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สาสนจากประธานกรรมการ 
 
 

 สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2553 ท่ีผานมา ยังคงเปนชวงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกิจ มีการปรับตัวข้ึนลง  
แตธุรกิจเครื่องนุงหมและสิ่งทอมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 19.39% เม่ือเทียบกับป 2552  ถือเปนสัญญาณท่ีดีสําหรับธุรกิจเครื่องนุงหมและ
สิ่งทอ และผูประกอบการยังคงตองมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัย รวมถึงการเพิ่มคุณภาพสินคาใหสูงข้ึน ควบคูไปกับ
การศึกษาความตองการของลูกคาท่ีแตกตางกัน ตามความนิยมของประเทศตาง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถผลิตสินคาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดมากท่ีสุดและชวยใหสินคาไทยมีความโดดเดนและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดเปนอยางดี 
 จากการท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑดานการผลิต  คุณภาพสินคา  การบริการดานการขาย และการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาในกลุมตางๆ มากข้ึน โดยการนําเคร่ืองมือตาง ๆ ผานระบบการผลิตแบบลีน ( Lean 
Manufacturing System )  มาใชอยางตอเนื่อง  ทําใหเราประสบผลสําเร็จ หัวใจที่ทําใหบริษัทเกิดความสําเร็จคือ ความรวมมือที่ไดรับ
จากพนักงานทุกคน บริษัทฯ เนนหลักการบริหารงานแบบทุกคนมีสวนรวม  
 ความสําเร็จขององคกรในวันนี้  เปนการแสดงถึงความมีสวนรวมของพนักงานทุกคนในองคกร โดยเราจะไมหยุดยั้งในการ
พัฒนา    ซึ่งสิ่งท่ีเราจะทําตอไปคือ การพัฒนาบุคลากร   ใหมีคุณภาพ   การสรางวัฒนธรรมองคกร ( 4 ดี  คิดดี  พูดดี  ทําดี  คนดี ) 
เพื่อใหเปนองคกรแหงความสุข 

บริษัทฯ เห็นวาพนักงานทุกคนคือ สมาชิกท่ีสําคัญของครอบครัว และดําเนินชีวิตในครอบครัวท่ีอบอุนแหงนี้  ดวย “จิตตา
รมณแหงรัก” ( Loving Spirit )  การคิดเชิงบวก การใหอภัย การเสียสละ การเปนผูรับใชคนอื่น  
( Servant  Action ) สุภาพออนนอม ใหเกียรติซึ่งกันและกัน  รูคุณคาของชีวิต เคารพศักด์ิศรีในความเปนมนุษย        ( Respect for 
People )  ตามท่ีผูรูไดกลาวไววา       “คลาย เพราะคิดจบ   สงบ เพราะคิดนอย    ลอยลํา  เพราะคิดเปน   ฉ่ําเย็น เพราะคิดดี ” 

ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน  ท่ีไดรวมแรง รวมใจกัน นําความรู ความสามารถ มาใชใน
การทํางานและพัฒนางาน ตลอดจนการทํางานดวยความวิริยะ อุตสาหะ สามัคคีเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน จนทําใหองคกรประสบ
ผลสําเร็จ 

ทายนี้  ผมและพนักงานทุกคนขอขอบคุณทุกทาน ทุกฝาย ท่ีใหความไววางใจและใหการสนับสนุนกับบริษัทฯ  พวกเรา
เช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศไทยและภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายได ใหกับคนไทย   และใคร
ขอขอบคุณคูคาทางธุรกิจของบริษัทฯ ทุกทาน  รวมท้ังทานผูถือหุน ท่ีไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา 
 
 

ขอแสดงความนับถือ  
                                                                                        
                                 

        (นายวิโรจน  ธนาลงกรณ) 
                ประธานกรรมการ 

                      บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท : บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายชุดช้ันในสตรี 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 177 หมู 8  ตําบล วังไกเถื่อน  อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th 
โทรศัพท : 056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 2 : 30/5 หมู ท่ี  12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อํา เภอสามพราน 

จังหวัด นครปฐม  
โทรศัพท : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 3 : 236 หมูท่ี 10 ตําบลดูทุง อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  
โทรศัพท : 045-737-351-3 
โทรสาร : 045-737-356 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 4 
โทรศัพท 
โทรสาร 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 5 
 
โทรศัพท 
โทรสาร 
นักลงทุนสัมพันธ 

: 81, 106  หมูท่ี 6 ตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง  จังหวัด บุรีรัมย 
:   044-657107, 044-657210 
:   044-657207 
: 193 หมูท่ี 13 บานกวางงอย  ตําบลโคกกลาง  อําเภอลําปลายมาศ 
  จังหวัดบุรีรัมย 
:   044-661584 
:   044-661584 
:ir@sabina.co.th , amornthep@sabina.co.th 

เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 
เรียกชําระแลว 347,500,000  บาท 
หุนสามัญ 69,500,000    หุน 
มูลคาหุน  5                    บาท  
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีต้ัง 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  

กรุงเทพมหานคร  10110 
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โทรศัพท 02-2292800 
โทรสาร 02-6545599 
ผูสอบบัญชี คาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช หรือ  

นางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน หรือ 
นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา หรือ 
นายสุมิตร ขอไพบูลย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 , 4563 , 3885 และ 4885 

ท่ีต้ังสํานักงาน สํานักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 
491/27 สีลมพลาซา ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 
โทรสาร 02-2372133 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

                                          หนวย : ลานบาท 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ผลการดําเนินงาน 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1. รายไดรวม 1,984.24 1,675.32 1,893.46 1,028.25 818.17 744.77 
2. รายไดจากการขายและบริการ 1,953.85 1,650.53 1,867.54 1,015.72 807.48 730.03 
3. กําไรข้ันตน    717.28    618.93    652.83    263.99 147.33 134.70 
4. กําไรจากการดําเนินงาน   200.34     66.11      60.05    147.77   51.11   38.84 
5. กําไรสุทธ ิ   180.25    60.65      52.06   148.90   55.92   46.77 
       
สถานะทางการเงิน       
1. สินทรัพยรวม 1,798.40 2,034.16 1,893.64 1,144.58 1,169.13 1,109.75 
2. หนี้สินรวม   521.43    726.97    613.83    145.16    144.22    117.51 
3. สวนของผูถือหุนรวม 1276.97 1,307.19 1,279.81    999.42  1,024.91   992.24 
       
อัตราสวนทางการเงิน       
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)             
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.58 2.21 2.39 5.63 5.94 6.93 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  3.30 2.71 3.12 2.79 2.16 2.30 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  2.14 1.39 1.53 5.15 4.04 3.93 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้(เทา)  7.02 6.45 7.46 8.64 7.16 7.62 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหา
กําไร (Profitability Ratio)       
อัตรากําไรข้ันตน (%) 36.71 37.50 34.96 25.99 18.25 18.45 
อัตรากําไรสุทธิ (%)   9.08  3.62   2.75 14.48   6.84   6.28 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  16.58  4.69   4.02 18.04   5.53  4.64 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  10.61 3.16  2.65 15.05  4.83  4.10 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.41 0.56 0.48 0.15  0.14   0.12 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553  

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

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

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายชุดช้ันในใหแกบริษัทยอย และลูกคาซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM) เชน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เปนตน เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคา OEM ของบริษัทฯ เปนการผลิตและ
จําหนายใหแกบริษัทยอยซึ่งรับคําสั่งผลิตมาจากลูกคาอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากบริษัทยอยดําเนินธุรกิจมานานและเปนท่ีรูจักของลูกคา
ตางประเทศมากกวา เม่ือบริษัทฯ เริ่มเปนท่ีรูจักในกลุมลูกคาตางประเทศจึงเริ่มจําหนายสินคา OEM ตรงสูลูกคาโดยไมผานบริษัท
ยอยมากข้ึน  จนทําใหการผลิตใหกับผูจัดจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM) มีสัดสวนเปนรายไดหลัก  

แตท้ังนี้ หลังจากท่ีทางบริษัท ไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยไดทําการลดการจัดหนายใหกับผูจัดจําหนายชุดช้ันใน
ตางประเทศ ต้ังแตป 2551 เปนตนมา ทําใหปจจุบันสัดสวนรายไดหลักของบริษัท มาจากการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑใหกับบริษัท
ยอยแทน โดยมีสัดสวน สูงถึงรอยละ 75.85  และรอยละ 63.20 ของรายไดตามงบการเงินบริษัทในป 2552 และ 2553    และเม่ือ
พิจารณารายไดตามงบการเงินรวมแลว สัดสวนรายไดท่ีมาจากผลิตภัณฑของบริษัทยอยมีสัดสวนรอยละ 67.69 และ 69.83 ในป 2552 
และ 2553 ตามลําดับ ตามรายละเอียดในหัวขอ 3.3 โครงสรางรายได  

ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง มีกําลังการผลิตรวม 5.15 ลานช้ินตอป โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนท้ัง 2 แหง ประกอบดวย โรงงานท่ีจังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนท่ีต้ังสํานักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ มีกําลังการผลิต 
1.84 ลานช้ินตอป และโรงงานท่ีจังหวัดยโสธร มีกําลังการผลิต 3.31 ลานช้ินตอป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดต้ังศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมตน และมัธยมปลาย ช่ือ “ศูนยการเรียน  บริษัท  ซาบีนา จํากัด (มหาชน)” ในบริเวณพื้นท่ี
โรงงานท่ีจังหวัดยโสธร ในป 2549 เพื่อใหการศึกษาในสายสามัญระดับช้ันมัธยม และไดจัดต้ังศูนยฝกสายอาชีพ “ศูนยฝกอบรมฝมือ

คุณ วิโรจน ธนาลงกรณ
กลุมธนาลงกรณ 

ผูถือหุนอื่น 

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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แรงงาน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545” เพื่อสอนวิชาชีพชางตัดเย็บใหแกบุคคลท่ีมีความสนใจ ซึ่ง
นอกจากมีวัตถุประสงคในการลดผลกระทบจากการขาดแคลนพนักงานท่ีมีทักษะแลว ยังเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และฐานะ
การเงินของประชากรในจังหวัดอีกดวย ปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีพนักงานรวมท้ังสิ้นประมาณ 4,874 คน  

นอกจากนี้ในป 2554 ทางบริษัทฯ ยังไดขยายกําลังการผลิตออกไปยังโรงงานยอยๆ 2 โรงงานดวยกัน คือ 
โรงงานลําปลายมาศ ซึ่งอยูในศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย และโรงงานนางรอง ซึ่งอยูในศูนยพัฒนา
ชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งท้ัง 2 โรงงาน จะสามารถวางเครื่องจักรได 200 จักรตอโรงงาน  มีพนักงานเย็บได 200 
คน ตอโรงงาน และมีกําลังการผลิตเต็มท่ีอยูท่ี 75,000 ช้ิน ตอโรงงาน  โดยคาดวาสามารถท่ีจะผลิตไดเต็มกําลังการผลิตในเดือน
พฤษภาคม 2554 นี้ 

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

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

บริษัทยอยดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันใน โดยแบงลักษณะธุรกิจออกไดเปน 2 ลักษณะดังนี้ คือ 
1. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง Sabina โดยมี Collection ยอยๆ เชน  

Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm , Moldern Curve by Sabina,  Viora และมี Collection ใหมในป 2553 ในรุน  
Gossip Bra  เพื่อจําหนายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ   

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

  
โดยรายไดหลักมาจากการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง ซึ่งนอกจากมีการจัดจําหนายภายในประเทศ

ผานหางสรรพสินคาท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดแลว บริษัทยอยยังมีการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคา “SABINA” 
“SABINIE” และ “SBN” ท่ีจดทะเบียนเรียบรอยแลวในตางประเทศเชนกัน การจําหนายผลิตภัณฑชุดช้ันในสตรีภายใตเครื่องหมาย
การคาของตนเองในตางประเทศนั้น เปนการขายขาดใหแกตัวแทนจําหนายซึ่งจะนําสินคาไปวางจําหนายในหางสรรพสินคาเหรือ
รานคาของตนเอง ปนสวนใหญ เชน ในแถบตะวันออกกลาง ไดแก  สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต  อิหราน  บารเรน ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก พมา ,กัมพูชา, เวียดนาม ,สิงคโปร เปนตน 

 ปจจุบัน บริษัทยอย มีโรงงาน 2 แหง มีกําลังการผลิตรวม 3.39 ลานช้ินตอป ประกอบดวย โรงงานท่ีจังหวัดนครปฐม 1 แหง มี
กําลังการผลิต 1.46 ลานช้ินตอป และโรงงานท่ีกรุงเทพมหานครอีก 1 แหง มีกําลังการผลิต 1.93 ลานช้ินตอป  

 
ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจําหนายภายใต
เครื่องหมายการคาของ

ตนเอง 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแกบริษัท

ยอย 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ OEM ใหแก

ลูกคาตางประเทศ 
บริษัทฯ     

บริษัทยอย     
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โครงสรางรายได (รายไดหลังหักรายการระหวางกัน) 

 

รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย นับเปนรายไดหลักของบริษัทในปจจุบัน โดยคิดเปน
สัดสวน รอยละ 67.69 และ รอยละ 69.83  ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมป 2552 และ 2553  ในขณะท่ีรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑ OEM ไดมีสัดสวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 30.83  และรอยละ 28.78  ของรายไดตามงบการเงินรวมในป 2552 และ 2553  

 

 
หมายเหตุ :  1. รายไดจากการบริการ ไดแก รายไดจากการรับจางตัดผา และรายไดจากการรับจางเย็บสินคา 

   2. รายไดอื่น ไดแก ดอกเบี้ยรับ, รายไดชดเชยการสงออก (บัตรภาษ)ี, รายไดจากการคืนอากร, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน,    
       รายไดคาชดเชยสินคา เปนตน 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย % การถือ 
หุนบริษัท 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมาย
การคาของบริษัทยอย 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 99.90% 1,037.79 52.30% 1,134.08 67.69 1,322.28 69.83 

ขายผลิตภัณฑ OEM บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) - 915.69 46.15% 516.45 30.83 544.87 28.78 

รายไดจากการบริการและ
รายไดอ่ืน 1,2  

บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) - 30.75 1.55% 24.79 1.48 25.91 1.39 

รวม   1,984.23 100.00% 1,675.32 100.00% 1,893.46 100.00% 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 

 
บริษัทฯ ไดเริ่มปรับเปาหมายการดําเนินธุรกิจมาต้ังแตป 2550 โดยไดลดการสัดสวนการขายผลิตภัณฑ OEM  กับสัดสวนขาย

ภายใตแบรนดซาบีนา ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดสวน รอยละ 54.89 มาเปน รอยละ  46.15  ในป 2551  และรอยละ  30.83   ในป 
2552 ตามลําดับ และมีสัดสวน รอยละ 28.78 ในป 2553 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม ซึ่งการลดสัดสวนดังกลาวเพื่อเปนการลด
การพึ่งพาลูกคาตางประเทศ เนื่องจาก 

1   ความไมแนนอนของตลาดตางประเทศ  จากสภาพปญหาทางดานเศรษฐกิจท้ังในฝงทางดานสหรัฐอเมริกา และโดยเฉพาะ
ทางดานยุโรป ซึ่งประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจเปนอยางหนัก ทําใหตลาดยุโรปซึ่งเปนตลาดหลักของบริษัทฯ ไมมี
ความแนนอนทางดานจํานวนสั่งผลิต อีกท้ังระยะเวลาในการผลิตสั้นลง  นอกจากนั้นตลาดยุโรปเริ่มเปลี่ยนไป ตลาด
สินคาราคาแพงเริ่มลดลง ตลาดเปลี่ยนไปเปนสินคาราคาประหยัดมากยิ่งข้ึน อันสงผลใหการผลิตใหกับแบรนดทางดาน
ยุโรปมีอัตรากําไรลดลง 

2   อัตราแลกเปลี่ยน  จากการท่ีแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ตอเหรียญสหรัฐ หรือยูโร มีแนวโนมลดตํ่าลงมาโดย
ตลอด อันหมายถึงคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคามากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ ทําใหความสามารถในการแขงขันในการรับออเดอรจาก
ลูกคาตางประเทศ เปนไปไดยากข้ึน โดยเฉพาะการแขงขันกับผูผลิตรายใหญในประเทศจีน 

จากเหตุผลดังกลาว และเพื่อความยั่งยืนในการเติบโตของบริษัทฯ ( Sustainable Growth) ทําใหทางบริษัทฯ หันมาทํา
ตลาดชุดช้ันในในประเทศเปนอยางหนักมาตลอด 3 ป  ซึ่งทําใหแบรนดซาบีนา มีอัตราการเติบโตมากกวาตลาดโดยรวม
มาโดยตลอด โดยมีอัตราการเติบโต  รอยละ 9.3 ในป 2552  และ รอยละ 16.7 ในป 2553 จนคาดวาปจจุบัน บริษัทฯ มี
สวนแบงตลาดเปนอันดับ 2 ในตลาดชุดช้ันในสตรี และบริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะรักษาอัตราการเติบโตใหเปน หนึ่งในผูนํา
ตลาดชุดช้ันในสตรีในประเทศไทย  

สําหรับในป 2554 นั้น ทางบริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดังนี้ 
1. การขยายแบรนด ซาบีนา ในประเทศ  บริษัทฯ มีเปาหมายในการสรางฐานของแบรนดซาบีนาในประเทศ ใหมีความ

แข็งแกรงมากยิ่งข้ึน และเพื่อเปนการรับรูในตราสินคา (Brand Recognition)  และการยอมรับในแบรนดซาบีนาใน
ประเทศ และท่ีสําคัญเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดชุดช้ันในสตรี ในประเทศไทยใหมากท่ีสุด โดยบริษัทฯ ไดเนนในการ
เจริญเติบโตในกลุมวัยรุน ซึ่งเปนกลุมท่ีบริษัทฯ มีความแข็งแกรงเปนอยางมาก  เปนหลัก โดยการเนนในการศึกษาถึง
พฤติกรรม ,เทรนดแฟช่ัน และความตองการของวัยรุน เพื่อออกสินคาใหตอบสนองความกับตองการ และพฤติกรรมของ
วัยรุนท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดวางแผนในการขยายไปยังกลุมวัยสาวมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนตลาด
ท่ีมีกําลังซื้อสูง เนื่องจากลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาท่ีสามารถหารายไดไดเอง และมีกําลังซื้อเปนอยางมาก                                                                              

2. การขยายแบรนดซาบีนาไปยังตางประเทศ  ทางบริษัทฯ มีเปาหมายในการท่ีจะขยายแบรนดซาบีนาออกไปยังตางประเทศ        
โดยเฉพาะในประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน ซึ่งไดมีการเริ่มใชขอตกลงทางดานภาษี (AFTA) ซึ่ง ไดมีการเริ่มลดภาษีเพื่อ 
ใหอยูในอัตรา 0 % ในอนาคตอันใกลนี้  อันไดแก ประเทศ กัมพูชา, เวียดนาม, พมา , มาเลเซีย และสิงคโปร รวมท้ังไปยัง
ท่ีอื่นๆ ในแถบเอเชีย เชน ไตหวัน และยังรวมไปถึงประเทศในแถบตะวันออกกลาง ไดแก สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต, 
บารเรน, อิหราน เปนตน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในบางสวนไปบางแลว ท้ังในรูปแบบของการจัดต้ังผูแทน
จําหนายในประเทศเหลานั้น รวมท้ังการเขาไปลงทุนโดยตรง ( Foreign Direct Investment)  โดยเฉพาะสินคาในกลุมวัย
เด็ก (Sabinie) ) ซึ่งไดเริ่มจัดต้ังตัวแทนจําหนาย และเริ่มจําหนายแลวในประเทศไตหวันซึ่งมีจุดขายอยูถึง 100 จุดขาย และ
มีแผนการขยายไปถึง 200จุดขายในอนาคต นอกจากนั้นยังอยูในชวงการขยายไปยังคอลเลคช่ันในกลุมวัยรุน และกลุม
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อื่นๆ อยู ซึ่งในเบ้ืองตนไดรับการตอบรับเปนอยางดี  โดยคาดวาจะสามารถสรางยอดขายแบรนดซาบีนาได 100 ลานบาท
ในป 2554 นี้ 

3. การรับจางผลิตสินคาภายใตแบรนดลูกคา (OEM)  อยางไรถึงแมวาทางบริษัทฯ มีนโยบายในการลดสัดสวนการผลิต
สําหรับการรับจางผลิตสินคาภายใตแบรนดลูกคา ก็ตาม แตยังคงรักษาสัดสวนนี้ใหอยูประมาณรอยละ 20 ของกําลังการ
ผลิต ท้ังนี้เนื่องจากยังมีลูกคาเกาท่ีมีความสัมพันธกันมายาวนาน และเพื่อเปนการรองรับในกรณีตลาดในประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเหตุการณท่ีไมคาดคิด เชน ผลจากความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ  ทําใหไมสามารถทําตลาดใน
ประเทศไดอยางท่ีต้ังเปาหมายไว   นอกจากเหตุผลดังกลาว การรักษาสัดสวนนี้ไวจะทําใหบริษัทฯ ไดรับรูถึงเทรนด
แฟช่ันของชุดช้ันในในตางประเทศอยูตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถเอามาพัฒนาใหเปนประโยชนกับตลาดในประเทศได  แต
ท้ังนี้การรับจางผลิตดังกลาวทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการพิจารณาในสวนของกําไรเปนสําคัญ รวมถึงความยากงายในการ
ผลิตของสินคา ท้ังนี้เพื่อสวนสนับสนุนใหโรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดดีข้ึน                                                                                 

4. การเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนา   บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนา ท้ังนี้เพื่อเปนอีก
ชองทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย และยังเปนการสรางการรับรูในตราสินคา (Brand Recognition)  ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯ 
สามารถเปดรานคาไปไดแลว จํานวน  23 รานคา และมีแผนในการเปดเพิ่มเติมใหครบจํานวน 50 รานคาในป 2556  
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอย ออกแบบ ผลิต และจําหนายสินคาชุดช้ันในสตรี ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย คือ “Sabina” 
ซึ่งมีกลุมสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกชวงอายุ และในทุกรูปทรง ต้ังแต สินคาสําหรับเด็ก, วัยรุน, วัยสาว, วัย
ผูใหญ ตลอดจนสินคาจําพวกกระชับสัดสวน จําพวกสเตย ,  สเตยชุด และอื่นๆ สําหรับชุดช้ันในสตรี โดยทางบริษัทไดแบง 
Collection ตามกลุมสินคาหลาย Collection  เชน “Sabinie” ”Cool Teen” , “Pretty Perfect” ,   “Moldern Curve by Sabina”, “Doomm 
Doomm”, “Soft Doomm” , “Viora”  และ อีกหลายๆ Collection  รวมท้ัง Collection ใหม ซึ่งออกขายในป 2553 ท่ีผานมาใน 
Collection “ Gossip Bra by Sabina ”   ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคไดดีในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังออกแบบ ผลิต 
และจําหนายชุดช้ันในสตรีใหแก ลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคายอดนิยมใน ยุโรป   
 ในสวนของผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา Sabina มีจุดเดนอยู ท่ีมีสีสันและดีไซนท่ีทันสมัย มีฟงกช่ันท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูหญิงยุคใหม ท่ีใหความสําคัญกับชุดช้ันในท่ีมีดีไซน ในขณะเดียวกันก็สามารถชวยแกไขขอบกพรอง
ทางสรีระ หรือเสริมบุคลิก การแตงกายใหสวยงามตามแฟช่ันได ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี ้
 

  ผลิตภัณฑที่ผลิตและจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 
 โดยผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย สามารถแบงไดออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้ 
 

 -  ผลิตภัณฑประเภท เสื้อช้ันใน 
ผลิตภัณฑเสื้อช้ันใน  ทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการออกแบบชุดช้ันในเพื่อเสริมบุคลิกภาพ และความม่ันใจใหกับผู

สวมใส ซึ่งปจจุบันรูปแบบเสื้อช้ันในท่ีมีความหลากหลาย มากยิ่งข้ึนซึ่งสามารถแบงเสื้อช้ันในออกเปนประเภทตางๆ ตาม
รูปทรงของเสื้อช้ันในไดแก เสื้อช้ันในเตาครึ่งทรง, เสื้อช้ันในเตาเต็มทรง, เสื้อช้ันในมีฐานทรง, เสื้อช้ันในไมมีฐานทรง 
เสื้อช้ันในดันทรง รวมถึงเสื้อช้ันในท่ีมีรูปแบบตามสมัยนิยม เชน เสื้อช้ันในเกาะอก เปนตน ซึ่งนอกจากรูปทรงท่ี
เหมาะสมแลว ปจจุบันผูบริโภคยังใหความสําคัญกับแฟช่ันของชุดช้ันในมากยิ่งข้ึนดวย  

 
 -  ผลิตภัณฑประเภท กางเกงช้ันใน 

กางเกงช้ันในเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาจําเปนในชีวิตประจําวัน โดยปกติ บริษัทฯ จะทําการออกแบบกางเกง
ช้ันในใหสอดคลองไปกับเสื้อช้ันใน อยางไรก็ตามพฤติกรรมการใสกางเกงช้ันในของผูบริโภคก็มีท้ังความตองการท่ีจะใสเสื้อ
ช้ันในกับกางเกงช้ันในใหเขาชุดกัน กับ กางเกงในท่ีเปนแบบสีพื้นซึ่งทางบริษัทฯ จัดอยูในกลุมท่ีเรียกวา Panty Zone ซึ่งโดย
สวนใหญจะมีสีพื้นๆ ท่ีเปนมาตรฐาน  มีทุกรูปแบบรูปทรง อีกท้ังยังมีกางเกงในอนามัยดวย 

 
                      - ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ 
                      ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก ช้ันในกระชับรูปทรง เชน สเตย , สเตยชุด, เสื้อในตัวยาว  และอุปกรณประกอบเสื้อช้ันใน เชน   
          สายแขน  ช้ินเสริมทรง  อุปกรณตอลําตัว เปนตน  บริษัทฯผลิตสินคาประภทนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแกลูกคาได

เลือกสรร      
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 ผลิตภัณฑที่ผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคาของลูกคาซ่ึงเปนผูจัดจําหนายสินคาในตางประเทศ (OEM) 
 บริษัทฯ มีการผลิตและจําหนายสินคา OEM ตามลักษณะท่ีลูกคาตองการ ท้ังนี้รูปแบบของสินคาท่ีผลิตและจําหนาย สวน
หนึ่งมาจากตนแบบท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูออกแบบไว แลวนําไปปรับปรุงแบบในบางสวน ตามความตองการของ
ลูกคา หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณสินคา OEM ท้ังหมด  
 ในปจจุบันมีการทํางานใกลชิดกันมากยิ่งข้ึนโดยทางผูออกแบบของลูกคาจะเดินทางมารวมออกแบบกับทางผูออกแบบของ
บริษัทฯ มีการแนะนําแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตละฤดูกาล กอนท่ีจะเริ่มพัฒนาเปนตัวอยางสินคา อีกท้ัง 
ยังมีการพัฒนารวมกันกับผูขายลูกไม  ผา และรวมท้ังลวดลายและสีสรรตางๆกับทาง Suppliers วัตถุดิบอีกดวย  
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การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

 กลยุทธการแขงขัน 
 -  กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุดช้ันในใหมๆ 
บริษัทฯ เนนหนักในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)  โดยการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคโดย

เนนในการจัดทํา Focus Group (การสัมนากลุมยอย)  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีสอดคลอง
กับความตองการ และความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ท้ังทางดานฟงกช่ันของชุดช้ันใน และ
แฟช่ัน ซึ่งจากปจจุบันท่ีลูกคาไดรับขาวสารตางๆ มากมายจากทางเทคโนโลยี ทําใหบริษัทจะตองผลิตสินคา ท่ีมี
คุณภาพเหมาะสม ตรงกับความตองการของลูกคา และมีราคาสมเหตุสมผล  
 
 การขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคาตางประเทศ 

 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการสงออกสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยไปยังตางประเทศให
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA เชน เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พมา, ฟลิปปนส, อินโดนีเซีย 
และอื่นๆ ท้ังนี้เพื่อเปนการขยายแบรนด Sabina ใหเปนท่ีรูจักในตลาดอาเซียน และผูบริโภคจากตางประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการจัดจําหนายแลวในประเทศพมา, เวียดนาม, กัมพูชา เปนตน  
  
การทยอยวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมอยางตอเนื่อง 
 เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคไดรับขาวสารตางๆ มากข้ึนจากเทคโนโลยีท่ีไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เชนเดียวกับชุด
ช้ันในท่ีจะตองมีการพัฒนาท้ังทางดานฟงกช่ัน และแฟช่ันอยางตอเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงไดวางกลยุทธการวางจําหนาย
ผลิตภัณฑรุนใหม ๆ อยางตอเนื่องซึ่งชวยใหผูบริโภครับรูถึงความทันสมัย และการเคลื่อนไหวตามแฟช่ันอยู
ตลอดเวลาของสินคาตรา “Sabina” โดยบริษัทฯ ทําการวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมทุกๆ เดือน เพื่อรักษาความภักดี
ตอตราสินคาของบริษัทยอย โดยฝายการตลาดจะเลือกชวงเวลาในการวางจําหนายสินคาท่ีเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค
ในแตละผลิตภัณฑ การวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมจะวางไมหางกันมากนัก    เพื่อเปนแรงกระตุนใหผูบริโภคมีการ
ซื้อสินคาอยางสมํ่าเสมอ 
 
นโยบายการสงเสริมการขาย 
   บริษัทฯ จัดใหมีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑในหางสรรพสินคาตางๆ อยูอยางสมํ่าเสมอไมวาจะเปนการ
แนะนําสินคาใหม การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและ ดึงดูดผูบริโภคท่ีไมเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ ใหมาทดลองใช   

บริษัทฯ ทําการโฆษณาตามสื่อตางๆ ทุกปเพื่อสรางภาพลักษณใหแกตราสินคา เนื่องจากภาพลักษณของตรา
สินคามีความสําคัญตอการแขงขันระหวางผูผลิตช้ันนํา และมีผลกระทบตอยอดขายอยางมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายการ
สงเสริมการขายดวยการโฆษณาผานทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน นิตยสาร แคตตาล็อก สื่อทางอินเตอรเน็ต และอื่นๆ  ท่ี
มุงเนนการเขาถึงผูบริโภคเปนหลัก  
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-  กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ OEM 
การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบัน  

การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบันเปนเรื่องท่ีบริษัทฯ ใหความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทุกราย ซึ่งจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เนนการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของลูกคา โดยสรางความ
พึงพอใจตอลูกคาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา และบริการ เพื่อรักษายอดสั่งผลิตใหมีอยูอยางตอเนื่อง 

 
 การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิต (Lead Time) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลด Lead time ในการผลิตชุดช้ันใน เชน ในข้ันตอนการซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะจัดทํา 
Pre purchase กอนจัดทําใบสั่งซื้ออยางเปนทางการใหกับผูจัดจําหนาย และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ณ แหลงวัตถุดิบ 
เพื่อลดระยะเวลาการสงมอบวัตถุดิบ และลดปริมาณวัตถุดิบท่ีไมตรงตอความตองการของลูกคา, การจัดข้ันตอนการ
ผลิตวัตถุดิบบางสวนดวยตนเอง และการซื้อวัตถุดิบสําเร็จรูปเพื่อลดข้ันตอนการผลิต เปนตน  
 
การลดตนทุน 
 การลดตนทุนวัตถุดิบโดยไมลดคุณภาพของวัตถุดิบเปนปจจัยท่ีสํา คัญมากตอการแขงขันกับท้ังคูแขง  
ภายในประเทศและคูแขงจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้การลดตนทุนชวยให
บริษัทฯใชราคาท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงไดมากข้ึน สงผลใหบริษัทฯมีรายไดจากการขายมากข้ึน บริษัทฯ มีวิธีการลด
ตนทุนวัตถุดิบ โดยการหาวัตถุดิบแหลงใหม และการใหผูจัดจําหนายประกวดราคาขายวัตถุดิบ ดังนี้  
 การหาวัตถุดิบแหลงใหม ท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เปนการลดการพึ่งพาผูจัด
จําหนายรายใดรายหนึ่ง ปองกันปญหากําลังการผลิตของผูจัดจําหนายไมเพียงพอตอปริมาณท่ีบริษัทฯ สั่งซื้อ ปองกัน
การผูกขาดดานราคาของผูจัดจําหนาย และชวยใหบริษัทฯ มีทางเลือกมากข้ึนในการกระจายปริมาณวัตถุดิบท่ีตองการ
ซื้อไปยังผูจัดจําหนายหลายราย นอกจากเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ วามีการพัฒนาทางดานการ
จัดหาวัตถุดิบ แลวยังชวยเพิ่มความหลากหลาย และทันสมัยใหผลิตภัณฑอีกดวย  
 
การควบคุมคุณภาพการผลิต  
 บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคาอยางเขมงวด โดยในทุกโรงงานจะมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพในทุกข้ันตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานใหญ ซึ่งทําการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ต้ังแตการตรวจงานกอนเริ่มการผลิต (Pre-production) ของสินคาทุกรหัสจากทุกโรงงานใน
กลุมงานตางๆ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดกอนการผลิต จนถึงการตรวจสินคากอนสงมอบ 
(Production Sample) ซึ่งเปนการตรวจข้ันตอนสุดทายหลังจากการผลิตสินคาเสร็จสิ้นทุกครั้ง กอนสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคา เพื่อใหแนใจไดวาสินคาท่ีผลิตผานมาตรฐานสากล และเปนไปตามคําสั่งผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสุมตรวจ
มาตรฐานของโรงงาน (Inspection) ทุกไตรมาส กอนการตรวจประจําปของลูกคาแตละราย   เพื่อคงไวซึ่ง
มาตรฐานสากล และความพึงพอใจของลูกคา 
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กลุมลูกคาเปาหมาย 
 บริษัทฯไดแบงกลุมลูกคาเปาหมายตามวัย และประเภทซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีแตกตางกันดังนี้ 
 

กลุมลูกคาวัยเด็กและวัยรุน 
กลุมลูกคาท้ังสองวัยนี้เปนฐานลูกคาหลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินคาท่ีตรงกับความตองการของ

ลูกคากลุมนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่อง ดีไซน สีสัน และความนารักเหมาะสมกับวัย ทําใหเครื่องหมายการคาของ
บริษัทยอย เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย ดวยลักษณะของสินคา รูปแบบแฟช่ัน และมีการวางจําหนายผลิตภัณฑใหมอยู
เสมอ บริษัทฯ จึงสามารถสรางรายไดจากลูกคากลุมนี้อยางตอเนื่อง  

สําหรับกลุมลูกคาวัยเด็ก ต้ังแตประถมตนจนถึงมัธยมตน ผูปกครองเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
บริษัทฯ ไดผลิตชุดช้ันในของเด็กภายใตเครื่องหมายการคา “Sabinie” เพื่อรองรับสรีระในวัยเด็ก โดยเนนการออกแบบ
ท่ีนารักสมวัย และเนนคุณภาพของวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต เนื่องจากเปนวัยท่ีเพิ่งจะเริ่มใสเสื้อช้ันใน จึงตอง
พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบท่ีไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวสัมผัสของเด็ก   

 กลุมลูกคาวัยรุน เปนนักเรียนช้ันมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เปนวัยท่ีเพื่อนและบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ซึ่งมักเลือกซื้อสินคาตามแฟช่ัน และฟงกช่ันในการใชงานท่ีสามารถทําใหบุคลิกภาพของ
ตนดูดียิ่งข้ึน ในสายตาของคนอื่นๆ ซึ่งปจจุบันแบรนดซาบีนา ไดรับความนิยม และเปนท่ีรูจักมากข้ึนในกลุมวัยรุนทาง
บริษัทฯ ยังคงเนนในการออกผลิตภัณฑท่ีเปนแฟช่ันในกลุมนี้อยางตอเนื่อง  และยังมีการปรับปรุง หรือคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้โดยตลอด 
 
 
กลุมลูกคาวัยสาวและวัยผูใหญ 

ลูกคาในกลุมนี้จะมีความเปนผูใหญมากข้ึนทําใหเริ่มคํานึงถึงประโยชนการใชงานมากกวาความสวยงามเพียง
อยางเดียว นอกจากนั้น ยังมีอํานาจการซื้อสูงและปริมาณลูกคาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลิตภัณฑสําหรับ
ลูกคากลุมนี้มากข้ึนในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดเริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมีประโยชนในการใชงาน แกไข
ขอบกพรอง และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากข้ึน ซึ่งทางบริษัทฯ มีสินคาสําหรับรูปทรงหนาอกของ
ลูกคาทุกแบบ และทุกประโยชนใชสอย ตัวอยางเชน “Moldern Curve by Sabina” ซึ่งชวยทําใหผูใชมีสรีระท่ีสวยงาม 
ดูเนียนเรียบเปนธรรมชาติมากข้ึน แกปญหาในการแตงตัวตามสมัยนิยม เพิ่มความม่ันใจ และความสวยงามแกผูบริโภค 
เพื่อเขาถึงตลาดในกลุมวัยสาวและวัยผูใหญ โดยใชจุดเดนในดานฟงกช่ันในการใชงานของผลิตภัณฑ  
 สําหรับกลุมลูกคาวัยสาวจัดเปนกลุมลูกคาต้ังแตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงสาววัยทํางาน เปนวัยท่ีเพื่อน 
พนักงานขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันใน กลุมลูกคาวัยสาวจะเนนฟงกช่ันใน
การใชงานท่ีสอดคลองกับแฟช่ันเครื่องแตงกายภายนอก 

กลุมลูกคาวัยผูใหญ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันในโดยเนนฟงกช่ันในการใชงานท่ีเหมาะสมกับสรีระเปนหลัก 
โดยเพื่อน พนักงานขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อชุดช้ันใน 
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กลุมลูกคาตางประเทศ (OEM) 
 กลุมลูกคาตางประเทศผูสั่งผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต โดยสวนใหญเปนคูคากับบริษัทฯ 
มานาน ลูกคาสวนใหญเปนบริษัทจําหนายชุดช้ันในท่ีมีช่ือเสียง มีการประกอบกิจการมานานในทวีปยุโรป เชน 
อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เนเธอรแลนด เปนตน   
        กลุมลูกคาเหลานี้มีท้ังผูจําหนายชุดช้ันในท่ีเนนฟงกช่ันการใชงานจนถึงแบบแฟช่ันท่ีเปนคอลเลคช่ัน   จํากัด 
สําหรับตลาดผูบริโภคต้ังแตระดับกลางจนถึงระดับบน   แตปจจุบันจากสถานการณทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรปหลาย
แบรนดเริ่มปรับตลาดตนเองไปยังระดับกลางมากยิ่งข้ึน และลดระดับบนลงไปอยางมาก 
 
 

การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 

บริษัทฯ จะวางขายตามจุดจําหนายตางๆ โดยเปนลักษณะการฝากขายสินคา และมีการโอนยายสินคาอยาง
สมํ่าเสมอเพื่อสรางยอดขายอยางตอเนื่อง โดยในแตละจุดจําหนาย บริษัทฯ จัดใหมีพนักงานขาย จํานวน 2-3 คน ซึ่ง
เปนพนักงานขายท่ีไดรับการฝกอบรมใหมีความสามารถในการสื่อสินคาใหถึงลูกคาเปาหมาย เพื่อใหคําแนะนําแก
ผูบริโภคเกี่ยวกับวิธีการใชผลิตภัณฑท่ีถูกตอง และจุดเดนตางๆของผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลความตองการหรือขอเสนอแนะของลูกคา กลับมายังฝายวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑไดตรงตอความ
ตองการของลูกคามากยิ่งข้ึน ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานขายจํานวนท้ังสิ้นมากกวา 800 คน 
 สําหรับการจําหนายในตางประเทศ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “Sabina” “Sabinie” 
“SBN” ผานตัวแทนจําหนายในประเทศ สิงคโปร ซึ่งเปนการขายขาดใหแกตัวแทนจําหนายเพื่อนําสินคาของบริษัทฯ 
ไปวางขายในหางสรรพสินคาตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยใน
ตลาดตางประเทศ เชน พมา  อิหราน เวียดนาม  ดูไบ สิงคโปร  อินเดีย เกาหลีใต บารเรน กัมพูชา  เปนตนเนื่องจากมี
ผูนําเขาในประเทศดังกลาวซื้อสินคาของบริษัทฯ เพื่อไปจัดจําหนายอีกดวย 
 
การจําหนายสินคา OEM 
 บริษัทฯ มีการผลิตสินคาตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย และตามรูปแบบของลูกคาเอง โดย
ลูกคา OEM สวนใหญ เปนลูกคารายใหญ ท่ีมีช่ือเสียง ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกคาสวนใหญมีความสัมพันธ
กันมายาวนาน มีลักษณะการจําหนายเปนครั้งๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกคา ประกอบดวยลูกคาท่ีเปนท้ัง Own Stores, 
Department Stores, Modern Trade, Wholesaler, Trading firm  ตลอดจนถึงลูกคาท่ีเปน Importer รายใหญในอังกฤษ 
และยุโรป 
 
 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑชุดช้ันในจัดเปนอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอข้ันปลายท่ีใช
แรงงานฝมือเปนหลัก (Skilled labor intensive) ซึ่งทางบริษัทฯ มีท้ังการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในตลาดภายในประเทศ
และตลาดตางประเทศภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง และการผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต 
(OEM)   
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ภาวะอุปสงค อุปทานของชุดช้ันในในประเทศไทย 
 ภาวะอุปสงค  สัดสวนประชากรในประเทศไทยในป 2552มีประชากรเพศหญิงใกลเคียงกับเพศชาย กลาวคือ มี
ประชากรเพศหญิงประมาณ 32.2 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.74 ของประชากรท้ังหมดของประเทศไทย และใน
ประชากรเพศหญิงมีจํานวน 28.4 ลานคนอยูในชวงอายุประมาณ 10 - 79 ป 1 ซึ่งเปนวัยท่ีบริโภคผลิตภัณฑชุดช้ันใน 

ในอดีตปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อชุดช้ันใน คือ ประโยชนในการใชงาน 
(Function) ผูบริโภคมักเลือกซื้อชุดช้ันในท่ีชวยรักษารูปรางและกระชับสัดสวน แตในปจจุบัน พฤติกรรมผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากคํานึงถึงประโยชนการใชงานแลว ผูบริโภคยังหันมาใหความสําคัญในเรื่องรูปแบบ 
(Fashion) และ ดีไซน (Design) ของชุดช้ันในมากข้ึน กลาวคือ ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อชุดช้ันในท่ีมีการออกแบบ
สวยงาม ทันสมัย เพื่อใหสอดรับกับแฟช่ันเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

เนื่องจากชุดช้ันในเปนสินคาจําเปนและมีอายุการใชงานจํากัด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ดังกลาว สงผลใหความถี่ในการบริโภคชุดช้ันในเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งนับเปนปจจัยสนับสนุนใหมีปริมาณความตองการ
บริโภคชุดช้ันในอยางตอเนื่อง   

ในป 2554 คาดวาอุปสงคของชุดช้ันในในประเทศจะมีอัตราการเติบโตอยูในระดับท่ีไมเติบโตเทาไรนัก ท้ังนี้
เนื่องจาก ปญหาภาวะเงินเฟอในประเทศท่ีอยูในระดับท่ีสูง สงผลใหผูบริโภคตองพิจารณาสินคาท่ีจะบริโภค กลาวคือ
จะบริโภคในสินคาท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตกอนท่ีจะมาบริโภคชุดช้ันใน นอกจากนั้นความไมม่ันคงทางการเมืองก็เปน
อีกสิ่งหนึ่งท่ีทําใหภาวะอุปสงคในประเทศไมเติบโตหรือเติบโตในระดับตํ่า เนื่องจากความไมม่ันใจในการที่จะบริโภค   

