     263.99      164.18 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (116.22)      (77.67) 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน     147.77      86.51 
รายไดและคาใชจายอื่น            
 รายไดอืน่     12.52      12.20 
 ดอกเบี้ยจาย     (1.40)      (5.52) 
  รวมรายไดและคาใชจายอื่น     11.12      6.68 
กําไรกอนภาษ ี     158.89      93.19 
ภาษีเงินได     (9.99)      (8.19) 
กําไรสุทธิ     148.90      85.00 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัท ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 

20. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2551  2550  2551  2550 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ        
             งานระหวางทํา 150,041,635.34 (65,347,995.86)  31,307,426.24  (61,324,406.77) 
ซื้อสินคาสําเร็จรูป 2,283,802.46  2,762,624.41  121,456.07   
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 802,778,107.21  935,452,764.41  490,091,992.67  484,545,116.01 
คาใชจายพนักงาน 518,534,487.00      439,846,285.61  109,513,129.78  89,263,266.22 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 59,967,474.74  57,378,424.26  25,102,255.42  25,496,580.62 
คาขนสง 5,047,569.35   3,206,054.92  170,211.00  220,618.00 
คาสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและคาวิเคราะห 1,429,242.40  1,246,463.28  289,175.00  457,081.31 
คาโฆษณา 24,374,530.70  20,377,538.16  382,203.74  201,182.00 
        

21. การจัดประเภทบัญชีใหม 
รายการบัญชีบางบัญชีของงบการเงินป 2550 ไดจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงในงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2551 
 

22.การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินสําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรับอนุมัติจากผูบริหารที่รบัมอบอํานาจเมื่อวันที ่18 กุมภาพันธ 2552 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ กรรมการ       ลงช่ือ          กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับผูบรหิารและผุมอีํานาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบรษิทัยอย 

 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน

การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน ธนาลงกรณ       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
56 

MINI MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

74.59 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
2516-ปจจุบัน 
 

- ประธานกรรมการ 
- ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

2. นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร     
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
45 

ปริญญาโท 
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.003 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
2535-2536 

- ประธาน
กรรมการบริหาร, 
กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ และ
ประธาน
กรรมการบริหาร 
- ผูอํานวยการฝาย
ขายตางประเทศ 
 
- ผูจัดการสวนขาย
ในประเทศ 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

3. นายอภิสิทธิ์ จงกติติพงศ      
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
50 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร 

0.003 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 

- กรรมการบริหาร, 
และรองกรรมการ
ผูจัดการ 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
- ผูจัดการทั่วไปสาย
งานบัญชีและการเงิน 
 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
 

4. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ        
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
45 

ปริญญาโท  
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.003 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริหาร, 
และผูอํานวยการสาย
งานจัดซื้อและ
เตรียมการผลิต 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2538-2550 - รองผูจัดการ
โรงงาน 

- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

5. นายอมรเทพ อสปีญญา       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
40 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการบริหาร 
และผูอํานวยการสาย
งานขายในประเทศ 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
 
- ผูจัดการฝายขายใน
ประเทศ 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

6. นายอภินันท บุษบก        
(กรรมการ) 
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ปริญญาโทวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต จิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษา 

- ไมมี 2551-ปจจุบัน 
 
 
 
2547-2550 
 
2544-2547 

- ผูอํานวยการสาย
งานทรัพยากรมนุษย
และวิศวกรรมการ
ผลิต 
-  ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคล 
-  ผูจัดการฝายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล/
นักจิตวิทยา 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
- บริษัท ว.ีที การเมนท  
จํากัด  
- บริษัท ลิเบอรตี้การ
เมนท จํากัด  

7. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล      
(กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 

  
   
62 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เอกบัญชี 
Michigan State 
University, USA. 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
2545-2550 
 
 
 
 
2542-2550 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 
 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
-  กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
-  กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย)  จํากดั 
(มหาชน) / การลงทุน
และใหบริการดาน
การตลาดและการจัดการ 
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร 
จํากัด (มหาชน) / ผลิต
และจําหนายกระดาษ
คราฟท 
- บริษัท ไทยเทพรส
ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) / เคร่ืองปรุงรส 
ผลไมกระปอง 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2513-ปจจุบัน - ผูชวยศาสตราจารย - คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8. นายสมชัย วนาวทิย 
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Southeastern Louisiana 
University, USA. 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
2547-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2548-2548 
 
 
 
 
 
2546-2547 
 
 
 
2544-2546 

- กรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการ และรอง
กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- ที่ปรึกษา 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร
ตี้ จํากัด (มหาชน) / คา
อสังหาริมทรัพย รับเหมา
กอสราง ซื้อขายวัสดุ
กอสราง 
- บริษัท นครหลวง ลี
สซิ่ง-แฟกเตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) / รับโอนสิทธิ
เรียกรอง การใหเชาตาม
สัญญาเชาดําเนินงาน การ
ใหเชาซื้อ 
- บริษัท โมเดอรนโฮม 
แพลนเนอร จํากัด / ที่
ปรึกษาดานการผลิตและ
การเงิน 
- บริษัท เคซีกรุป จํากัด / 
คาอสังหาริมทรัพย 
รับเหมากอสราง ซื้อขาย
วัสดุกอสราง 

9. นายยุทธนา อดิพฒัน         
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัญฑิต Eastern New 
Maxico UN 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
2545-2548 

- กรรมการ
ตรวจสอบ 
- ผูเชี่ยวชาญดานการ
ภาษี 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
- สรรพากรภาค 7 / 
ราชการ 
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รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

1.นายวิโรจน ธนาลงกรณ X X 

2.นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร  /, //  /, // 

3.นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ  /, //  /, // 

4.นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ  /, //  /, // 

5.นายอมรเทพ อสีปญญา  /, //  /, // 

6. นายอภินันท บุษบก1) /, //  

7. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล /, **  

8. นายสมชัย วนาวิทย /, *  

9. นายยุทธนา อดิพัฒน /, *  
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ 
1) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 และจะใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติอีกครั้ง ในการประชุมผู      
ถือหุนครั้งที่1/2552 วันที่ 24 เมษายน 2552  

 