ดานอุปทานชุดช้ันใน มีผูผลิตท้ังรายใหญ รายกลางและรายยอยกระจายอยูท่ัวประเทศกวา 40 ราย นอกจากกําลัง
การผลิตในประเทศ ยังมีชุดช้ันในท่ีมีช่ือเสียงจําหนายในราคาสูงจากประเทศในแถบตะวันตก และชุดช้ันในราคา
ประหยัดจากประเทศเพื่อนบาน เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนจํานวนมากเขามาจําหนายในประเทศ  

ลักษณะการผลิตมี ท้ัง ท่ี เปนการผลิตใหกับตราสินคาต างประเทศเพื่อสงออกท้ังหมด (OEM) หรือ                                                                                                                             
ซื้อลิขสิทธิ์ตราสินคาจากตางประเทศเพื่อผลิตและจําหนายในประเทศและเพื่อสงออก รวมท้ังการผลิ ตภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเอง และการผลิตโดยไมมีเครื่องหมายการคา อยางไรก็ตาม ปจจุบันผูผลิตเริ่มใหความสําคัญ
กับมูลคาผลิตภัณฑ (Product Value) มากข้ึน จึงมีการพัฒนาการผลิต การสรางโครงขายอุตสาหกรรม การจัดการ
วัตถุดิบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการจาง
ผูเช่ียวชาญดานการผลิตและนักออกแบบจากตางประเทศมาชวยพัฒนาดานผลิตภัณฑ 
 
 
ภาวะการแขงขันในประเทศ 

 ตลาดชุดช้ันในภายในประเทศเปนตลาดท่ีมีการแขงขันสูงในทุกระดับราคา โดยมีผูประกอบการหลายรายใน
อุตสาหกรรมชุดช้ันใน เชน  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ อินเตอร
เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Sabina” และยังมี
ผูผลิตรายยอยซึ่งผลิตชุดช้ันในโดยไมมีเครื่องหมายการคาจํานวนมากรองรับตลาดผูบริโภคท่ีคํานึงถึงราคาเปนประเด็น
หลักในการเลือกซื้อสินคา โดยหากแบงสัดสวนตลาดโดยประมาณแลว  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) จะมีสวนแบง
ตลาดมากท่ีสุด รองลงมาจะเปนบริษัทฯ และบริษัท ไทรอัมพ อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งปจจุบัน 

                                         
1 ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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เนื่องจากตลาดชุดช้ันในโดยรวมในประเทศมีอัตราการเติบโตไมสูงนัก ทําใหทุกแบรนดท้ังแบรนดท่ีเปนผูนําและผูตาม 
ตองหันมาแยงชิงสวนแบงการตลาดกันอยางหนัก โดยใชกลยุทธทางการตลาดทุกวิถีทาง ไมวาจะเปนการโฆษณา , 
ประชาสัมพันธ, การตลาดทางตรง  และท่ีมีการแขงกันกันมากท่ีสุดจะเปนการสงเสริมการขาย ในการจัดโปรโมช่ันลด
ราคากันมากยิ่งข้ึน 

นอกจากการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิตภายในประเทศ ยังมีการแขงขันจากผูผลิตชุดช้ันในช้ันนําจาก
ตางประเทศ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เปนตน ท่ีเขามาแยงชิงสวนแบงการตลาดผูบริโภคระดับบน สําหรับ
ตลาดผูบริโภคท่ีคํานึงถึงราคาเปนประเด็นหลัก มีการแขงขันจากชุดช้ันในนําเขาราคาประหยัดจากผูผลิตจากประเทศ
ใกลเคียง เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีตนทุนการผลิตตํ่า เปนตน 

 
 

การนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันใน 
มูลคาการนําเขาชุดช้ันในสตรีของไทย ต้ังแตป 2550 ถึง 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

ป 2550 2551 2552 2553 
มูลคาการนําเขา 92,873,225  90,633,523  90,414,181       109,715,634  
อัตราการเติบโต (%)  - -2% 0% 21% 
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มูลคาการนําเขาชุดชั้นในของประเทศไทย (ลานดอลลารสหรัฐฯ)

มูลคาการนําเขา อัตราการขยายตัวจากปกอน  
ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 
จากตาราง และกราฟ จะเห็นไดวาต้ังแตป 2550 จนถึงป 2552 อัตราการนําเขาอยูในลักษณะคงตัวมาโดยตลอด  

แตในป 2553 ท่ีผานมา มีอัตราการนําเขาชุดช้ันในเติบโตสูงข้ึนเปนอยางมากโดยสูงข้ึนถึง 21% หรือคิดเปนการนําเขา
เพิ่มข้ึนถึง 20 ลานเหรียญสหรัฐ  สวนหนึ่งคาดวาจากขอตกลงทางการคา AFTA ซึ่งไดเริ่มตนอยางเปนรูปธรรมเม่ือ 1 
มกราคม 2553 ท่ีผานมา ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีจะมาแยงสวนแบงตลาดในประเทศมากข้ึน 
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มูลคาการนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันในจากประเทศคูคาหลักป 2550 - 2553 (ลานบาท) 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 
จีน 1,563,675,155  1,627,234,910  1,473,096,810  1,624,104,486  
ฮองกง 826,423,850  811,572,090  888,753,083  1,108,786,299  
มาเลเซีย 96,026,700  64,318,310  66,936,052  83,794,198  
เวียดนาม 133,103,495  51,048,620  90,789,462  69,940,042  
อินโดนิเซีย -  - - 65,939,594  
ญ่ีปุน 128,572,465  54,397,315  25,284,872  -  
โปรตุเกส -  - 61,758,216  - 
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มูลคาการนําเขาสินคาประเภทชุดชั้นในจากประเทศคูคาหลักป 2550 - 2553 (ลานบาท)

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
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สัดสวนการนําเขาชุดช้ันในป 2553 

ประเทศ จีน ฮองกง มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนิเซีย อื่นๆ 
อัตราสวน (%) 46 32 2 2 2 16 

 

จีน 46%

ฮองกง 32%

มาเลเซีย 2%
เวียดนาม 2%

อินโดนิเซีย 2%
อ่ืนๆ 16%

จีน ฮองกง มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนิเซีย อื่นๆ

สัดสวนการนําเขาชุดชั้นในป 2553

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 

จากกราฟและตาราง จะเห็นไดอยางชัดเจนมากข้ึนวา ประเทศไทยยังคงมีการนําเขาสินคาจากประเทศจีนมากเปน
อันดับหนึ่ง และมีการเขาท่ีเพิ่มสูงข้ึนเปนอยางมาก โดยเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 150 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคา 1,624 
ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 10 ซึ่งคาดวาเปนการนําเขาของกลุมดีสเคาทสโตร ท่ีมีการนําเขาสินคาจาก
ประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกเขามาจําหนายในหางของตนเองมากข้ึน นอกจากนั้นก็เปนการนําเขาจากประเทศฮองกง ท่ีมี
อัตราการเติบโตสูงข้ึนเชนเดียวกัน โดยในป 2553 มีการนําเขาสูงถึง 1,108.7 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 220 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 24.7  

นอกจากนั้นเปนการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน ท่ีอยูในกลุมประเทศ AFTA ไดแก มาเลซีย, เวียดนาม และ
อินโดนีเซียตามลําดับ 
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แนวโนมตลาดในประเทศ 
 ถึงแม ว าปร ะเท ศไทย จะมีอั ตรา การเ จริญเ ติบโ ตทาง เศรษ ฐกิจ หรือผ ลิตภัณ ฑมว ลรวมในปร ะเ ท ศ 
(Gross Domestic Products หรือ GDP) ท่ีสูงถึงรอยละ 7-8 ในป 2553  ซึ่งคาดวาตลาดอุตสาหกรรมชุดช้ันในในประเทศ
ไทยก็มีอัตราเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน แตคาดวาจะเปนการเติบโตของตลาดชุดช้ันในในตลาดลางมากยิ่งข้ึน โดย
สอดคลองกับการนําเขาชุดช้ันในท่ีเพิ่มข้ึนจากประเทศจีน ซึ่งมีคุณภาพตํ่าราคาถูกท่ีเขามาขายในกลุมดีสเคาทสโตร 
ไดแก หางบ๊ิกซี , เทสโก โลตัส ท่ีเปนการนําเขาสินคาเขามาขายเองโดยทางหาง ซึ่งจะสงผลกระทบกับแบรนดท่ีแขงขัน
กันอยูในตลาดลางเปนอยางมาก  และคาดวาในป 2554 แบรนดในระดับลางในประเทศ จะไดรับผลกระทบเปนอยาง
มาก จากการท่ีทางหางไดมีการนําเขาสินคาราคาถูกเขามาขายเอง ซึ่งนอกจากราคาท่ีจะตองมีการแขงขันท่ีราคาถูกแลว 
แบรนดระดับลางอาจจะไดรับผลกระทบจากพื้นท่ีขายในหางเอง เนื่องจากทางหางคงตองใหความสําคัญกับพื้นท่ีขายท่ี
เปนสินคาของบริษัทเองมากกวาการใหแบรนดระดับลางเขามาขาย ทําใหแบรนดระดับลางนอกจากจะตองแขงขัน
ทางดานราคาแลว ยังตองแขงขันเพื่อแยงชิงพื้นท่ีขายในหางอีกดวย 
  สวนตลาดระดับกลาง ซึ่งเปนตลาดใหญของบริษัท คาดวาตลาดจะมีการแขงขันกันมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะแบรนด
ท่ีมีสวนแบงตลาดท่ีใหญท่ีสุด ไดมีการเขามาทําตลาดมากข้ึนในตลาดนี้ เพื่อรักษา และแยงสวนแบงตลาดใหมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นในป 2554 ตลาดระดับกลางจะมีการแขงขันท่ีรุนแรงในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการออกสินคาใหมเขามาแขงขัน
ท้ังทางดาน ฟงกช่ันของสินคา และดีไซนของสินคา และการใชกลยุทธการตลาดทุกชนิด ไมวาจะเปนเรื่องของการ
สงเสริมการขายในรูปแบบของการลดราคา การโฆษณา ประชาสัมพันธ ในทุกรูปแบบ เพื่อท่ีจะแยงชิงหรือรักษาสวน
แบงตลาดของตนเองไว  
 ในสวนของแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค จากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึนทุกวัน ทําใหผูบริโภคสามารถ
เขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑไดมากยิ่งข้ึน  ผูบริโภคหาขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคามากยิ่งข้ึน 
และแนวโนมของผูบริโภคจะหันมาเนนการสวมใสชุดช้ันในเพื่อความสวยงามและกระชับรูปราง นับเปนปจจัยหลักท่ี
กระตุนยอดขายของอุตสาหกรรมชุดช้ันในภายในประเทศโดยรวมมากยิ่งข้ึน การสวมใสชุดช้ันในท่ีมีรูปแบบทันสมัย 
สีสันสวยงาม เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสําหรับวัยรุนและวัยสาว  สําหรับชุดช้ันในแบบฟงกช่ันเปน
เครื่องนุงหมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันของสุภาพสตรีซึ่งก็จะเพิ่มมากข้ึนตามอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรหญิง 
และการเพิ่มข้ึนของชุดช้ันในแบบใหมท่ีชวยรักษารูปรางและเสริมบุคคลิกภาพ  
 
 
ภาวะการแขงขันในตลาด OEM 

การแขงขันในตลาด OEM มีแนวโนมสูงข้ึน เพราะนอกจากจะมีคูแขงขันเปนผูผลิตสินคา OEM ภายในประเทศ
รายใหญและ ยังมีคูแขงขันจากประเทศใกลเคียงท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา โดยเฉพาะในเรื่องตนทุนคาแรง เชน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนแหลง OEM หลักในทวีปเอเชีย คูแขงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะ
ไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตแลว ยังไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลอีกดวย ประกอบกับโดยสวนใหญเปนผูผลิตครบ
วงจรต้ังแตการผลิตตนน้ําจนถึงการผลิตปลายน้ําของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อยางไรก็ตาม คูแขงจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนเหลานี้  จะเนนราคาขายท่ีถูกกวา มากกวาคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงทําใหกลุมบริษัทผูผลิตในประเทศไทยซึ่งเนน
คุณภาพของผลิตภัณฑ ยังคงมีศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงในตางประเทศ 
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แนวโนมตลาดในตางประเทศ 
มูลคาการสงออกชุดช้ันในจากประเทศไทยต้ังแตป 2550 จนถึงป 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

          (หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
 2550 2551 2552 2553 
มูลคาการสงออก         842,192,523          925,207,497          804,390,703      969,151,398  
อัตราการเติบโต ( %) -  10% -13% 20% 
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มูลคาการสงออกชุดชั้นในจากประเทศไทยตั้งแตป 2550 - 2553 มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาการนําเขา อัตราการขยายตัวจากปกอน  
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 

 

 
ในป 2553 ประเทศไทยมีอัตราการสงออกชุดช้ันในเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 20 หรือคิดเปนมูลคาถึง 969 ลานเหรียญ

สหรัฐ ซึ่งเหตุผลหลักนาจะเกิดจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และเริ่มฟนตัวข้ึนในยุโรป และเปนท่ี
คาดการณไดวา แมวาคูแขงหลักคือประเทศจีนซึ่งมีราคาขายท่ีถูก แตคุณภาพยังไมไดเปนท่ียอมรับจากตลาด
ตางประเทศมากนัก ประเทศไทยยังคงรักษาการสงออกจากคุณภาพท่ีดีกวาไดอยู แตอยางไรก็ตามคูแขงหลัก คือ
ประเทศจีน ยังเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงเปนอยางมากเชนเดิม  
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มูลคาการสงออกสินคาประเภทชุดช้ันในสูประเทศคูคาหลักป 2550 - 2553 (ลานบาท) 
 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 
สหรัฐอเมริกา 11,979,946,475   13,408,364,620  11,447,531,693  12,688,665,464  
ญ่ีปุน 2,247,903,910  2,787,405,180  2,725,288,069  2,626,220,832  
ฝรั่งเศส 2,595,646,480  2,538,202,765  2,161,751,655  2,221,734,348  
สหราชอาณาจักร 2,325,867,180  2,459,145,885  1,904,441,185  1,657,195,433  
เบลเยี่ยม -  - - 1,443,261,080  
เยอรมัน 1,329,696,830  1,404,609,920  1,317,373,587  1,282,729,892  
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สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เยอรมัน

Millions
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มูลคาการสงออกสินคาประเภทชุดชั้นในสูประเทศคูคาหลักป 2550 - 2553 (ลานบาท)

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 

 
เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดของแตละประเทศคูคาแลวจะเห็นไดวาคูคาหลัก หรือประเทศผูนําเขาชุดช้ันในราย

ใหญจากประเทศไทย คือสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มฟนตัวข้ึน ประเทศไทยสามารถสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
เพิ่มข้ึนถึง 1,200 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 10.5 หรือคิดเปนมูลคา 12,688.6 ลานบาท  และคิดเปนสัดสวนท่ี
ใหญท่ีสุดคือถึง รอยละ 41 แตอยางไรก็ตามประเทศคูคาสําคัญอยางประเทศญ่ีปุนกลับมียอดการสงออกลดลงเล็กนอย 
แตยังมีสัดสวนอยูรอยละ 9 ในขณะเดียวกันในฝงยุโรป ประเทศฝรั่งเศสเริ่มมีอัตราการนําเขาชุดช้ันในจากประเทศไทย
เพิ่มสูงข้ึนเล็กนอย โดยมีสัดสวนรอยละ 7แตในประเทศสหราชอาณาจักรกลับลดลงมีสัดสวนรอยละ 5 สวนประเทศ
เบลเยี่ยมกลับเพิ่มข้ึนมา โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 5 จากผลการสงออกท้ังหมดจะเห็นไดวาภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มคอยๆ 
ฟนตัวในหลายประเทศท่ีไดรับผลกระทบ รวมท้ังประเทศไทย 
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สัดสวนการนําเขาชุดช้ันในป 2553 

ประเทศ สหรัฐ 
อเมริกา 

ญ่ีปุน ฝรั่งเศส สหราช 
อาณาจักร 

เบลเยี่ยม เยอรมัน อื่นๆ 

อัตราสวน (%) 41 9 7 5 5 4 29 
 

สหรัฐอเมริกา 41%

ญ่ีปุน 9%ฝร่ังเศส 7%

สหราชาอาณาจักร 5%

เบลเยี่ยม 5%

เยอรมัน 4%

อ่ืนๆ
29%

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร เบลเย่ียม เยอรมัน อื่นๆ

สัดสวนการสงออกชุดช้ันใน ป 2553

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 
 
ศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯ 
 ในสภาวะตลาดท่ีมีการแขงขันเสรีท้ังในและตางประเทศ ผูผลิตและจัดจําหนายชุดช้ันในจําเปนตองรักษา
ความสามารถในการแขงขันของตนอยูเสมอ ท้ังนี้ ศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯเม่ือเทียบกับคูแขงท้ังภายในและ
ตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. คุณภาพผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ ผลิตชุดช้ันในท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับชุดช้ันในท่ีผลิตโดยคูแขงในประเทศรายใหญ และ
สําหรับชุดช้ันในท่ีผลิตสงผูจําหนายชุดช้ันในช้ันนําในตางประเทศ และยังสามารถผลิตชุดช้ันในท่ีตองอาศัย
ทักษะการตัดเย็บสูงได ประกอบกับมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหแกลูกคา เพื่อใหบริการท่ีครบวงจรอีกดวย ซึ่ง
นับเปนขอไดเปรียบเม่ือเทียบกับผูผลิตสินคา OEM จากประเทศใกลเคียงเชนผูประกอบการสวนใหญในประเทศ
จีน ท่ีแมจะมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา แตผลิตสินคาท่ีดอยคุณภาพกวา และไมมีหนวยงานออกแบบผลิตภัณฑ 
ดังนั้น ลูกคาผูจําหนายชุดช้ันในช้ันนําในตางประเทศท้ังในทวีปอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย จึงใหความ
ไววางใจและทําการสั่งผลิตสินคากับบริษัทฯอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน 
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2. การออกแบบผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ มีการออกแบบชุดช้ันในสําหรับวัยรุนใหมีลวดลายนารัก ซึ่งแตกตางจากชุดช้ันในช้ันนําอื่นๆ 
ซึ่งไมเนนการออกแบบลวดลายเพื่อเอาใจกลุมลูกคาวัยรุนมากนัก จึงทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถครอง
ตลาดผูซื้อกลุมวัยรุนได 

 

3. ชางฝมือท่ีมีทักษะในการตัดเย็บสูง 
 บริษัทฯ มีชางฝมือท่ีมีทักษะในการตัดเย็บสูง สามารถตัดเย็บชุดช้ันในท่ีสลับซับซอนได  ท้ังนี้ บริษัทฯ 
ไดเปดศูนยการเรียนในโรงงานซึ่งใหการศึกษาพนักงานท้ังในสายสามัญและสายอาชีพ จึงเปนสวนเสริมใหบริษัท
ฯสามารถคัดเลือกชางเย็บท่ีมีความสามารถได 
 

4. ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพรอมพนักงาน 
  หลังจากท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing System เขามาใชปรับปรุง

ระบบการจัดการในโรงงานจนไดรับรางวัลจากสถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญ่ีปุน แลว ทางบริษัทฯ ยังไดนําระบบ 
KAISEN ของญ่ีปุนเขามาใชในการจัดการดวยเชนเดียวกัน  ทางบริษัทฯ ยังคงหาเครื่องมือการจัดการเขามาเพื่อ
ชวยบริหารงานโรงงานมากยิ่งข้ึน ไดแก ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ TPM  หรือ Total 
Productive Maintenance (การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม) เปนตน เขามาชวยเสริมการจัดการในโรงงาน
ใหมีระบบมากยิ่งข้ึน เพื่อทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ลดการสูญเปลา   
 

5.  องคการแหงการเรียนรู ( Learning Organization ) 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนใหเปน 

องคการแหงการเรียนรู เพราะในการพัฒนาปรับปรุงตางๆตองอาศัยความรูและการเรียนรูของคนในองคการ ดวย
การคนหาแนวคิดใหมและการใชประสบการณตรง ทําใหเกิดการผลิตสินคาหรือบริการใหมและสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได  หากองคการใดมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยูมากแลว ก็จะ
ไดเปรียบกวาองคการอื่นๆ ดังนั้นถาบริษัทฯทําใหสมาชิกในองคการมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยน
ความรูอันอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถายโอนความรูไปยังสมาชิกอื่นในองคการเพื่อใหเกิดผลการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนสมาชิกสามารถนําประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาสรางคุณคาใหกับ
สินคาและบริการไดอยางสรางสรรค อันจะนําไปสูการสรางกระบวนการและการจัดการในองคการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ   นอกจากนี้บริษัทยังยึดหลักการองคกรแหงความสุข เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ
องคกร และมีความเช่ือวา องคกรจะดีไดถาพนักงานในองคกรทํางานอยางมีความสุข  ซึ่งสิ่งนี้จึงเปนท่ีมาของ 

                              วัฒธนธรรมองคกร 4 ดี ของบริษัท อันประกอบไปดวย “คิดดี  พูดดี   ทําดีและเปนคนดี”   
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 นโยบายราคา 
การกําหนดนโยบายราคาสินคาสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินคาภายใตเครื่องหมาย

การคาของบริษัทยอย และการกําหนดราคาสินคาท่ีผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM) โดยปจจัยท่ีมี
ผลตอการกําหนดราคาสินคา 2 ประเภทนี้ คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลคาทางการตลาดของสินคา 

ราคาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยจะใชวิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอผูใชผลิตภัณฑ 
โดยจะเพิ่มราคาตามมูลคาทางการตลาดของสินคาดวย การกําหนดราคาจะใหอยูในระดับใกลเคียงกับคูแขงในตลาด
ระดับเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคใชสินคาอยางคุมคา และใหอยูในระดับท่ีแขงขันได ปจจุบันราคาสินคาของบริษัทฯ ถือ
วาอยูในระดับราคาปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับราคาสินคาประเภทเดียวกันในตลาด บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการ
แขงขันทางดานราคากับผูผลิตรายอื่น อยางไรก็ตามสินคาอาจมีการลดราคาตามกลยุทธการตลาดของหางสรรพสินคา 
และจุดจําหนายตางๆ ตามความเหมาะสม 

สําหรับราคาสินคา OEM บริษัทฯ จะคัดเลือกลูกคาท่ีอยูในระดับ กลางถึงระดับบน และใชนโยบายในการต้ังราคา
แบบเพิ่มอัตรากําไรจากตนทุนการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงของความผันผวนเงินตรา
ตางประเทศบางสวน และกําไรข้ันตนจากการผลิตสินคาแตละชนิด มากนอยตามรูปแบบของสินคา รวมถึงปริมาณ
สินคาท่ีลูกคาสั่งซื้อ 

 
 
นโยบายในการผลิตสินคา 

ปริมาณสินคาท่ีจะผลิตข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การคาดการณสภาวะการแขงขันทางการตลาด ฤดูกาล
ในการวางจําหนายผลิตภัณฑใหม กําลังการผลิตของแตละโรงงาน และนโยบายจากฝายบริหารงาน โดยมี
ปจจัยพื้นฐานมาจากความตองการของลูกคาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีปจจัยในเรื่องรูปแบบการผลิต หากแบง
สินคาออกตามรูปแบบการผลิตก็สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ สินคาท่ีมีการผลิตรูปแบบซ้ําเดิม และสินคา
รูปแบบใหม สินคารูปแบบซ้ําเดิมสวนมากเปนสินคาประเภทสงออก ซึ่งมีปริมาณการผลิตจํานวนมากและใช
ระยะเวลาการผลิตนอยกวาการผลิตรูปแบบใหม อยางไรก็ตามแมสินคารูปแบบใหมมีความยากในการผลิตมากกวา 
แตมีรายไดจากการขายท่ีสูงกวา และอัตรากําไรข้ันตนท่ีดีกวา 

สําหรับผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย บริษัทฯ จะมีการวางแผนการวางจําหนายสินคา
ลวงหนาทุกป เพื่อควบคุมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนการวางจําหนายสินคาบงบอกถึงปริมาณและชนิด
สินคาท่ีบริษัทฯ ตองผลิตในแตละเดือน เพื่อท่ีจะวางจําหนายไดตรงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุน
ตามปริมาณการสั่งซื้อในระหวางป ฝายวางแผนการผลิตสวนกลางเปนผูกระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานตางๆ 
โดยกระจายปริมาณสินคาตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบงชนิดสินคาตามความเหมาะสมของเครื่องจักร และ
ความชํานาญของพนักงานในแตละโรงงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในสวนผลิตภัณฑ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซื้อจากลูกคาเปนครั้งๆ ไป กลาวคือไมมีการผลิต
ลวงหนา ซึ่งลูกคาจะสั่งซื้อกอนวันท่ีตองการสินคาเปนระยะเวลานานตามแผนการวางจําหนายสินคาของลูกคา ท้ังนี้
เพื่อไมใหเกิดความลาชาในการผลิต และสงสินคา บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคาท่ีจะผลิตไปยังโรงงานตางๆ 
ตามความเหมาะสมของกําลังผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา โดยพิจารณาควบคูไปกับปริมาณการผลิตสินคา
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองดวย หากพบวามีการสั่งซื้อจากลูกคาเขามามากกวากําลังผลิตท่ีคงเหลือ บริษัทฯ 
จะไมรับการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับท้ังลูกคาและบริษัทฯ  
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นอกจากนี้บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เชน การพัฒนา
แรงงานคน เนื่องจากแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสินคาตองการ
รายละเอียดและมีดีไซนท่ีหลากหลาย ปจจุบันมีการพัฒนาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ในระหวางการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกข้ันตอน และมีการกระตุนพนักงานใหผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมพนักงานเปนระยะ ข้ึนอยูกับรูปแบบของผลิตภัณฑใหมท่ี
ตองการวางจําหนาย และความจําเปนในการเพิ่มทักษะการผลิต 
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ปจจัยความเสี่ยง 

 
 ผลกระทบจากนโยบายการคาเสรีในเขตอาเซียน AFTA 

               จากการท่ีประเทศไทยไดรวมจัดต้ังเขตการคาเสรีข้ึน หรือ ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เม่ือเดือน 
มกราคม 2535 ซึ่งปจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร, ฟลิปปนส ,  
อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พมา และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหการคาภายในอาเซียนเปนไป 
โดยเสรี โดยปราศจากการกีดกันท่ีไมใชภาษีศุลกากรและใชอัตราภาษีศุลกากรตํ่าท่ีสุด และใหลดลงเหลือในอัตรา 0%   
ภายใน 1 มกราคม 2553 นี้  ซึ่งไดเริ่มสงผลกระทบกับตลาดในประเทศแลวบางสวนโดยเฉพาะสินคานําเขาจากประเทศจีน  
ซึ่งเขามาในตลาดลางมากข้ึน  รวมท้ังคูแขงในตลาดกลางมีขอไดเปรียบจากการผลิตและนําสินคาเขาจากประเทศท่ีมีขอ 
ตกลง AFTA ทําใหตนทุนราคาสินคาของคูแขงเขามาไดในราคาท่ีคอนขางตํ่า เนื่องจากคาแรงในประเทศเหลานี้มีอัตรา 
คาจางแรงงานท่ีตํ่ากวาประเทศไทยมาก 
               ดังนั้นในป 2554 คาดวาตลาดชุดช้ันในสตรี จะมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนในทุกระดับ ท้ังระดับกลาง และ 
ระดับลาง ท้ังในเรื่องของตนทุนราคาสินคาท่ีตํ่า ทําใหสามารถท่ีจะนํากลยุทธทางดานราคา และการสงเสริมการขายเขามา 
ใชในการแขงขันมากยิ่งข้ึน 

แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความไดเปรียบในเรื่องของการจับจองพื้นท่ีในหางสรรพสินคา และดีสเคาทสโตร
ตางๆ ไวแลว อีกท้ังความท่ีเปนผูผลิตและผุจัดจําหนายชุดช้ันในสตรีภายใตแบรนด “Sabina” ในประเทศไทยมานานกวา 40 
ปจนไดรับการยอมรับจากผูบริโภคภายในประเทศอยางกวางขวางท้ังในเรื่องของคุณภาพท่ีดี และรูปแบบท่ีโดดเดนทันสมัย 

ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็ไดประโยชนจากนโยบายการคาเสรีในเขตอาเซียน AFTA ดวย เชนกัน กลาวคือ เปน
โอกาสท่ีบริษัทฯ สามารถขยายแบรนด “ Sabina ” ออกไปยังประเทศในแถบอาเซียนไดงายยิ่งข้ึน เนื่องจากมีภาษีอัตราศูนย  
และนอกจากนั้นยังไดประโยชนจากภาษีนําเขาวัตถุดิบ ผา, ลูกไม จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาตนทุนท่ีตํ่าลง  
เนื่องจากไมมีกําแพงภาษีมากั้น  

ซึ่งนโยบายการคาเสรีในเขตอาเซียน หรือ AFTA นั้น มีผลกระทบท้ังทางดานท่ีเปนประโยชน และดานท่ีไมเปน
ประโยชน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาทางบริษัท จะสามารถสรางโอกาสใหเกิดข้ึนกับบริษัทฯ จากขอตกลงดังกลาวไดหรือไม 

 
 การไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ  และอัตราแลกเปล่ียน 

                      จากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศสหรัฐอเมริกา อันสงผลกระทบไปถึงทางดานยุโรป ทําใหกองทุนตางๆ จาก 
       ตางประเทศไดเคลื่อนยายกองทุนเขามาในประเทศในแถบเอเชียมากยิ่งข้ึน สงผลกระทบทําใหอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ 
       แถบเอเชียแข็งตัวมากยิ่งข้ึน และมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเรื่อยๆ จึงทําใหราคาสินคาสงออกของประเทศในแถบนี้มีราคาท่ีสูงข้ึน 
      เปนอยางมาก ดังนั้นประเทศในแถบเอเชียรวมท้ังประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันทางดานราคาสินคาสงออกลดลง        
                ในสวนของบริษัทฯ ไดเตรียมการรับมือกับภาวะนี้มาโดยตลอด จนทําใหอัตราสวนการผลิตเพื่อสงออก กับการ    
      ผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงมาโดยตลอด จากป 2551 ท่ีอัตราสวนการผลิตเพื่อสงออกภายใตแบรนดลูกคาตางประเทศ     
      และ การผลิตแบรนด Sabina เพื่อขายในประเทศอยูท่ี 50 % ตอ 50%  มาจนถึงป 2553 อัตราสวนอยูท่ี 30% ตอ 70% และได 
      วางเปาหมายวาในป 2554จะมีอัตราสวนอยูท่ี 20% ตอ80%  โดยทางบริษัทไดหันมาทําแบรนดสําหรับตลาดในประเทศ และ 
      ประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ AFTA มากยิ่งข้ึน 
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บริษัทฯและบริษัทยอย มีสัดสวนรายไดจากการจําหนายสินคา OEMและสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของ        
บริษัทยอยในตางประเทศตอรายไดรวมคิดเปน รอยละ 46.15 ในป 2551 รอยละ 30.83 ในป 2552 และรอยละ 28.78           
ใน ป 2553 ตามลําดับ 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

    มีการซื้อวัตถุดิบ และขายสินคาใหกับลูกคา ดวยเงินตราตางประเทศ หลายๆ สกุล 
 เนื่องจากบริษัทฯมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ จากลักษณะการดําเนินธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงมีการปองกัน

ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางสวน กลาวคือ มีมูลคาการซื้อวัตถุดิบหลักจากตางประเทศ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.92 ของรายไดจากการขายสินคา OEM ในตางประเทศ ในป 2552 และ คิดเปนรอย
ละ26.04 ในป 2553 

 การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา Forward Contract กับสถาบันการเงิน ในชวงท่ี อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนโดยมีสกุลเงินท่ี  
บริษัทฯทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ไดแก ดอลลารสหรัฐอเมริกาและเงินยูโร   

 
 การบริโภคภายในประเทศ  

                จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2553 ท่ีผานมา ประเทศไทยมีอัตราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
( Gross Domestic Products หรือ GDP) เติบโตข้ึนสูงมากกวา 8%  แตอัตราการเติบโตนั้นเติบโตในบางธุรกิจเทานั้น สงผล
ทําใหแนวโนมของอัตราเงินเฟอจะเพิ่มสูงข้ึน  มีการปรับราคาสินคาสูงข้ึนในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งทางรัฐไดมีการนํานโยบาย
ทางดานอัตราดอกเบ้ียมาใช  เพื่อลดแรงกดดันทางดานอัตราเงินเฟอ  อันจะสงผลใหการบริโภคในประเทศมีอัตราการ
เติบโตท่ีชะลอตัวลงมากยิ่งข้ึน  
                เม่ือมีอัตตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่า โดยเฉพาะในสวนของตลาดชุดช้ันในสตรี ทําใหหลายๆ  
แบรนดในประเทศตองหันมาทํากิจกรรมการตลาดในประเทศมากยิ่งข้ึน ท้ังทางดาน การโปรโมทสินคา, การลดราคา, การ 
จัดกิจกรรมการตลาด, การโฆษณา และ การใชลูกคาสมาชิก อันจะสงผลใหมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนสําหรับตลาด 
ชุดช้ันในสตรีในประเทศไทย  โดยเฉพาะแบรนดใหญ ๆ และแบรนดผูนําตลาด จะหันเขามาแขงขันในตลาดกันมากยิ่งข้ึน 
อยางแนนอน 
                แตในขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลไดมีการประกาศ นโยบายประชาวิวัฒน โดยการใหการสนับสนุนและสงเสริมให 
ประชาชนท่ีอยูนอกระบบสวัสดิการของรัฐเขามาอยูในระบบมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจจะชวยสงเสริมทําใหการบริโภคภายใน 
ประเทศดีข้ึน  ซึ่งถาสามารถจัดการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนในป 2554 แลว คาดวาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะดี 
ข้ึน ประชาชนมีรายไดท่ีม่ันคงข้ึน อันหมายถึงกําลังซื้อภายในประเทศก็จะดีข้ึนตามไปดวย 

 
 ความเส่ียงทางดานการปรับคาแรงข้ันตํ่า 

จากการท่ีทางภาครัฐไดมีการปรับคาแจงแรงงานข้ันตํ่าเพิ่มสูงข้ึน จาก 206 บาทตอวัน เปน 215 บาท ตอวัน (ใน 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 4.4% , คาแรงข้ันตํ่าจังหวัดชัยนาท จาก 158 บาทตอวัน เปน 167 
บาทตอวัน หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 5.7%  และจังหวัดยโสธร จากคาแรงข้ันตํ่า 157 บาทตอวันเ เปน 166 บาทตอวัน หรือ
เพิ่มข้ึน 5.7%  ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนเปนอยางมาก เนื่องจากตนทุนการผลิตสินคาชุด
ช้ันในสตรีนั้น ตนทุนหลักมาจากคาแรงงาน สงผลใหทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับราคาสินคาเพื่อรักษาสวนแบงของกําไร
ใหอยูในอัตราท่ีรองรับได 
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                แตอยางไรก็ตามจากการท่ีทางบริษัทฯ ไดมีการนําระบบ LEAN และ ระบบ KAISEN มาใชในการผลิต รวมถึงมี 
แผนการพัฒนาไปถึงขบวนการ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร หรือ Total Quality Management (TQM) ซึ่งจะสามารถทํา 

              ใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้ึนมาได อันจะสงผลใหคาแรงตอหนวยการผลิตเพิ่มสูงข้ึนไมมากนัก 
 
 

 การพึ่งพิงลูกคารายใหญนอยราย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคารายใหญ 10 รายแรกเปนผูจําหนายชุดช้ันในช้ันนําในตางประเทศซึ่งไดวาจางให

บริษัทฯและบริษัทยอยออกแบบและผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM) มีสัดสวนรายไดจาก      
การขายลูกคา 10 รายนี้คิดรวมเปนรอยละ 42.92 รอยละ 26.56 และรอยละ 26.11 ของรายไดจากการขายในป 2551 ป 2552 
และป 2553 ตามลําดับ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกคารายใหญ และอํานาจตอรองท่ีจํากัด ซึ่งในแงอํานาจการ
ตอรองเรื่องราคาสินคานั้น แมวาบริษัทฯสามารถต้ังราคาสินคาไดตามความซับซอนในการตัดเย็บ และตนทุนวัตถุดิบ             
แตบริษัทฯยังคงตองรักษาระดับราคาสินคาให อยูในระดับท่ีแขงขันกับคูแขงได ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการไม
ปรับราคาสินคาเพิ่มข้ึนหลังจากท่ีไดตกลงราคากับลูกคาแลว 

บริษัทฯจึงมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการรักษาความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาและพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินคา
อยูเสมอ แมลูกคา OEM จะมีการซื้อเปนครั้งๆ ไป กลาวคือไมมีการทําสัญญาระยะยาว และไมมีการผลิตลวงหนา แต   
ลูกคารายใหญท้ัง 10 รายนี้ลวนเปนลูกคาท่ีมีความสัมพันธอันยาวนานกับบริษัทฯและบริษัทยอย และมีการสั่งซื้อสินคาใน
ลักษณะเปนรายครั้งไปอยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี้ลูกคารายใหญ 3 รายแรก ซึ่งมีความสัมพันธทางการคากับบริษัทมายาวนาน ยังไดปรับเปลี่ยนวิธีการลง
ผลิต สั่งซื้อกับทางบริษัทในป 2552 เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า โดยมุงเนนจํานวนตอแบบท่ีมากข้ึน ใน
ระดับราคาท่ีตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยทางลูกคาไดลดจํานวนผูผลิตลง แตเนนเฉพาะผลิตกับผูผลิตรายใหญ และมีคุณภาพดี
เทานั้น 

 

 ความเส่ียงดานราคาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักในการผลิตชุดช้ันในไดแก ผา ยาง ฟองน้ํา ซึ่งมูลคาการซื้อวัตถุดิบหลักตอมูลคาการซื้อวัตถุดิบ

ท้ังหมดคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.75 ในป 2552 และรอยละ 79.18 ในป 2553 ตามลําดับ ท้ังนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดานราคา 
วัตถุดิบ บริษัทฯ มีระบบการจัดซื้อและบริหารการสั่งซื้อท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาและคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบ 
ตลอดจนวางแผนการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ สําหรับสินคา OEM บริษัทฯ จะกําหนดราคาขายดวยวิธีการกําหนดราคาตามตนทุนการผลิตจริง                
แตท้ังนี้ บริษัทฯ ยังคงตองรักษาระดับราคาสินคาใหแขงขันกับคูแขงรายอื่นได บริษัทฯ จึงไดใชวิธีการจัดหาวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากําไรข้ันตนไดคอนขางคงท่ี จึงเปนการปองกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบได 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

โครงสรางเงินทุน 
 
ผูถือหุน 

 
รายช่ือผูถือหุนสูงสุดของบริษัทฯ จํานวน 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2553 

 

รายชื่อผูถือหุน 
 

จํานวนหุนท่ีถือ สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) 

1. นายวิโรจน  ธนาลงกรณ 51,841,400 74.59 
2. นางวรรณี   ทองลักษณ 2,800,200 4.03 
3. นายอนุรักษ  ตั้งคารวคุณ 2,602,100 3.74 
4. นางสาวรัชนี  นิวัติชัยบรรณดิษ 2,100,200 3.02 
5. นายโสฬส  เอ่ียมอมรพันธ 2,100,200 3.02 
6. นายไชยกร ศิริรัตนอัสดร 1,848,200 2.66 
7. นายพฤทธิพงศ  โชคทวีภิรมย 1,742,500 2.51 
8. นายนนทะวัฒน  ประเสริฐวณิช 1,738,700 2.50 
9. นายสุรชัย  เจียมสมาน 1,268,800 1.83 
10. ประชาชนท่ัวไป 1,457,700 2.10 

รวมท้ังสิ้น 69,500,000 100.00 
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 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554  มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ 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 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

ท่ีประชุม วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/50 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจ
ลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นายวิโรจน ธนาลงกรณ, นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร, นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ, นายอมรเทพ 
อสีปญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ กรรมการจํานวนสองคนในหาคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ” 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.) บริหารจัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน

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

ของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ 
ไดแก เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การ
ควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร
ขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการท่ี
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เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพยท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามท่ี
หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยให
มีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการบริษัทฯ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
แตงต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงต้ังกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาท่ีแทนในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีกรรมการ
อิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการ
ตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน 
ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 
และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลอื่นท่ีอาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการคาโดยท่ัวไป 

5.) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาคํ้าประกันใดๆ ท่ี
กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัทฯ 

6.) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 
7.) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัทฯ 

ท้ังนี้ สําหรับรายการท่ีกรรมการบริษัทฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริษัทฯ หรือผูไดรับมอบอํานาจ ท่ีมีสวนไดเสีย
ในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 
 

 
เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุม ไดมีมติแตงต้ัง นางสาวนวลจันทร หาญสกุล
บรรเทิง เปนเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ และดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของตางๆ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 ท่ีประชุมไดมีมติตอวาระ
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 
รายช่ือ ตําแหนง 

นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 

 
* หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน เปนผูมีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2.) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง 

5.) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  

6.) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล อยางนอย ดังตอไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ 2 ป โดยมีนางสาวนวลจันทร หาญสกุลบรรเทิง เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนาท่ีชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการ
ประชุม นําสงเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  ณ วันท่ี 4 มกราคม 2554 มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

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

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ 

2.) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย การ
ฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัทฯ ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีกรรมการผูจัดการนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังการชําระหรือใชจายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง การ
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จัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 
30 ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินท่ีกําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ 

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
8.) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท้ังนี ้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด 
(ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเ ง่ือนไขธุรกิจการคาโดยท่ัวไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด ท้ังนี้ สําหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร ท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไม
มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 

 
ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร กรรมการผูจัดการ 

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

นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 

นายอมรเทพ  อสีปญญา ผูอํานวยการสายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ผูอํานวยการสายงานขายในประเทศ 

ผูอํานวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต
(รักษาการ) 

นายอภินันท  บุษบก ผูอํานวยการสายงานทรัพยากรมนุษยและ 
วิศวกรรมการผลิต 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1.) มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร

กําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ 
2.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมท้ัง

ควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 
3.) พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาจากภายในหรือ

ภายนอกบริษัทฯ 
4.) มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือผลประโยชนของบริษัทฯ 
5.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใชจายเงินในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การ

อนุมัติการจัดซื้อเครื่องจักรและบริการอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อผลประโยชน และคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการ
ขายและบริหาร และรายจายลงทุนใหเปนไปตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 1 ลานบาท ท้ังนี้ ไมรวมถึงการจัดซื้อท่ีดิน 

6.) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7.) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 

8.) ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใต
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการท่ีทําใหกรรมการผูจัดการสามารถ
อนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับ
บริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการคาโดยท่ัวไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทเปนผู
กําหนด ท้ังนี้ สําหรับรายการท่ีกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการผูจัดการ ท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงใน
เรื่องนั้น 

 
 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ มาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมผาน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหา
และคัดเลือกบุคคลท่ีสามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงต้ังและถอดถอน
กรรมการดังนี้ 

 
องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการ 
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดนั้น ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 
68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ ความรูความสามารถท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ จากนั้นจึงนํา
รายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

2.) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ี
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ัง
ใหมได 

3.) ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 3.1 เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีที่

ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ี
ขาด 

4.) ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชน เขาเปนกรรมการแทน
ตําแหนงกรรมการท่ีวางลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 
โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาไป
แทน 

5.) ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

  
 
องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกต้ังจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
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คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีมีการชําระไปแลว ในป 2553 มีรายละเอียดดังนี ้
บริษัทฯ 

รายการ  ป  2553 
รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (ลานบาท) 

กรรมการ (ฐานะกรรมการ) 
- นายวิโรจน ธนาลงกรณ 
 
 
- นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร 
 
- นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ 
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ 
 
- นายอมรเทพ อสีปญญา 
 
-นายอภินันท บุษบก 
 
- นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล 
 
 
 
- นายสมชัย วนาวิทย 
 
 
- นายยุทธนา อดิพัฒน 

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

 
0.36 
0.12 

                0.108 
0.12 

                0.092 
0.12 

                0.079 
0.12 

                0.079 
0.12 

                0.079 
0.12 

                0.079 
0.06 
0.06 

                0.119 
0.12 
0.06 

                0.119 
0.12 
0.06 

                0.119 
0.12 

กรรมการบริหารและผูบริหาร  
(ฐานะผูบริหาร) 

- เงินเดือน คาตําแหนง และคาน้ํามัน
รถยนต 
- คาตอบแทนกรรมการบริหาร 

              32.251 
 
                 0.36 

  
  สําหรับในป 2554 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดคาตอบแทน เทากับป 2553 คือคาตอบแทนพื้นฐานสําหรับกรรมการทุกคนใน
อัตราเทากัน และคาตอบแทนตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพิ่มเติม ยกเวนบําเหน็จกรรมการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
ความรัดกุมและชัดเจนยิ่งข้ึนและสะดวกในการบริหารจัดการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตําแหนง คาตอบแทน (บาท/เดือน) 
กรรมการ 10,000 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการบริหาร 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 
กรรมการบริหาร 5,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

 บําเหน็จกรรมการกําหนดเปนไมเกินปละ 3 ลานบาท โดยมีการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมีอํานาจจัดสรร 
และกําหนดสวนแบงระหวางกันเอง 

 
คาตอบแทนอ่ืนๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร 

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อใหผูบริหารใชในกิจการบริษัทฯ เปนจํานวน   6  คัน 
 - บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แกพนักงานท่ีเปนสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจายสะสมและบริษัทฯ

จายสมทบ ในอัตราดังนี้ 
  - ระดับผูจัดการฝายและผูอํานวยการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
  - ระดับรองกรรมการผูจัดการและกรรมการผูจัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % 
 ของคาจางท่ีไดรับในแตละเดือนกอนหักภาษีเงินได 
 
การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมีนโยบาย
ตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี(Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริม
ใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
ดังนี ้

 
1. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อใหไดมาซึ่งความเจริญกาวหนา ความม่ันคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผู ถือหุน ผูลงทุน และผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการกํากับ
ดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางท่ีกรรมการบริษัทฯ พึงใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไวดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน ตาม
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการดวยการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง โปรงใส ครบถวน และสะทอนถึงผลการดําเนินกิจการท่ีแทจริง มีการ
ประเมิน และวางมาตรฐานปองกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสม 
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3. กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
4. ผลิตสินคาดวยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอ

ตําหนิติเตียนของลูกคา เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาสินคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกคา 
5. เช่ือม่ันในคุณคาของพนักงานดวยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝงคุณธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม เพื่อใหพนักงาน

เจริญกาวหนาไปพรอมกับบริษัทฯ 
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกรายดวยความเทาเทียมกัน 
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน ผูมีสวนเกี่ยวของ และตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
 

2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกราย โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง

เทาเทียมกัน 
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้ 
1. สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อยางรวดเร็วสมํ่าเสมอและ

ทันเวลา โดยผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.sabina.co.th 
2. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา

เลือกต้ังเปนกรรมการ โดยบริษัทไดทําหลักเกณฑในการเสนอเรื่องดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซต ของบริษัทท่ี www.sabina.co.th และ
แจงการเผยแพรผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. สิทธิในการสงคําถามเพื่อสอบถามประเด็นตางๆของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการ
ลวงหนา  โดยสามารถสงคําถามลวงหนามาท่ีเลขานุการบริษัททางอีเมล : nuanchan@sabina.co.th หรือโทรสาร :02-4345911  และ
ไดเผยแพรใหทราบถึงสิทธิดังกลาวบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ท่ี www.sabina.co.th 

4. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยทางบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดย บริษัทฯจะจัดใหมี
การสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอใหกับผูถือหุน เปนการลวงหนา เพื่อใหผู
ถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการเขารวมประชุม 

5. บริษัทฯ ยังไดเพิ่มชองทางเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เอกสารประกอบวาระการประชุมผูถือหุน รวมท้ัง
แบบฟอรมมอบฉันทะ และขอมูลอื่นๆ ท่ีจําเปนไวลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th กอนการจัดสงเอกสารไปยังผู
ถือหุนรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชสิทธิออกเสียง และมีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ 

6. เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อ
ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง 

7. บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดในการประชุม
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกราย
สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแตละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ  

8. บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนินการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได   โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก  และได

กําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย 

ผูถือหุน   
บริษัทฯ มุงม่ันในอันท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา ดวยความรู ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริต 

เพื่อใหบริษัทฯ มีความม่ันคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางยั่งยืนและเหมาะสม พรอมกับปกปองผลประโยชน และ
ดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ  รวมท้ังมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูถือหุนทุกรายไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ครบถวน และถูกตอง  
อีกท้ังขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ 

ลูกคา 
บริษัทฯ ต้ังใจ และมุงม่ันท่ีจะสรางความพึงพอใจและความม่ันใจในคุณภาพของสินคาใหกับลูกคา โดยคิดคนนวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกวัย ตลอดจนเอาใจใสและ
ดําเนินการอยางเปนธรรมตอคํารองเรียนของลูกคา โดยผานทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจําอยูตามเคานเตอรจําหนายสินคา 
ตามรานคา หางสรรพสินคาช้ันนําท่ัวประเทศ 

พนักงาน 
พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนหัวใจสําคัญท่ีจะพาองคกรไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอพนักงานโดยมุง

สงเสริมการฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางท่ัวถึง พรอมกับสรางความม่ันคงในอาชีพ และใหโอกาส
ในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนา 
บริษัทฯ  ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน 
บริษัทฯ ใหการดูแลพนักงานในดานความปลอดภัยและจัดใหมีสวัสดิการตางๆ  

คูคา และหรือ เจาหนี้ 
บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ท่ีมีตอคูคา และหรือเจาหนี้อยางเครงครัด และไมเรียก

รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ท่ีไมสุจริตในการคา และจะสรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอกัน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู และรวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ 

สังคมและสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบ

ตอชุมชนและสังคมใหเกิดข้ึนในบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดย
สวนรวม และไมกระทําการใดๆ หรือใหการสนับสนุนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือกอใหเกิดผลเสียตอประเทศชาติ และ/หรือ เปน
ภัยตอสังคมและความม่ันคงของประเทศ 

คูแขงขันทางการคา 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทาง

การคาดวยวิธีท่ีไมเหมาะสม หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  
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4.   มาตรการในการแจงเบาะแส 
       ผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียน  แจงเบาะแสหรือพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในองคกร 
โดยสงหนังสือหรือจดหมายอิเล็คโทรนิกสไปถึงหนวยงานนักลงทุนสัมพันธหรือฝายตรวจสอบภายในโดยตรงไดท่ี เลขท่ี 
12  ถนนอรุณอมรินทร  แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ 10700  หรือ E-mail  address :  
amornthep@sabina.co.th  หรือ  nuanchan@sabina.co.th  กรณีท่ีบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลและพบวามีมูลจะ    
ดําเนินการแกไขและลงโทษทางวินัย 
        นอกจากนี้บริษัทยังจัดชองทางใหแกผูมีสวนไดเสียไดรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบริหาร 
ระดับสูง  หรือรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตองคอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและโปรงใส  โดยผาน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามท่ีอยูขางตน  หรือ E-mail  address : nuanchan@sabina.co.th 
        บริษัทจะรับพิจารณาเฉพาะเรื่องรองเรียนหรือคําแนะนําของผูมีสวนไดเสียท่ีไดแจง ช่ือ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท   
โทรสาร  และ E-mail  address (ถามี)  และความสัมพันธกับบริษัทฯ  โดยขอมูลรองเรียนการดําเนินการท่ัวไปจะถูกเก็บเปน 
ความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝายตรวจสอบภายใน  สวนการรองเรียนการกระทําผิดของผูบริหาร 
ระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 

5. การประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนปละ 1 ครั้ง 

และถือเปนหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะตองเขารวมประชุมทุกครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ 
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม แบบฟอรมมอบฉันทะ พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนไดรับทราบลวงหนา
อยางครบถวนกอนวันประชุมอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินในลงคะแนนในวาระตางๆ กรณีท่ี
ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เขาประชุมแทนได 

 

6. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา และมีการเติบโตท่ีม่ันคง เพื่อสราง

ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความ
ระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ และขอพึงปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ และใหเปนตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย 

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

และเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย บริษัทฯ จัดใหมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม และใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
รวมท้ังจัดทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงาน ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ใหกรรมการใหมไดศึกษา
ทําความเขาใจ พรอมคูมือขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดํารงตําแหนง
กรรมการอีกดวย 
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7. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบดวยความมีเหตุมีผล 

การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลตอท่ีประชุมโดยระบุมูลคารายการ 
คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของการทํารายการดังกลาว ดวยขอมูลท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบได  หากรายการใดจะตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือท่ีประชุมผูถือหุน  รายการดังกลาวจะไดรับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอน  และจะมีการใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นท่ีแตกตางจากคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทจะมีการเปดเผยความเห็นท่ี
แตกตางดังกลาวดวย    ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ  กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว  ท้ังนี้
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

นอกจากนี้บริษัทฯยังไดกําหนดหลักเกณฑและใหกรรมการบริษัท , ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของใหมีการ
รายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ  ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย  เพื่อใหบริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยผานวาระ
การประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายหามมิใหผูบริหารและพนักงานท่ีอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับของบริษัทฯ หากกระทํา
การอันเปนการแสวงประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในท่ีตนลวงรูกอนเปดเผยสูสาธารณะ    นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ ใหรับทราบทุกครั้ง 

อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผูบริหาร 
รวมถึงครอบครัวท่ีถูกตองตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ 
 

8. จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อเพิ่ม

ความเช่ือม่ันตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน และสังคมสวนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไมใหมีการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตนและผูเกี่ยวของ โดยการนําขอมูลภายในท่ียังไมไดเปดเผย หรือท่ีเปนความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับ
บุคคลภายนอก หรือทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานเปนลายลักษณอักษร และทําการ
สื่อสารใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และท่ัวถึง 

บริษัทฯไดเผยแพรคูมือจริยธรรมุรกิจบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “จรรยาบรรณในการดําเนินุรกิจ” 
                       

9. การถวงดุลของคณะกรรมการ 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ประกอบไปดวย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 5 ทาน 
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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

 
10. การรวมหรือแยกตําแหนง 

บริษัทฯ มีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีโดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของบริษัทไวอยางชัดเจนตามประเภท
ของธุรกรรม โดยไดจัดแบงเปนหมวดหมูตามสายงานอันไดแก หนวยงานผลิต หนวยงานบัญชีและการเงิน หนวยงานทรัพยากร
มนุษย หนวยงานขายในประเทศและตางประเทศ และอื่นๆ โดยไดถูกบรรจุไวในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการฉบับท่ี 1/2549 
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2549 

ดวยบทบาท และภาระหนาท่ีท่ีแตกตางกันระหวางประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ จึงกําหนดให
ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมิใชบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาท่ีออกจากกันอยาง
ชัดเจน ซึ่งกอใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได 

11. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปอยางชัดเจนโปรงใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความรูความสามารถไวได และคาตอบแทนของกรรมการมีการ
นําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป 

สําหรับคาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน (จํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร เปดเผยอยูใน
เรื่องโครงสรางการจัดการ หัวขอคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร) 

12. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจนและนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยางครบถวน
เพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม      

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเต็มท่ี  และใน
การประชุมไดเชิญผูบริหารท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม  เพื่อช้ีแจงขอมูลหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรงเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ มีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมท่ีผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอางอิงไดตลอดเวลา 

ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมท้ังสิ้น  4 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละ
ทานสรุปไดดังนี้ 
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รายช่ือ 

การเขารวมประชุม (คร้ัง) 
ป 2553 

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

  
13.การดํารงตําแหนงกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
     เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี  คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดจํานวนบริษัทท่ี

กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี้ 
    1. ใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท  แตไมไดกําหนดการเปนกรรมการใน

บริษัทท่ีมิไดจดทะเบียน 
    2. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเปนตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  ก็

ใหช้ีแจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดังกลาวไวในแบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ดวย 

     

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ัง

ในดานการบริหาร การเงิน การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
มีความอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบ และถวงดุลไดอยางเต็มท่ี นอกจากนั้นยังมุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหนาท่ีสอบทานวาบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอยางเพียงพอ 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งท่ี  1/2554  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554โดยมีรายละเอียดตามหนาท่ี 48 เรื่องการควบคุมภายใน 

 

15. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปใหมีการจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน 
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16. ความสัมพนัธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีมีความ

ครบถวน เพียงพอ โปรงใส ทันเวลา และท่ัวถึง โดยบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และขาวสารตางๆ ใหผูถือหุน นักลงทุน 
และผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และ
รวดเร็ว เชน ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสรางองคกร รายงานประจําป หนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน และขอมูลอื่นๆ ท่ีจําเปน 

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ  ไดดําเนินการจัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูล และ
ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนการตอบขอซักถามของนักลงทุน
และผูท่ีเกี่ยวของซึ่งสามารถติดตอเขามาทางผูดูแลหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ คือ คุณอมรเทพ  อสีปญญา  โดยผานทางอีเมล 
ir@sabina.co.th หรือ amornthep@sabina.co.th  หรือโทรศัพทไดท่ี โทร.0-2422-9400  

 
 
นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ 
ท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้ 

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

2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของพนักงาน Security ในแตละ Program Software 
เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเขาถึงขอมูลได 

3.   บริษัทฯ ไดมีการกําหนดการเก็บรักษา และการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไวในสัญญาจางแรงงาน และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ในการไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 
และผูท่ีเกี่ยวของ จากขอมูล หรือขาวสารใดๆ ของบริษัทฯ ท่ียังเปนความลับ และยังไมเปดเผยตอสาธารณะ  

4.   บริษัทฯ จะทําการแจงใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณะ หากมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจงให
ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มต้ังแตการตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พักงานช่ัวคราว และออกจากงาน ตามลําดับ และ
บริษัทฯ มีมาตรการแกไขโดยใหบุคคลท่ีกระทําผิดดังกลาวทําการกลับรายการ และนําผลกําไรท่ีไดจากการซื้อขายหุนนั้น ๆ ไป
บริจาคแกองคกรการกุศลตอไป 

5.   บุคคลภายนอกท่ีเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ จัดทํา หรือทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ีอาจมีผลตอความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองทําสัญญารักษาขอมูลความลับ ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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การควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะไดรับการตรวจสอบผานสํานักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการตรวจสอบ

ระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดรับจากฝายบริหาร  โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  1/2554 เม่ือวันท่ี  24 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 
3 ทานเขารวมประชุมดวยไดพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝาย
บริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารจัดทําข้ึนจากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในดานตางๆ ไดแก ดานองคกรและสภาพแวดลอม ดานการบริหาร
ความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และดานระบบการติดตาม 
ท้ังนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม สามารถทําใหการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไป
ไดอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ  

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจํานวนท่ี
กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต 

สําหรับบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของ
บริษัทยอยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยจะ
พิจารณาการจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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รายการระหวางกัน 
 
 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ในระหวางป  2553 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด มีรายการระหวางกันท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป  2553 ตามลําดับ และยังมีรายการระหวางกันนอกเหนือจาก
ท่ีไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี ้

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 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 

8.98 
 
 
 

สินคาท่ีบริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 
เปนราคาและเง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ
เชนเดียวกับท่ีบริษัทฯ ซื้อจากผูขายรายอื่นท่ัวๆ ไป 
ความจําเปนในการทํารายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มิไดมีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
ตางๆ รวมกันโดยการซื้อผานบริษัทยอย อยางไรก็ตาม 
ในบางกรณีท่ีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทําใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุตางๆ ใน
ราคาท่ีถูกลงได บริษัทฯ จะทําการสั่งซื้อผานบริษัทยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอางอิง  เง่ือนไขการชําระเปนเง่ือนไขเดียวกันกับท่ี
ใชกับบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 

  ซื้อสินคาสําเร็จรูป -  
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บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ขายสินคาสําเร็จรูป 470.67 
      

สินคาและวัตถุดิบท่ีบริษัทฯ ขายใหบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด เปนรายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติ 
 
ความจําเปนในการทํารายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหาร
กําลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเปนหนวยงาน
เดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเหลือ 
ในขณะท่ีบริษัทยอยมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ บริษัทฯ 
ไดซื้อวัตถุดิบและผลิตชุดช้ันในเพื่อขายใหแกบริษัท
ยอย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอางอิง  เง่ือนไขการชําระเปนเง่ือนไขเดียวกันกับท่ี
ใชกับบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 
 

  ขายวัตถุดิบ        -              
บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

รายไดรับจางตัด
เย็บชุดช้ันใน 
 
 
 

4.48 
 

บริษัทฯ รับจางตัดเย็บชุดช้ันในจากบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด ซึ่งเปนรายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินปกติ 
 

ความจําเปนในการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัท
ยอย: เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะรับจางตัดเย็บ
ชุดช้ันในใหแกบริษัทยอยเปนรายการใหญ และตอเนื่อง 
โดยท่ีผานมาการรับจางตัดเย็บดังกลาว เปนกรณีท่ี
บริษัทฯ มีกําลังผลิตเหลือ จึงไดรับจางบริษัทยอย เพื่อ
ใชกําลังผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการท่ี
บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอย: รายการดังกลาวเปนการจาง
ตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอางอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเปนเง่ือนไขเดียวกันกับท่ีใชกับบริษัทอื่นท่ีไม
เกี่ยวของกัน 
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บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาจางตัดช้ินงาน
ชุดช้ันใน 

4.17 คาจางตัดช้ินงานชุดช้ันในท่ีบริษัทฯ วาจาง บริษัท ซาบี
นา ฟารอีสท จํากัด เปนราคาและเง่ือนไขการชําระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความจําเปนในการทํารายการกับบริษัทยอย: เนื่องจาก
บริษัทฯ บริหารกําลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือน
เปนหนวยงานเดียวกัน สวนงานการตัดช้ินงานชุดช้ันใน 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทําหนาท่ีปอนช้ินงานตัด
สูทุกโรงงาน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการท่ีทํา
กับบริษัทยอย: รายการดังกลาวเปนการจางตามปกติของ
ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอางอิง  เง่ือนไขการชําระเปน
เง่ือนไขเดียวกันกับท่ีใชกับบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาเชาพื้นท่ี
สํานักงานและ
คลังสินคา 

1.71            บริษัทฯ เชาพื้นท่ีสํานักงาน และคลังสินคา จากบริษัท 
ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 
กําหนดราคาคาเชาโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกลเคียง
ในขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการเชาตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาด
อางอิง 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ลูกหนี้การคา 219.05 
 

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) ขายสินคาใหกับลูกคารายอื่น 
 
 
 
 

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด ขายสินคาใหกับลูกคารายอื่น 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอางอิง  เง่ือนไขการชําระเปนเง่ือนไขเดียวกันกับท่ี
ใชกับบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 
 

    
  เจาหนี้การคา 

 
1.49        
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บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ มูลคา 
 (ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ดอกเบ้ียรับ 5.85 ดอกเบ้ียรับเกิดจากการใหบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  
กูยืมเงิน กําหนดอัตราดอกเบ้ีย 2.40 % ตอป  ซึ่งสูงกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

เงินใหกูยืม 333 บริษัทฯ มีสภาพคลองเหลืออยู จึงใหบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด  กูยืมเงินเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

 
2)รายการท่ีเกิดข้ึนเปนปกติระหวางบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด กับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงรายอื่น 
 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ มูลคา 
 (ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

นายวิโรจน  
ธนาลงกรณ 

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

คํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือสถาบัน
การเงิน โดยไมมี
การคิด
คาธรรมเนียม 

190 รายการดังกลาวเปนรายการท่ีนายวิโรจน  ธนาลงกรณ
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแกบริษัทฯ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยวงเงิน
สินเช่ือดังกลาวประกอบดวยวงเงินสินเช่ือ O/D , P/N, 
L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกูระยะยาว (LOAN)  และ
วงเงิน  FORWARD  CONTRACT 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล 

นายวิโรจน  
ธนาลงกรณ 

เปนกรรมการของ
บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

คํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือสถาบัน
การเงิน โดยไมมี
การคิด
คาธรรมเนียม 

555.63 
 

 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงในอนาคต จะตองมีการจัดเสนอใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย
การกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ท้ังนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงใน
รายการดังกลาว 
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 11/2551 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551   มีมติกําหนดมาตรการ
อนุมัติรายการระหวางกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเปน 2 ประเภท ไดแก รายการท่ีเกิดข้ึน
เปนปกติและตอเนื่อง และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราว และนโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยมีข้ันตอนการ
อนุมัติรายการระหวางกันดังนี้ 

1. รายการคาท่ีเกิดข้ึนเปนปกติ 
 รายการคาท่ีเปนปกติธุรกิจเชน การซื้อวัตถุดิบ เปนรายการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปนรายการคา
ปกติธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยระบุเง่ือนไขการทํา
รายการใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม  สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบ
ได  โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว และ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกลาวไดเปนระยะ 
 
2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราว 
         รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราวเชน การซื้อขายหุน  เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ การทํารายการของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี  ตามแตกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
3. นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหความชวยเหลือในลักษณะท่ีเปนการคํ้าประกัน
สวนบุคคลโดยผูถือหุนรายใหญ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตอการกูยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากสถาบัน
การเงินตางๆ ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันใดๆ รวมถึงการท่ีบริษัทใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย
ดวย 

 
  รายการระหวางกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ ฝายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุม
ตรวจรายการท่ีเกิดข้ึน จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
เปดเผยรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตราฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ฐานะทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
สินทรัพยรวม 
    สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลงจากป 2552 เปน 1,893.64 ลานบาท ลดลง 140.52 ลานบาท มีสาเหตุจากเงิน   
ลงทุนช่ัวคราวลดลง 66.23 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 69.34 ลานบาท อาคารและอุปกรณลดลง 18.16 ลานบาท 
 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
    สําหรับป 2553 อัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กนอย เหลือรอยละ 2.75 ทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และสินทรัพยถาวร   
 ลดลงเล็กนอย เหลือรอยละ 2.65 และรอยละ 27.38 ตามลําดับ 
 
ลูกหนี้การคา 
    สําหรับป 2553 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เทากับ 602.19 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน ลูกหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ  เกิน 
กําหนดชําระ 0 – 3 เดือน, 4 – 6 เดือน และ 7 – 12 เดือน คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.40 รอยละ 7.21 รอยละ 0.23 และรอยละ     
0.16 ของลูกหนี้การคาท้ังหมด ตามลําดับ 

 
สินคาคงเหลือ 
    สําหรับป 2553 สินคาคงเหลือเทากับ 758.80 ลานบาท ลดลง 69.34 ลานบาท คิดเปนลดลง รอยละ 8.37  สวนใหญเปนการ 
ลดลงของสินคาสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  สําหรับป 2553 มูลคาทางบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทฯ เทากับ 382.09 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.16  
          ลานบาท  โดยลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ เทากับ 7.14 ลานบาท  ยานพาหนะเทากับ 4.42 ลานบาท สินทรัพยอื่นเทากับ  
          3.30 ลานบาท ณ. สิ้นป 2553 คาเสื่อมราคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนเทากับ 46.53 ลานบาท 

 
 

              การวิเคราะหสภาพคลอง 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ในป 2553 บริษัทฯมีกระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานเทากับ 207.52 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยกําไรสุทธิ 52.06  ลาน 
         บาท คาเสื่อมราคาและ คาใชจายตัดจาย 55.03  ลานบาท  สินคาคงเหลือลดลง  55.72 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน 33.58  ลาน 
        บาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน 8.47  ลานบาท 

 
กระแสเงินสดจากการลงทุน 

ป 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 32.17 ลานบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในอาคารและ 
         อุปกรณ จํานวน 28.39 ลานบาท  ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 13.61 ลานบาท  
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

 ป 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 184.90 ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผลประจําป  
          2552 จํานวน 22.94  ลานบาท จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นใหแกสถานบันการเงิน จํานวน 160.50 ลานบาท และจายชําระเจาหนี ้
          เชาซื้อ จํานวน 1.46 ลานบาท 

 
หนี้สิน 
     สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินเทากับ 613.83 ลานบาท ลดลง 113.14 ลานบาท จากปกอน โดยมีหนี้เงินกูระยะสั้น  จาก 
สถาบันการเงินลดลงเหลือ 340.00 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึนเปน 180.29 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึนเปน 90.10  
ลานบาท 

 
สวนของผูถือหุน 

  สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน รวม 1,279.81 ลานบาท 
 

 
ผลการดําเนินงาน ของป 2553 
รายไดจากการขาย 
      ป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการเทากับ 1,867.54 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จํานวน 217.01 ลานบาท  คิด 

          เปนเพิ่มข้ึนรอยละ 13.15 เนื่องจากรายไดจากการขายสินคา ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 188.21 ลานบาท  
          คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 16.60  ซึ่งเปนผลจากนโยบายของบริษัท ท่ีเนนการเพิ่มยอดขายสินคา ภายใตเครื่องหมายการคาของ 
          บริษัทยอยอยางจริงจังและตอเนื่อง  สําหรับรายไดจากการขายสินคา OEM  เพิ่มข้ึน 28.42 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 5.50 

 
 
              รายไดจากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ (มูลคาลานบาท) 
 

 
 

     2552 รอยละ 2553 รอยละ 
รายไดจากการขายสินคา OEM      
   เสื้อช้ันใน 315.57 19.12 317.28 16.99 

   กางเกงช้ันใน 128.75 7.80 148.65 7.96 
  อื่นๆ 72.13 4.37 78.94 4.23 

    
รวมรายไดจากการขายสินคา OEM 516.45 31.29 544.87 29.18 
รายไดจากการขายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทยอย     
   เสื้อช้ันใน 816.18 49.45 936.58 50.16 
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     2552 รอยละ 2553 รอยละ 
   กางเกงช้ันใน 273.92 16.60 313.99 16.82 
   อื่นๆ 43.97 2.66 71.71 3.84 
     
รวมรายไดจากการขายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 1,134.07 68.71 1,322.28 70.82 
รวมรายไดจากการขาย  1,650.52 100.00 1,867.15 100.00 

                       
ผลิตภัณฑ OEM 
      สําหรับป 2553 รายไดจากการขายสินคา OEM  เทากับ 544.87 ลานบาท เพิ่มข้ึน 28.42 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ       
5.50  ทําใหสัดสวนการขาย OEM ตอรายไดจากการขายท้ังหมดลดลง เหลือรอยละ 29.18 รายไดจากการขาย OEM ดังกลาว  
แบงเปนรายไดจากเสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑอื่น ๆ เทากับรอยละ 16.99 รอยละ 7.96 รอยละ 4.23 ของรายไดจาก 
การขายท้ังหมด 
 
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
     รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยมีความสําคัญตอรายไดของบริษัทฯ เนื่องจากสินคา 
มีราคาและอัตรากําไรข้ันตนท่ีดีกวาสินคา OEM นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมดีไซน ปริมาณ และชวงเวลาในการ 
จัดจําหนายสินคาไดเองอีกดวย รายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
ดังนี ้
     สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย เทากับ 1,322.28 ลาน 
บาท เพิ่มข้ึน 188.21 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 16.60  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.82 เม่ือเทียบกับรายไดจากการ 
ขายท้ังหมด โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน กางเกงใน และ ผลิตภัณฑอื่น ๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.16 รอย 
ละ 16.82 และ 3.84  เม่ือเทียบกับรายไดจากการขายท้ังหมด 
 
ตนทุนขายและกําไรข้ันตน 

               สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 1,214.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.04 ของรายไดจากการขายและบริการ   
         และมีกําไรข้ันตนจํานวน 652.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.96 ของรายไดจากการขายและบริการ  เนื่องจากการขายสินคา  
         OEM ไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทท่ีแข็งคา และการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย มีการจัดรายการ 
         มากข้ึน ทําใหตองมีการลดราคาบางเปนครั้งคราว 

 
คาใชจายในการขายและการบริหาร และกําไรจากการดําเนินงาน 

          สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ 592.78 ลานบาท เพิ่มข้ึน 39.97 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 
   รอยละ 7.23 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 31.31 ของรายไดรวมท้ังหมด เนื่องจากบริษัทยอยมีการขยายจุดขายมาก และมีการ 
   จายคาเชา และคาบริหารเพื่อเพิ่มพื้นท่ีขายมากข้ึน อีกท้ังมีการเพิ่มงบสงเสริมการขาย และโฆษณาประชาสัมพันธมากข้ึน  
   เพื่อผลักดันยอดขายและสวนแบงทางการตลาด ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย ใหเพิ่มมากข้ึนตลอดท้ังป 2553  
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   อยางตอเนื่องจากปกอน ๆ  
          บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 60.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.22 ของรายไดจากการขายและบริการ 

 
ดอกเบี้ยจาย 
          ป 2553  บริษัทฯ มีดอกเบ้ียจายเทากับ 15.13 ลานบาท  ซึ่งลดลง 1.40 ลานบาทจากปกอน  อัตราดอกเบ้ียจายอยูระหวาง   
 รอยละ 2.15 ถึงรอยละ 8.25 ตอป 

 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

           บริษัทฯ มีภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2553 เทากับ 18.78 ลานบาท 
           บริษัทฯ ยังคงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรท่ีไดรับจากโรงงานยโสธร  ครบกําหนดการลดหยอน 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลท้ังจํานวน สิ้นสุดวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 และไดรับการลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ 
  ถึงป 2559 

 
กําไรสุทธิ 
          สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 52.06 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 8.59 ลานบาท เปนอัตราลดลงรอยละ  
 14.17 ซึ่งเปนผลจากกําไรข้ันตนท่ีลดลง และคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มข้ึน ดังกลาวแลว 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
          สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานเทากับ 0.75 บาทตอหุน ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอสวนผูถือ 
หุน (Return on Equity:ROE) รอยละ 4.02 

 
 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี คือ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในป 2552 ถึงป 2553 คิดเปนจํานวนเงินดังนี้ 
 
 

หนวย: บาท 2552 2553 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 830,000 830,000 
คาตอบแทนอื่น - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2553 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน (นางสาวรวี
วัลย  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพัฒนและนายสมชัย   วนาวิทย )ไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับ
ดูแลตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ  โดย มีการประชุมท้ังสิ้น 5 ครั้ง ในป 2553 (จํานวน 1 ครั้งเปนการประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย)  ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังนี ้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2553 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําป 2553 วาไดทําตามและมี

การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีท่ีไดกําหนดไวอยางโปรงใส  ถูกตองและเพียงพอ  รวมท้ังไดทําตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.)  

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในและผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานตามแผนงาน

การตรวจสอบภายในประจําป   ซึ่งผลงานดังกลาวไดถูกนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ีน  

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานและการกํากับดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ต.ล.ท.)
และ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ   สอบทานการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆรวมท้ังรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  โดยเนนใหมีการ
บริหารจัดการท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯเปนประจําทุก 

               ไตรมาส   ใหตระหนักถึงความเสี่ยงในดานตางๆเพื่อหาวิธีปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมท้ังวิธีการท่ีจะแกปญหา   
                อยางถูกตองและทันเวลา  

5. การแตงต้ังผูสอบบัญชี ประจําป 2554 
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบในการเสนอผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554   โดยพิจารณา

จากผลงานการใหบริการท่ีผานมา  รวมท้ังความเหมาะสมของอัตราคาสอบบัญชี   จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงต้ัง  ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช  หรือนางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน หรือ นายชัย
ยุทธ  อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 76, 4563,3885 และ 4885 ตามลําดับ  แหง
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554  
 
 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     

                (น.ส.รวีวัลย ภิยโยพนากุล) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน
ท่ัวไปอยางโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจอยางมีเหตุผลวา 
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน ตลอดจนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือสํานักงาน 
เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ัน
อยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด 
ณ 31 ธันวาคม 2553 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        (นายวิโรจน ธนาลงกรณ)     (นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร) 
          ประธานกรรมการบริษัท      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2553 และ  2552 
ผูสอบบัญชี : นางณัฐสรัคร สโรนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4563 สํานักงาน  

เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 
สรุปความเห็นของผูสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ2552 งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกําไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัทฯ และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีมีความเห็นวา งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของแตละป ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

  โดยไมเปนเง่ือนไขในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ผูสอบบัญชีใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยไดถูกแสดงไวในสวนของผูถือหุน เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัท
ยอยท่ีสูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบการเงิน 

 ณ วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 62

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
   

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
รวม งบกําไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของ  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และเฉพาะของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเปนงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทาน
อื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาเปนผูตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและได
เสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับการซื้อ
หุนของบริษัทยอยจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4  

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะ
ของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 
 
 

(นางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน) 
       ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                                     ทะเบียนเลขท่ี  4563 
 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบดุล 

 
     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  

31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

            
สินทรัพย          

สินทรัพยหมุนเวียน          
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4  15,602,853.94  25,155,873.01  5,863,714.37  7,312,536.28 
  เงินลงทุนช่ัวคราว          
  - หนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1  1,214,094.47  10,941,743.18   1,214,094.47  10,941,743.18  
  - หลักทรัพยเผื่อขาย 5.2  58,500,000.00  115,000,000.00   58,500,000.00  115,000,000.00  
  ลูกหนี้การคา สุทธ ิ          
  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.1                         -                           -    219,045,445.41  331,562,198.76 
  - กิจการอื่น   6  602,189,784.46  596,402,807.36  53,663,392.12  25,351,051.76 
  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ 3.2                         -                           -    333,000,000.00  201,000,000.00  
  สินคาคงเหลือ สุทธิ 7  758,799,890.31  828,136,276.93  140,819,245.50  161,919,252.62 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น          
  ลูกหนี้สรรพากร   2,758,991.09  1,349,375.74  1,409,615.35                          -   
  ภาษีขายจายลวงหนา   18,992,832.99  17,103,206.72                         -                           -   
  อื่น ๆ   5,165,700.34  4,812,864.59  883,384.42  2,029,241.53 
            รวมสินทรัพยหมุนเวียน   1,463,224,147.60  1,598,902,147.53  814,398,891.64  855,116,024.13 
            
สินทรัพยไมหมุนเวียน          
 เงินลงทุนในบริษัทยอย 1.4                         -                           -    144,849,500.00  144,849,500.00 
 ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ สุทธ ิ 8  382,091,930.14  400,253,236.97  149,712,342.14  168,048,646.02 
 สินทรัพยไมมีตัวตน 9  33,962,333.38  28,845,414.23  792,058.17  1,110,808.49 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   14,360,136.24  6,155,524.39                         -                           -   
            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   430,414,399.76  435,254,175.59  295,353,900.31  314,008,954.51 
รวมสินทรัพย   1,893,638,547.36  2,034,156,323.12  1,109,752,791.95  1,169,124,978.64 
            
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้       
            
            
            
  ลงช่ือ ............................................. กรรมการ     ลงช่ือ ........................................... กรรมการ 
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บริษัท  ซาบีนา  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

 
     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  

31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

            
หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

หนี้สินหมุนเวียน          
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น          
  จากสถาบันการเงิน 10  340,000,000.00  500,501,087.52  15,000,000.00   40,000,000.00 
 เจาหนี้การคา          
  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.3                         -                           -    1,485,774.51   2,269,871.74 
  - กิจการอื่น     180,288,647.98  145,500,477.44  76,228,801.29   76,305,515.13 

 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 11  1,421,393.82  1,599,809.57   345,365.04   733,241.57 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น          
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 18  10,447,679.29  5,263,498.96  3,471,705.79  2,577,569.99 
  เงินปนผลคางจาย   12,410.38   11,812.05   12,410.38   11,812.05  
  คาใชจายคางจาย   72,156,556.42  64,692,291.60  19,413,331.93  19,581,754.56 
  อื่น ๆ   7,484,271.90  6,437,251.26  1,552,756.74  2,438,910.08 
            รวมหนี้สินหมุนเวียน   611,810,959.79  724,006,228.40  117,510,145.68  143,918,675.12 
            
หนี้สินไมหมุนเวียน          
 หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ 11                         -    1,284,705.42                         -    300,444.30 
 เงินประกันพนักงาน   2,021,000.00  1,679,000.00                         -                           -   
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   2,021,000.00  2,963,705.42                         -    300,444.30 
                      รวมหนี้สิน   613,831,959.79  726,969,933.82  117,510,145.68  144,219,119.42 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบดุล 

            
     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   
หมา
ยเหตุ  

31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

            
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  69,500,000  หุน   347,500,000.00  347,500,000.00  347,500,000.00  347,500,000.00 
  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   275,164,000.00  275,164,000.00  275,164,000.00  275,164,000.00 
 กําไรสะสม          
  จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 12  34,031,000.00  31,134,566.33  31,831,000.00  29,492,000.00 
  ยังไมไดจัดสรร   462,436,068.41  436,212,303.81  379,507,646.27       358,009,859.22  
  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ -         
  -เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 5.2  (41,760,000.00)         14,740,000.00   (41,760,000.00)         14,740,000.00  
 มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย -           
   - ที่สูงกวาราคาเงินลงทุน 1.4  202,435,519.16  202,435,519.16                         -                           -   
            รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   1,279,806,587.57  1,307,186,389.30  992,242,646.27  1,024,905,859.22 
 สวนของผูถือหุนสวนนอย                          -                           -                           -                           -   
                      รวมสวนของผูถือหุน   1,279,806,587.57  1,307,186,389.30  992,242,646.27  1,024,905,859.22 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   1,893,638,547.36  2,034,156,323.12  1,109,752,791.95  1,169,124,978.64 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้       
            
            
            
            
            
            
            
  ลงช่ือ ............................................. กรรมการ  ลงช่ือ ........................................... กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย   

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   2553 และ 2552 

บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หมาย
เหตุ 

31 ธันวาคม 2553 
 

31 ธันวาคม 2552 
 

31 ธันวาคม 2553 
 

31 ธันวาคม 2552 

   

รายได 
รายไดจากการขาย สุทธิ 1,867,146,912.88 1,650,513,541.00 725,550,342.93 798,352,068.60 
รายไดจากการบริการ 396,036.75 12,806.50 4,482,063.25 9,128,532.00 
รายไดอื่น  25,912,838.93 24,794,567.22 14,735,717.47 10,690,440.01 

         รวมรายได 1,893,455,788.56 1,675,320,914.72 744,768,123.65 818,171,040.61 

คาใชจาย 
ตนทุนขายและบริการ 1,214,711,329.45 1,031,604,011.28 595,327,616.41 660,147,040.61 
คาใชจายในการขาย 404,218,157.19 349,749,406.01 17,103,877.92 15,192,390.41 
คาใชจายในบริหาร 150,097,169.63 166,448,288.95 42,336,576.65 44,415,703.11 
ขาดทุนจากสินคาไฟไหม 7 2,046,155.76                        -                            -                             -   
คาตอบแทนผูบริหาร 20 36,419,695.76 36,610,331.16 36,419,695.76 36,610,331.16 

          รวมคาใชจาย 1,807,492,507.79 1,584,412,037.40 691,187,766.74 756,365,465.29 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 85,963,280.77 90,908,877.32 53,580,356.91 61,805,575.32 
ตนทุนทางการเงิน (15,130,428.82) (16,527,739.58) (294,397.47) (292,560.93) 
ภาษีเงินได 18 

 
(18,777,653.68) (13,734,575.72) (6,514,172.39) (5,590,009.74) 

กําไรสุทธ ิ 52,055,198.27 60,646,562.02 46,771,787.05 55,923,004.65 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 52,055,198.27        60,646,562.02  46,771,787.05 55,923,004.65  
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย                        -                          -                            -                             -   

52,055,198.27 60,646,562.02 46,771,787.05 55,923,004.65 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (บาท) 0.75 0.87 0.67 0.80 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 69,500,000 69,500,000 69,500,000 69,500,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
  

ลงช่ือ ............................................. กรรมการ ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด(มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบการเงินรวม 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553  และ 2552 
บาท 

สวนเกินทุนจาก 
การเปลี่ยนแปลง 

มูลคาของเงินลงทุน 
ในหลักทรัพยเผื่อขาย 

กําไรสะสม 
สวนของ 
ผูถือหุน 

สวนนอย 

มูลคาตามบัญชี 
ของบริษัทยอย 
ที่สูงกวาราคา 

เงินลงทุน 
หมาย
เหตุ 

ทุนเรือนหุน 
ที่ออกและ 
ชําระแลว 

สวนเกินมูลคา 
หุนสามัญ 

จัดสรรแลว 
เปนสํารอง 

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2552 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  
เงินปนผลจาย 13                        -                        -     -   (45,175,000.00) -   -   -   (45,175,000.00) 
กําไรสุทธิ  -   -   -   60,646,562.02  -   -   -   60,646,562.02  
จัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฏหมาย 12 -   -   2,797,000.00  (2,797,000.00)  -   -   -   -   
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง- 
     มูลคาหลักทรัพยเผื่อขาย 5.2  -   -   -    -   14,740,000.00  -   -   14,740,000.00  
สวนของผูถือหุนสวนนอย  -   -   -    -   -   -   -   -   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2552 347,500,000.00  275,164,000.00  31,134,566.33  436,212,303.81  14,740,000.00  -   202,435,519.16  1,307,186,389.30  
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด(มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบการเงินรวม 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553  และ 2552 
บาท 

สวนเกินทุนจาก 
การเปลี่ยนแปลง 

มูลคาของเงินลงทุน 
ในหลักทรัพยเผื่อขาย 

กําไรสะสม 
สวนของ 
ผูถือหุน 

สวนนอย 

มูลคาตามบัญชี 
ของบริษัทยอย 
ที่สูงกวาราคา 

เงินลงทุน รวม 

ทุนเรือนหุน 
ที่ออกและ 
ชําระแลว 

สวนเกินมูลคา 
หุนสามัญ 

จัดสรรแลว 
เปนสํารอง 

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 
หมาย
เหตุ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2553 347,500,000.00  275,164,000.00  31,134,566.33  436,212,303.81  14,740,000.00  -   202,435,519.16  1,307,186,389.30  
เงินปนผลจาย 13 -   -   -   (22,935,000.00) -   -   -   (22,935,000.00) 
กําไรสุทธิ -   -   -   52,055,198.27  -   -   -   52,055,198.27  

จัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฏหมาย 12 -   -   2,896,433.67  (2,896,433.67) -   -   -                               -   
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง- 
     มูลคาหลักทรัพยเผื่อขาย 5.2 -   -   -   -   (56,500,000.00) -   -   (56,500,000.00) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย -   -   -   -   -   -   -                               -   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2553 347,500,000.00  275,164,000.00  34,031,000.00  462,436,068.41  (41,760,000.00) -   202,435,519.16  1,279,806,587.57  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

 

ลงช่ือ ............................................. กรรมการ ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด(มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2553 และ 2552 

บาท 
กําไรสะสม 

ทุนเรือนหุน 
ที่ออกและ 
ชําระแลว 

สวนเกินมูลคา
หุนสามญั 

จัดสรรแลว 
เปนสํารอง 

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร  

กําไรที่ยังที่ยัง 
ไมเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลง
มูลคาของหลัก 
ทรัพยเผื่อขาย รวม 

หมาย
เหตุ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
1 มกราคม 2552 

347,500,000.00  
 

275,164,000.00  
 

26,695,000.00  
 

350,058,854.57  
 

   -   
 

999,417,854.57  

เงินปนผลจาย 13 -   -   -   (45,175,000.00) -   (45,175,000.00) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -   -   -   55,923,004.65  -   55,923,004.65  
จัดสรร เ ปนสํ ารอ ง
ตามกฏหมาย 

12 
 

-   
 

-   
 

2,797,000.00  
 

(2,797,000.00) 
 

-   
 

-   

กําไรที่ ยังไม เกิดขึ้น
จริงจากการ เปลี่ยน 
แ ป ล ง มู ล ค า ห ลั ก 
ทรัพยเผื่อขาย 

5.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14,740,000.00 
 

14,740,000.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 347,500,000.00   275,164,000.00   29,492,000.00   358,009,859.22   14,740,000.00   1,024,905,859.22  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
1 มกราคม 2553 

347,500,000.00  
 

275,164,000.00  
 

29,492,000.00  
 

358,009,859.22  
 

14,740,000.00  
 

1,024,905,859.22  

เงินปนผลจาย 13 -    -   -   (22,935,000.00) -   (22,935,000.00) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -    -   -   46,771,787.05  -   46,771,787.05  
จัดสรร เ ปนสํ ารอ ง
ตามกฏหมาย 

12 
 

- 
 

- 
 

2,339,000.00 
 

(2,339,000.00) 
 

- 
 

- 

กําไรที่ ยังไม เกิดขึ้น
จริงจากการ เปลี่ยน 
แ ป ล ง มู ล ค า ห ลั ก 
ทรัพยเผื่อขาย 

5.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(56,500,000.00) 
 

(56,500,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31  ธันวาคม 2553 

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

31,831,000.00 
 

379,507,646.27 
 

(41,760,000.00) 
 

992,242,646.27 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

ลงช่ือ ............................................. กรรมการ 

 
 

ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 70

  
บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  2553 และ2552 

บ า ท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

หมาย
เหตุ 31 ธันวาคม 2553  31ธันวาคม  2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรสุทธ ิ 52,055,198.27  

 
60,646,562.02  

 
46,771,787.05  

 
55,923,004.65  

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)        
คาเสื่อมราคา 8 46,533,787.94  

 
49,853,280.27  

 
22,967,500.26  

 
23,612,136.94  

คาใชจายตัดจาย 9 8,497,580.85  
 

8,458,558.55  
 

318,750.32  
 

389,006.35  
กําไรในสินคาคงเหลือ 7 9,570,000.44  

 
3,898,964.75  

 
                        -   

 
                        -   

ขาดทุนจากสินคาไฟใหม 7 2,046,155.76  
 

                        -   
 

                        -   
 

                        -   
คาเผื่อสินคาลาสมัย 7 2,000,000.00  

 
3,000,000.00  

 
                        -   

 
                        -   

ขาดทุน(กําไร)จากขายทรัพยสิน 8 (88,562.07) 
 

(200,231.89) 
 

2,469.41  
 

(84,112.15) 
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน 1,210,053.60  

 
857,108.21  

 
1,012,347.88  

 
276,753.90  

รายจายดอกเบี้ย 15,130,428.82  
 

16,527,739.58  
 

294,397.47  
 

292,560.93  
รายจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 18,777,653.68  

 
13,734,575.72  

 
6,514,172.39  

 
5,590,009.74  

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง(เพ่ิมขึ้น)    -   
 

-   
 

112,516,753.35  
 

(35,658,441.39) 
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (5,786,977.10) 

 
27,513,767.91  

 
(28,312,340.36) 

 
61,819,279.11  

สินคาคงเหลือ ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 55,720,230.42  
 

(177,974,553.50) 
 

21,100,007.12  
 

3,300,742.19  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 4,677,897.02  

 
3,741,106.59  

 
2,778,708.36  

 
5,490,583.91  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (8,204,611.85) 
 

(2,870,130.53) 
 

                        -   
 

                        -   
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพ่ิมขึน้(ลดลง) -   

 
-   

 
(784,097.23) 

 
1,309,546.11  

เจาหนี้การคา - กิจการอื่น  เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 33,578,116.94  
 

(29,801,863.68) 
 

(1,089,061.72) 
 

(28,786,127.09) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปนผลคางจาย เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 598.33  

 
1,326.30  

 
598.33  

 
1,326.30  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - คาใชจายคางจาย เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 7,422,969.53  
 

(14,443,562.37) 
 

(170,222.63) 
 

(12,988,271.53) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 1,047,020.64  

 
(1,658,548.96) 

 
(886,153.34) 

 
923,010.97  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 342,000.00  
 

328,500.00  
 

                        -   
 

                        -   
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 244,529,541.22  

 
(38,387,401.03) 

 
183,035,616.66  

 
81,411,008.94  

จายดอกเบี้ย (15,089,133.53) 
 

(16,452,936.98) 
 

(292,597.47) 
 

(286,396.53) 
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (21,923,447.74) 

 
(22,384,827.57) 

 
(8,662,503.19) 

 
(6,345,813.29) 

     เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน  207,516,959.95  
 

(77,225,165.58) 
 

174,080,516.00  
 

74,778,799.12  
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  2553 และ2552 
บ า ท 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
หมาย
เหตุ 

31 ธันวาคม 2553 
 

31ธันวาคม  2552 
 

31 ธันวาคม 2553 
 

31 ธันวาคม 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดรับ(จาย)จากการขาย(ซื้อ)เงินลงทุนช่ัวคราว 5.1 9,727,648.71  (99,777,641.46) 9,727,648.71  (99,777,641.46) 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ 3.2 -    -   (132,000,000.00) 33,000,000.00  
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8 (28,389,618.11) (9,748,007.19) (4,643,712.52) (5,335,972.46) 
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8 105,699.07  213,856.64  10,046.73  84,112.15  
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 9 (13,614,500.00) (19,663,914.34)                         -   (221,500.00) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (32,170,770.33) (128,975,706.35) (126,906,017.08) (72,251,001.77) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จายเงินปนผล 13 (22,935,000.00) (45,175,000.00) (22,935,000.00) (45,175,000.00) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น - 

 - จากสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 10 (160,501,087.52) 260,284,612.27  (25,000,000.00) 39,783,524.75  
จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 11 (1,463,121.17) (1,451,384.24) (688,320.83) (715,261.82) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (184,899,208.69) 213,658,228.03  (48,623,320.83) (6,106,737.07) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9,553,019.07) 7,457,356.10  (1,448,821.91) (3,578,939.72) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 4 25,155,873.01  17,698,516.91  7,312,536.28  10,891,476.00  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 4 15,602,853.94  25,155,873.01  5,863,714.37  7,312,536.28  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................. กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2552 

 
1. ขอมูลทั่วไป 

4.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด) ไดจัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเม่ือ วันท่ี 17 สิงหาคม 2538 ตอมาเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทไดจด
ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยู
เลขท่ี 177 หมูท่ี 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและมีโรงงานสาขาต้ังอยูเลขท่ี 236 หมูท่ี 10 ตําบลดูทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร บริษัทไดรับสิทธิพิเศษในการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
และเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 บริษัทไดมีการจัดต้ังโรงงานสาขาจํานวน 2 แหง คือ เลขท่ี 81,106 หมูท่ี 6 ตําบลหนอง
โบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย และเลขท่ี 130 หมูท่ี 13 ถนนนางรอง-ลําปลายมาศ บานกวางงอย ตําบลโคกกลาง 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย บริษัท ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนาย
เสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุดช้ันในสตรี   

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทยเม่ือ วันท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ มีโรงงานทาพระ ต้ังอยูเลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอก
ใหญ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทยอยประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุดช้ันในสตรี 

 
4.2 เกณฑในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตท่ีไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งถือ
เปนบริษัทยอย โดยบริษัทถือหุน 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเปน 100%) และอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัท หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันท่ีมีนัยสําคัญออกแลว 
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4.3 กิจการที่เก่ียวของกัน 
กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางออมและกิจการท่ีเปนบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  สัดสวนการถือหุน 
บริษัทยอย :       

- บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  ผลิต และจําหน ายเสื้อผ า
สําเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุนและมีกรรมการ
รวมกัน 

 100.00% 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน       
 - บริษัท จินตนา แอพพาเรล จํากัด  ผลิต  และจําหนายเสื้ อผ า

สําเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 
 สัมพันธทางเครือญาติ  - 

 

1.4 การปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทไดซื้อหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน จํานวนรวม 448,495 หุน 
ในราคาหุนละ 100 บาท (Par Value) ในขณะท่ีบริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 247.29 ลานบาท  และบันทึกเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 44.85 ลานบาท คิดเปนการถือหุนใน
บริษัทยอยรอยละ 99.67  โดยในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนวามีสวนไดเสียในบริษัทยอยรอยละ 100.00 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 บริษัทแสดงรายการผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทยอย จํานวน 
247.29 ลานบาท กับมูลคาราคาทุน (Cost) จํานวน 44.85 ลานบาท ของเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนประมาณ 202.44 
ลานบาท เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยท่ีสูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 

ตอมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 100 ลานบาท โดยบริษัทเขาซื้อหุนเพิ่มทุนท้ังหมด
จํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนเงินรวม 100 ลานบาท ทําใหเงินลงทุนในบริษัทยอย ในบัญชีของบริษัท
เพิ่มข้ึนจาก 44.85 ลานบาท เปน 144.85 ลานบาท  

 

1.5 การปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 

ในเดือนพฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 12/2552  เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับ
มาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้นการอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบ
การเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ดังนี ้

1)  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน มีดังนี ้
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 

อยางไรก็ตาม  ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 
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2)   มาตรฐานการบัญชี  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน  มีดังนี ้
 วันท่ีมีผลบังคับใช 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  1  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  2  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินคาคงเหลือ 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  7  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  8  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 

1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญากอสราง 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  เรื่อง ภาษีเงินได 1  มกราคม  2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สัญญาเชา 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง รายได 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน จากรัฐบาล 

แ ล ะ ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
ชวยเหลือจากรัฐบาล 

 
 

1  มกราคม  2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 

1  มกราคม  2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ตนทุนการกูยืม 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออก

จากงาน 
 

1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 

1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง กําไรตอหุน 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1  มกราคม  2554 
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 วันท่ีมีผลบังคับใช 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1  มกราคม  2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การรวมธุรกิจ 1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือ

ไวเพื่อขาย และการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 

1  มกราคม  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลง

ทรัพยากรแร 
 

1  มกราคม  2554 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน ฉบับท่ี  15 เรื่อง สัญญาการกอสราง

อสังหาริมทรัพย 
 

1  มกราคม  2554 
 

อยางไรก็ตาม  ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาวขางตน 
 

 
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขาย รับรูเปนรายไดเม่ือไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินคาไปยังลูกคาแลว 

รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน
ท่ีมีกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

2.3 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เปนเงินลงทุนท่ีบริษัทต้ังใจจะถือครองไวไมเกินหนึ่งป ประกอบดวย หนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน หลักทรัพยเพื่อคา 
หลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนท่ัวไป หรือตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดภายในหนึ่งป 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและหนวยลงทุน แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพย
เปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการสวนเกิน
ทุนในสวนของผูถือหุน 
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอน จะบันทึกเปนรายการกําไร 
(ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือแสดงเปนสวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุน แลวแต
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปลี่ยน 
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2.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนท่ีคาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ท้ังสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีประมาณ
ข้ึนนี้ ไดจากการวิเคราะหสถานะของหนี้ท่ีคางชําระในปจจุบัน 

2.5 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูป  งานระหวางผลิต และวัตถุดิบ บันทึกในราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือ มูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน แลวแตอยางใดจะตํ่ากวา  

บริษัทต้ังคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา เมื่อคาดวาสินคาจะเสื่อมสภาพ  หรือลาสมัย  โดยพิจารณาจากสภาพ
ปจจุบันของสินคาคงเหลือและแนวโนมของความนิยมของผูบริโภคเปนเกณฑ 

2.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่ง หรือมีอํานาจในการควบคุม
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมนับต้ังแตบริษัทมี
อํานาจควบคุมจนถึงวันท่ีสิ้นสุดการเปนบริษัทยอย รายการและยอดคงเหลือระหวางบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนกําไร
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุน 

2.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

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

2.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ทรัพยสินและ
หนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน(ซื้อและขาย
ตามลําดับ) ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันท่ีในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 
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2.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัท คํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑของประมวลรัษฎากร และใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนท่ีไดรับจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

2.10 ผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ
ผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

บริษัทและบริษัทยอย ไมไดบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน ซึ่งอาจตองจายในภายหนาภายใตกฎหมาย
แรงงาน 

2.11 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปดเผย
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

2.12 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกและเรียก
ชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 
 

3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลทีเ่ก่ียวของกัน 
บริษัท มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย และบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลาวถือตามราคาตลาด
ท่ัวไป หรือเปนไปตามสัญญาท่ีตกลงกันสําหรับรายการท่ีไมมีราคาตลาด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคา ท่ีมีกับบริษัทยอย และบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งแสดงรวมเปน
สวนหนึ่งในงบดุล  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี ้
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552   31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 
สินทรัพย         
3.1 ลูกหนี้การคา          

บริษัทยอย         
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -     219,045,445.41  331,562,198.76 
กิจการที่เกี่ยวของกัน         
บริษัท จินตนา แอพพาเรล จํากัด  -  -  -  - 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธ ิ  -  -  219,045,445.41  331,562,198.76 
         
3.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของ         

บริษัทยอย         
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  333,000,000.00   201,000,000.00 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังนี้ 
  บาท   
  ยอดคงเหลือ                                       ยอดคงเหลือ                                   นโยบายการคิด 
  ณ  วันที ่      ณ  วันที ่  ตนทุนกูยืม 
  31 ธันวาคม 2552  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธันวาคม 2553  ระหวางกัน 
           

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  201,000,000.00  282,000,000.00  150,000,000.00  333,000,000.00  2.40% 
               
  201,000,000.00  282,000,000.00  150,000,000.00  333,000,000.00   
   
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
หนี้สิน         
3.3 เจาหนี้การคา         

บริษัทยอย         
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  1,485,774.51  2,269,871.74 

เจาหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน   -  -  1,485,774.51  2,269,871.74 
         

 
 

รายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี ้
  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดตนทุน 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  ระหวางกัน 
บริษัทยอย           
ขายสินคาสําเร็จรูป  -  -  470,665,301.00  617,685,148.21  ราคาตลาด 
ขายวัตถุดิบ  -  -  -  2,897,979.71   
รับจางตัดเย็บ  -  -  4,482.063.25  9,128,532.00  " 
ซื้อวัตถุดิบ  -  -  8,976,255.42  20,892,140.58  " 
คาเชาพ้ืนที่สํานักงานและคลังสินคา  -  -  1,710,000.00  1,710,000.00  " 
คาจางตัด  -  -  4,167,897.81  6,476,492.51  " 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  5,846,991.71  6,711,016.36  " 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  
วันท่ี  31 ธันวาคม   2553 และ  2552 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552   31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  
เงินสด  655,926.50  690,995.50  194,997.25  136,853.25 
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  14,946,927.44  24,464,877.51  5,668,717.12  7,175,683.03 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  15,602,853.94  25,155,873.01  5,863,714.37  7,312,536.28 

 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันท่ี  31 ธันวาคม   2553 และ  2552  ประกอบดวย 

5.1 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  1,214,094.47  10,941,743.18  1,214,094.47  10,941,743.18 
เงินลงทุนในกองทุนเปดอยุธยาตราสารเงิน  -  -  -  - 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  1,214,094.47  10,941,743.18  1,214,094.47  10,941,743.18 

5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ดังนี้:- 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

 
 

ราคาทุน 
 กําไร(ขาดทุน) 

ที่ยังไมเกิดขึน้  
มูลคา 

ยุติธรรม  
 

ราคาทุน 
 กําไร(ขาดทุน) 

ที่ยังไมเกิดขึ้น  
มูลคา 
ยุติธรรม 

หลัก ท รัพย ในคว า ม
ตองการของตลาด 100,260,000.00  (41,760,000.00)  58,500,000.00  100,260,000.00  14,740,000.00  115,000,000.00 

       รวม 100,260,000.00  (41,760,000.00)  58,500,000.00  100,260,000.00  14,740,000.00  115,000,000.00 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 80

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   2553 มีดังตอไปนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดซื้อหลักทรัพย -  - 
ยอดขายหลักทรัพย -  - 

รายการเปลี่ยนแปลงกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
2553 มีดังตอไปนี ้

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 14,740,000.00  14,740,000.00 
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด (56,500,000.00)  (56,500,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 (41,760,000.00)  (41,760,000.00) 

 

6. ลูกหนี้การคา – กิจการอ่ืน  สุทธิ 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ  2552 ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  604,371,759.77  598,584,782.67  53,663,392.12  25,351,051.76 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธ ิ  602,189,784.46  596,402,807.36  53,663,392.12  25,351,051.76 

 
ณ วันท่ี   31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระดังนี้ 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น         
         - ยังไมถึงกําหนดชําระ  558,460,163.66  505,049,958.93  53,663,392.12  25,351,051.76 
         - เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน    43,562,346.96  91,144,225.14  -  - 
         - เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน    1,367,895.83  2,390,598.60  -  - 
         - เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน    981,353.32  -  -  - 
         - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 

รวม  604,371,759.77  598,584,782.67  53,663,392.12  25,351,051.76 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 
         ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธ ิ  602,189,784.46  596,402,807.36  53,663,392.12  25,351,051.76 
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคากิจการอื่น ในระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 3 1 ธันวาคม 2553 มีดังนี ้

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  2,181,975.31  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางงวด  -  - 
โอนกลับบัญชีคาเผื่อจากการรับชําระ  -  - 
คาเผื่อลดลงจากการตัดจําหนายลูกหนี ้  -  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  2,181,975.31  - 

 

7. สินคาคงเหลือ  สุทธิ 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ วันท่ี   31 ธันวาคม  2553 และ 2552  ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
สินคาสําเร็จรูป  503,824,560.70  555,201,699.64  12,445,167.74  2,045,986.28 
สินคาระหวางผลิต  146,168,504.10  126,731,601.07  74,874,635.48  76,085,749.97 
วัตถุดิบ  100,223,587.66  128,528,177.12  44,614,245.01  69,266,354.58 
วัสดุสิ้นเปลือง  15,495,702.00  23,265,279.89  8,455,772.61  14,521,161.79 
สินคาระหวางทาง  1,087,535.85  409,519.21  429,424.66  - 
        รวม  766,799,890.31  834,136,276.93  140,819,245.50  161,919,252.62 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (8,000,000.00)  (6,000,000.00)  -  - 
สินคาคงเหลือ  สุทธ ิ  758,799,890.31  828,136,276.93  140,819,245.50  161,919,252.62 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ2552 สินคาคงเหลือในบัญชีของบริษัทยอย ท่ีซื้อจากบริษัทฯ มีกําไรในสินคาคงเหลือ (ในงบ
การเงินรวมไดตัดออกแลว) เปนจํานวนเงิน  9,570,000.44  และ  3,898,964.75  บาท  ตามลําดับ 
7.1 การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย ในระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2553 มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  6,000,000.00  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางงวด  2,000,000.00  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  8,000,000.00  - 
     

7.2 ในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2553 เกิดเหตุการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมืองตอเนื่องเปนเวลานาน โดยไดขยาย                                 
ออกไปอยางกวางขวางและเพิ่มความรุนแรงข้ึนจนเปนสถานการณจลาจลในหลายทองท่ีของกรุงเทพมหานคร และเม่ือวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2553 เกิดการวางเพลิงเผาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ทําใหเกิดความเสียหายในสินคาของบริษัทยอย ท่ีวาง
จําหนายในศูนยการคาดังกลาว เปนจํานวนเงินประมาณ 2.05 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกเปนผลขาดทุนจากสินคาไฟ
ไหมในงบกําไรขาดทุนของไตรมาสท่ี 2 ป 2553 
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8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31         ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม 2552  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2553 
ราคาทุน:-            
ที่ดิน 117,316,674.50  -  -  -  -  117,316,674.50 
อาคารและ -  
     สวนปรับปรุงอาคาร 299,118,597.06  713,621.35  

 
-  

 
843,555.93  

 
(608,621.35)  300,067,152.99 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 241,680,371.18  7,140,807.30  (1,010,804.16)  4,422,092.6  (114,383.38)  252,118,083.62 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 9,616,390.10  460,963.29  -  -  -  10,077,353.39 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 14,527,412.37  213,120.57  (106,959.34)  -  -  14,633,573.60 
เคร่ืองใชสํานักงาน 56,138,305.25  1,375,949.61  (1,428,222.73

) 
 760.00  (760.00)  56,086,032.13 

ยานพาหนะ 62,144,944.11  4,418,990.66  -  -  -  66,563,934.77 
สินทรัพยอื่น 25,742,924.60  3,295,130.30  (210,900.00)  41,750.00  (41,750.00)  28,827,154.90 
งานระหวางกอสราง -  1,676,461.33  -  -  -  1,676,461.33 
สินทรัพยระหวางติดตั้ง -  9,094,573.70  -  325,283.30  (4,867,927.18)  4,551,929.82 
     รวมราคาทุน 826,285,619.17  28,389,618.11  (2,756,886.23)  5,633,441.9  (5,633,441.91)  851,918,351.05 
            
หัก คาเสื่อมราคาสะสม:-            
อาคารและ -  
      สวนปรับปรุงอาคาร (122,098,209.59)  (14,503,519.88)  -  (5,252.48)  5,252.48  (136,601,729.47) 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ   (165,960,960.98)  (18,303,925.46)  1,010,802.16  -  -  (183,254,084.28) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ     (6,161,955.84)  (1,201,748.75)  -  -  -       (7,363,704.59) 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง (8,470,993.98)  (1,905,488.06)  94,443.20  -  -      (10,282,038.84) 
เคร่ืองใชสํานักงาน (48,904,170.38)  (3,023,489.69)  1,428,180.73  (855.76)  855.76      (50,499,479.34) 
ยานพาหนะ (52,148,073.77)  (4,993,148.41)  -  -  -       (57,141,222.18) 
สินทรัพยอื่น (22,288,017.66)  (2,602,467.69)  206,323.14  (25,000.45)  25,000.45       (24,684,162.21) 
  รวมคาเสื่อมราคาสะสม (426,032,382.20)  (46,533,787.94)  2,739,749.23  (31,108.69)  31,108.69  (469,826,420.91) 
ที่ดิน อาคาร และ            
         อุปกรณ- สุทธิ 400,253,236.97          382,091,930.14 

  

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงไวใน ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
ตนทุนขาย 35,531,663.03  36,440,458.28 
คาใชจายขายและบริหาร 11,002,124.91  13,412,821.99 
         รวม 46,533,787.94  49,853,280.27 
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บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ณ วันที่ 31         ณ  วันที่ 31 
 ธันวาคม 2552 

 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2553 

ราคาทุน:-            
ที่ดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 140,536,481.59  -  -  -  -  140,536,481.59 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 137,522,971.94  2,391,500.00  -  -  -  139,914,471.94 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 2,934,298.98  274,181.23  -  -  -  3,208,480.21 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 9,316,005.81  213,120.57  (106,959.34)  -  -  9,422,167.04 
เคร่ืองใชสํานักงาน 8,024,672.20  71,218.69  -  -  -  8,095,890.89 
ยานพาหนะ 26,975,518.20  -  -  -  -  26,975,518.20 
สินทรัพยอื่น 879,977.77  10,224.30  -  -  -  890,202.07 
งานระหวางกอสราง -  1,676,461.33  -  -  -  1,676,461.33 
สินทรัพยระหวางติดตั้ง -  7,006.40  -  -  -  7,006.40 
รวมราคาทุน 343,614,670.99  4,643,712.52  (106,959.34)  -  -  348,151,424.17 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม:-            
อาคารและสวนปรับปรุง
อาคาร 

(48,134,687.67)  (7,026,823.07)  -  -  -  (55,161,510.74) 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ (92,064,536.97)  (10,905,612.33)  -  -  -  (102,970,149.30) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ (2,554,945.04)  (197,603.21)  -  -  -  (2,752,548.25) 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง (3,929,984.84)  (1,384,186.62)  94,443.20  -  -  (5,219,728.26) 
เคร่ืองใชสํานักงาน (7,314,768.19)  (412,551.03)  -  -  -  (7,727,319.22) 
ยานพาหนะ (20,698,818.59)  (3,033,875.93)  -  -  -  (23,732,694.52) 
สินทรัพยอื่น (868,283.67)  (6,848.07)  -  -  -  (875,131.74) 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม (175,566,024.97)  (22,967,500.26)  94,443.20  -  -  (198,439,082.03) 
            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธ ิ 168,048,646.02          149,712,342.14 
            

 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารดังนี ้ 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
ตนทุนขาย 18,466,637.99  19,022,427.39 
คาใชจายขายและบริหาร 4,500,862.27  4,589,709.55 
           รวม 22,967,500.26  23,612,136.94 

บริษัทจดจํานองท่ีดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร บางสวนของบริษัทกับธนาคาร เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือตาง ๆ ของ
บริษัท 
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9. สินทรัพยไมมีตัวตน 
  งบการเงินรวม 
  บาท 
  ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 31 
   ธันวาคม 2552  เพ่ิมขึ้น  ตัดจําหนาย  โอนเขา  โอนออก   ธันวาคม 2553 

ราคาทุน ;-             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  22,787,819.09  464,500.00  -  284,925.00  (284,925.0  23,252,319.09 
     สิทธิการเชารอตัดบัญชี  28,650,333.36  13,150,000.  -  -  -  41,800,333.36  
รวมราคาทุน  51,438,152.45  13,614,500,    284,925.00  (284,925.0  65,052,652.45 
หักรายจายตัดจําหนายสะสม            
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  (12,198,379.25)  (1,812,527.77

) 
 -  -  -  (14,010,907.02) 

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี  (10,394,358.97)  (6,685,053.08)  -  -  -  (17,079,412.05) 
รวม  (22,592,738.22)  (8,497,580.85)  -  -  -  (31,090,319.07) 
  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ  28,845,414.23             33,962,333.38 

รายจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารดังนี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
ตนทุนขาย 202,281.83  202,281.83 
คาใชจายขายและบริหาร 8,295,299.02  8,256,276.72 
           รวม 8,497,580.85  8,458,558.55 

 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  บาท 
  ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 31 

  ธันวาคม 2552  เพ่ิมขึน้  ตัดจําหนาย  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2553 
ราคาทุน ;-             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  2,469,288.38  -  -  -  -  2,469,288.38 
รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  -  2,469,288.38 
หักรายจายตัดจําหนายสะสม             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  (1,358,479.89)  (318,750.32)  -  -  -  (1,677,230.21) 
รวม  (1,358,479.89 

(1,.58,479.89) 
 (318,750.32)  -  -  -  (1,677,230.21) 

  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ  1,110,808.49          792,058.17 

รายจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารดังนี ้
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  
ตนทุนขาย -  - 
คาใชจายขายและบริหาร 318,750.32  389,006.35 
           รวม 318,750.32  389,006.35 
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10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
เงินกูยืมระยะสั้น   340,000,000.00  499,000,000.00  15,000,000.00  40,000,000.00 
เงินกูยืมตามทรัสต รีซีทต  -  1,501,087.52  -  - 
               รวม  340,000,000.00  500,501,087.52  15,000,000.00  40,000,000.00 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น กับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง มีอัตรา
ดอกเบ้ียระหวางรอยละ 2.15 ถึง รอยละ 8.25 ตอป วงเงินกูดังกลาวคํ้าประกันโดย การจดจํานองท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางและ
เครื่องจักรของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังมีผูถือหุนและกรรมการของบริษัท เปนผูคํ้าประกัน 

11. หนี้สินภายใตสัญญาเชาซ้ือ 

หนี้สินจากสัญญาเชาระยะยาว  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553 และ2552 ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
เงินตนหนี้สินจากสัญญาลิสซิ่ง  1,443,436.11  3,043,245.48  350,857.90  1,084,099.47 
หัก :  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (22,042.29)  (158,730.49)  (5,492.86)  (50,413.60) 
หนี้สินจากสัญญาลิสซิ่ง                1,421,393.82  2,884,514.99  345,365.04  1,033,685.87 
หัก:  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด         
         ชําระภายในหนึ่งป  (1,421,393.82)  (1,599,809.57)  (345,365.04)  (733,241.57) 
               รวม  -  1,284,705.42  -  300,444.30 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตอง
จายชําระ มีดังนี้ 

 
  บ า ท 
  งบการเงินรวม 
  2553  2552 
   

เงินตน 
 

ดอกเบี้ยจาย 
รอตัดบัญชี 

 
 

รวม 
 

 
เงินตน 

 
ดอกเบี้ยจาย 
รอตัดบัญชี 

 
 

รวม 
ถึงกําหนดการจายชําระ  1,421,393.82  22,042.29  1,443,436.11  1,599,809.57  136,688.40  1,736,497.97 
  ภายในหนึ่งป             
ถึงกําหนดการจายชําระ  -  -  - 1,284,705.42  22,042.09  1,306,747.51 
  เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป            

รวม  1,421,393.82  22,042.29  1,443,436.11  2,884,514.99  158,730.49  3,043,245.48 
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  บ า ท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2553  2552 
   

เงินตน  
ดอกเบี้ยจาย 
รอตัดบัญชี  

 
รวม  

 
เงินตน  

ดอกเบี้ยจาย 
รอตัดบัญชี  

 
รวม 

ถึงกําหนดการจายชําระ  345,365.04  5,492.86  350,857.90  733,241.57  5,492.86  738,734.43 
  ภายในหนึ่งป             
ถึงกําหนดการจายชําระ  -  -  - 300,444.30  44,920.74  345,365.04 
  เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป            

รวม  345,365.04  5,492.86  350,857.90  1,033,685.87  50,413.60  1,084,099.47 
 

ภายใตเง่ือนไขของสัญญาบางฉบับขางตน บริษัท และบริษัทยอยมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซื้อทรัพยสินตามสัญญาเชาเม่ือสิ้นสุด
ตามสัญญาเชา และบริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว 

12. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

13. การจายเงินปนผล 
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552  ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ ครั้งท่ี 1/2552ไดมีมติจายเงินปนผลประจําป 2551ใหแกผูถือหุนจากผลกําไร
ป2551 ในอัตราหุนละ0.65 บาท จํานวน 69.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 45.175 ลานบาท  
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 ไดมิมติจายเงินปนผล ประจําป 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0 .33  บาท จํานวน 69.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 22.935 ลานบาท 

14. ทุนจดทะเบียน 
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุนสามัญของบริษัทไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และไดเริ่มซื้อขายต้ังแตวันท่ีดังกลาว เปนตนไป 

15. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ในระหวางป พ.ศ. 2548 บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานข้ึนภายใตการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนนี้ประกอบดวยเงินสวนท่ีพนักงานจาย
สมทบในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและสวนท่ีบริษัทจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน พนักงานจะไดรับเงิน
จากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน) 
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16. ภาระผูกพัน 
16.1 สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว 

16.1.1 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 บริษัท ไดลงนามตอสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ซาบีนา ฟาอีสท จํากัด เพื่อใชเปน
สํานักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเชา 3 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุการเชาออกไปได 3 คราว ๆ ละ 3 ป 
โดยตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน อัตราคาเชาเดือนละ 142,500  บาท โดย
ผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเชาทรัพย และผูใหเชาสัญญาวาจะไมจําหนายจาย
โอน ขายทรัพยท่ีเชาภายในระยะเวลา 12 ป 

16.1.2 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2551 บริษัทยอย ไดลงนามในสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคาแหงหนึ่งเพื่อเปนศูนยคาปลีกของ
บริษัทยอย มีระยะเวลา 2 ป 5 เดือน ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2553  ตอมาวันท่ี 12 มิถุนายน  
2552  บริษัทยอยไดลงนามในสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคาดังกลาวเพื่อขยาย ระยะเวลาเชาออกไปอีก 10 ป นับจาก
วันท่ีครบกําหนดของสัญญาเดิม โดยไดชําระเงินประมาณ 13.71 ลานบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการข้ันตํ่าในอนาคต ดังตอไปนี้ :- 

บริษัท   
ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 1.71 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2.42 
มากกวา 5 ป - 
รวม 4.13 

บริษัทยอย   
ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 17.47 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 18.76 
มากกวา 5 ป 0.62 
รวม 36.85 

16.2 หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บริษัท มีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัท ดังนี้ 
  ลานบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วัตถุประสงค  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
1. ค้ําประกันตอกรมศลุกากร  6.20  27.98  1.10  2.84 
2. อื่น ๆ  4.81  4.81  2.53  2.53 

รวม  11.01  32.79  3.63  5.37 
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17. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการคากับลูกหนี้และ เจาหนีต้างประเทศ อยางไร
ก็ตามระยะเวลาในการชําระเจาหนี้ และการรับชําระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาสั้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ2552 บริษัท มีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนี ้

   จํานวนเงินตราตางประเทศ ตามสกุลเงิน 
   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 
สินทรัพย          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  798,898.76  1,006,838.23  77,131.50  79,775.59 
 เหรียญฮองกง  57,188.45  -  57,188.45 - 
 เหรียญสิงคโปร  106,988.58            4,315.20  -  - 
 ยูโร  157,658.75  354,069.53   -    - 
 ปอนดสเตอรลิง  1,378,112.07  649,583.86  1,112,139.53  448,351.17 
หนี้สิน         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  335,589.44  382,914.46  85,423.76  106,723.17 

 เหรียญฮองกง  16,271.75  80,806.31  -  - 
 เหรียญสิงคโปร  -         -  -  - 
 ยูโร  3,434.43  122.26  -  - 
 ปอนดสเตอรลิง  19,590.81  3,070.98  -  1,771.22 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดทําสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน (สินทรัพย) ซึ่งจะครบกําหนดในไตรมาส 
2/2554 จํานวน 49,654.21 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอย ไดทําสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน (สินทรัพย) ซึ่งจะครบกําหนดในไตร
มาส 2/2554 จํานวน 1,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาและ 167,396.86 ยูโร 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัท แตฝายบริหารคาดวาจะไมมีความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปจจุบัน เนื่องจาก
บริษัทมีรายไดและกระแสเงินสดรับท่ีจะเขามาในแตละชวงเวลา เพียงพอตอการชําระดอกเบ้ีย  

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหนี้การคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเช่ือ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหาย
ทางการเงิน แกบริษัท อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันบริษัทขายสินคาใหกับลูกคาท่ีมีความสามารถในการชําระหนี้ไดดี 
บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุก
ตัวของลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทกระจายอยูในพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน สําหรับลูกหนี้การคาท่ีแสดงในงบดุล 
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ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนมูลคาท่ีคํานึงถึงความเสี่ยงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเช่ือดังกลาวแลว 

มูลคายุติธรรม 

ฝายบริหารของบริษัทเช่ือวา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน จะไมแตกตาง อยางเปน
สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 

18. สิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน 
บริษัท ไดรับสิทธิพิเศษจากบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2538 และ 24 
ตุลาคม 2545 ตามลําดับ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 สําหรับ
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป (ชุดช้ันในสตรี และเสื้อผาสตรีอื่นๆ) ซึ่งไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และบริษัท
ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว 

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
งบกําไรขาดทุน จําแนกตามสวนงานสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม  2553 และ 2552 มีดังนี ้
   งบการเงินรวม (ลานบาท) 
   2553  2552 
   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได             
 รายไดจากการขาย สุทธิ 556.88 1,310.27 1,867.15 551.23  1,099.28  1,650.51 
 รายไดจากการบริการ - 0.40 0.40 - 0.02 0.02 
  รวมรายได 556.88 1,310.67 1,867.55 551.23 1,099.30 1,650.53 
ตนทุนขาย    (1,214.71)  (1,031.61) 
กําไรขั้นตน      652.84 618.92 
คาใชจายในการขายและบริหาร (590.73)   (552.81) 
กําไรสุทธิจากการดําเนนิงาน 62.11 66.11 
รายไดและคาใชจายอื่น 
 รายไดอื่น 25.91 24.79 
 ขาดทุนจากสินคาไฟไหม (2.05)            
  ดอกเบี้ยจาย        (15.13)  (16.53) 
  รวมรายไดและคาใชจายอื่น 8.73 8.26 
กําไรกอนภาษ ี 70.84  74.37 
ภาษีเงินได   (18.78) (13.73) 
กําไรสุทธ ิ 52.06 60.64 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัท ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ลานบาท) 
   2553  2552 
   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได             
 รายไดจากการขาย สุทธิ 254.88 470.67 725.55 177.77  620.58  798.35 
 รายไดจากการบริการ - 4.48 4.48 - 9.13 9.13 
  รวมรายได 254.88 475.15 730.03 177.77 629.71 807.48 
ตนทุนขาย (595.33)        (660.15) 
กําไรขั้นตน 134.70 147.33 
คาใชจายในการขายและบริหาร (95.86) (96.22) 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 38.84 51.11 
รายไดและคาใชจายอื่น 
 รายไดอื่น 14.74 10.69 
  ดอกเบี้ยจาย (0.30) (0.29) 
  รวมรายไดและคาใชจายอื่น 14.44 10.40 
กําไรกอนภาษ ี 53.28  61.51 
ภาษีเงินได (6.51) (5.59) 
กําไรสุทธ ิ 46.77 55.92 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัท ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 

20. คาตอบแทนผูบริหาร 
คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประกันชีวิต เบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการ  เปนตน 

21 คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2553  2552  2553  2552 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ (31,940,235.91)  137,734,468.41  9,188,066.97  (25,792,499.97) 
             งานระหวางทํา       
ซื้อสินคาสําเร็จรูป -  -  -  - 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลอืงใชไป 635,403,368.75  642,851,248.65  356,065,923.21  381,467,182.24 
คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนผูบริหาร) 521,103,010.52  491,819,228.37  82,267,975.49  83,287,966.87 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 55,031,368.79  58,339,876.02  23,286,250.58  24,001,143.29 
คาขนสง 13,494,034.00  7,554,724.39  47,773.00  68,428.00 
คาสารเคมี และคาวิเคราะห 3,311,453.02  3,434,021.34  165,470.00  337,911.92 
คาโฆษณา 20,249,545.36  34,144,561.07  489,327.94  124,588.49 
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22 การอนุมัติงบการเงนิ 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีมอบอํานาจ  เม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ  2554 

 

 

 

ลงช่ือ กรรมการ       ลงช่ือ          กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผุมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยอย 

 
ช่ือ-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) 

 
58 

MINI MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

74.59 ไมม ี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
2516-ปจจุบัน 
 

- ประธานกรรมการ 
- ที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการ 
  บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 

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

2. นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร     
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
47 

ปริญญาโท 
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.003 ไมม ี 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 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัทซาบนีา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

3. นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ      
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
52 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร 

0.003 ไมม ี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 

- กรรมการบริหาร,  
 และรองกรรมการ 
 ผูจัดการ 
- กรรมการ และ 
 กรรมการบริหาร 
 
- ผูจัดการทั่วไปสาย 
  งานบัญชีและ 
  การเงิน 
 
 

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

4. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ               
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
47 

ปริญญาโท  
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.003 ไมม ี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-

- กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร  
 -กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร 
 
-รักษาการ 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
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ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม

พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

 ผูอํานวยการสาย 
 งานจัดซื้อและ 
 เตรียมการผลิต 
-ผูอํานวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผูอํานวยการสาย 
  งานจัดซื้อและ 
  เตรียมการผลิต 
- รองผูจัดการ  
  โรงงาน 

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

5. นายอมรเทพ อสีปญญา       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

 
42 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ไมม ี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปจจุบัน 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
 
- ผูอํานวยการสาย 
  งานกลยุทธและ 
  พัฒนาธุรกิจ 
-ผูอํานวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผูจัดการฝายขายใน
ประเทศ 

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

-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

6. นายอภินันท บุษบก        
(กรรมการ) 
 
 

  
  45 

ปริญญาโทวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต จิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษา 

- ไมมี 2552-ปจจุบัน 
 
2551-ปจจุบัน 
 
 
 
2547-2550 
 
2544-2547 

- กรรมการ , 
  กรรมการบริหาร  
- ผูอํานวยการสาย 
  งานทรัพยากร 
  มนุษยและ 
  วิศวกรรมการผลิต 
- ผูจัดการฝาย 
  ทรัพยากรบุคคล 
- ผูจัดการฝายพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล/ 
  นักจิตวิทยา 

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



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 94

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม

พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

7. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล       
(กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 

  
   
64 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เอกบัญชี 
Michigan State 
University, USA. 

- ไมม ี 2550-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2542-ปจจุบัน 
 
 
 
2538-ปจจุบัน 
 
 
 
2513-2550 

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

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัท ทาทา สตีล  
  (ประเทศไทย)  จํากัด  
  (มหาชน) / การลงทุน 
  และใหบริการดาน 
  การตลาดและการ
จัดการ 
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร  
  จํากัด (มหาชน) / ผลิต 
  และจําหนายกระดาษ 
  คราฟท 
- บริษัท ไทยเทพรส 
  ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  
  (มหาชน) / เคร่ืองปรุง 
  รส ผลไมกระปอง 
- คณะพาณิชยศาสตร 
  และการบัญชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8. นายสมชัย วนาวิทย 
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

 
62 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Southeastern Louisiana 
University, USA. 

- ไมม ี 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  
  รับเหมากอสราง ซื้อขาย 
  วัสดุกอสราง 
- บริษัท นครหลวง 
   ลีสซิ่ง-แฟกเตอร่ิง  
  จํากัด (มหาชน) / รับ 
 โอนสิทธิเรียกรอง การ 
 ใหเชาตามสัญญาเชา 
  ดําเนินงาน การใหเชา 
  ซื้อ 
- บริษัท โมเดอรนโฮม  
  แพลนเนอร จํากัด / ที่ 
  ปรึกษาดานการผลิต 
  และการเงิน 
- บริษทั เคซีกรุป จํากัด / 
คาอสังหาริมทรัพย 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 95

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม

พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

รับเหมากอสราง ซื้อขาย
วัสดุกอสราง 

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

- ไมม ี 2550-ปจจุบัน 
 
2545-2548 

- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- ผูเช่ียวชาญดานการ 
  ภาษ ี

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

1.นายวิโรจน ธนาลงกรณ X X 
2.นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร  /, //  /, // 
3.นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ  /, //  /, // 
4.นางสาวสมศร ีศรีปทุมรักษ  /, //  /, // 
5.นายอมรเทพ อสีปญญา  /, //  /, // 
6. นายอภินันท บุษบก /, //  
7. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล /, **  
8. นายสมชัย วนาวิทย /, *  
9. นายยุทธนา อดิพัฒน /, *  
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ 
                    

 


