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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

                    เม่ือปีกลาย  ผมไดก้ล่าวกบัพวกเราชาวซาบีน่าทุกคนวา่ในปี พ.ศ. 2556 พวกเราน่าจะมีความหวงัท่ีจะไดเ้ห็นยอดขาย  
กลบัมาสูงเทียบเท่ากบัยอดขายท่ีเคยทาํไดสู้งสุดเม่ือปี พ.ศ. 2549  แต่ดว้ยเหตุปัจจยัภายนอก  ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์บา้นเมืองท่ียงั
ไม่สงบเรียบร้อยในขณะน้ี  ไดส่้งผลกระทบต่อ   ภาคเศรษฐกิจทัว่ไปของทั้งประเทศ  โดยเฉพาะกาํลงัซ้ือท่ีหดหายไปตั้งแต่คร่ึง
หลงัของปีน้ี 
                    ดงันั้น  ในปี พ.ศ.2557  น้ี  ผมหวงัวา่  กาํลงัใจอนัสาํคญัของพวกเราจะยงัคงอยู ่  และหวงัวา่เหตุบา้นการเมืองจะสงบ
เรียบร้อยในเร็ววนั  ท่ีสาํคญั  การวางแผนงานในปีใหม่น้ีคงจะตอ้งเนน้การวางแผนแบบระยะสั้นควบคู่ไปกบัแบบแผนระยะยาว  
ทั้งน้ี  เพ่ือใหมี้ความพร้อมในการปรับตวัใหท้นัท่วงทีเม่ือเหตุการณ์ปรับเปล่ียนไป  คงจะวางแผนระยะยาวอยา่งเดียวแบบในอดีต
ไม่ได ้ จะตอ้งมีการวดัผลในระยะสั้นทุก ๆ  ไตรมาสและมีความพร้อมท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
                    ในปีใหม่ พ.ศ. 2557  น้ี  ผมขอให้พวกเรายึดถือพระราชดาํรัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดท้รงมอบไวใ้ห้แก่
ปวงชนชาวไทยทุกคน  เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2556  วา่ “ปฏิบัติหน้าที่ให้สมฐานะ”  และ “สมประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคง  
และปลอดภัย” 
                    ปฏิบติัหนา้ท่ีให้สมฐานะ  หมายถึง  เกียรติยศ  และศกัด์ิศรี  ในการตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริตทั้งต่อตนเอง  และ
ต่อผูอ่ื้น  สมประโยชน์ส่วนรวมคือความมัน่คง  และปลอดภยั  หมายถึง  ส่ิงท่ีทาํนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ไม่ใช่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนตวั หรือ ต่อกลุ่มบุคคล  เม่ือนั้นความมัน่คงและปลอดภยักจ็ะเกิดข้ึน 
                    กระผมเช่ือเป็นอย่างยิ่งว่า  พวกเราชาวซาบีน่าทุกคน  จะตั้งใจน้อมรับพระราชดาํรัสทั้งสองขอ้น้ีของพระองค์มา
ปฏิบติัตลอดไป  ไม่ตอ้งเป็นห่วงวา่พวกเรายงัไม่สามารถสร้างยอดขายไดเ้ท่าเทียมกบัในอดีต  คุณภาพ  และบริการของงานท่ีดี  
จะสะทอ้นออกมาเป็นผลประกอบการท่ีดีเอง 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             (นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์) 
                        ประธานกรรมการ 
                            บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
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การประกอบธุรกจิ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
วสัิยทศัน์ (Vision)    

ทางบริษทัไดว้างวิสัยทศัน์ในการดาํเนินกิจการ ภายใตแ้นวคิด คือ “ Create Value with Innovation “ โดยบริษทัฯ 
มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างแบรนด์ ซาบีน่า ให้เป็นแบรนด์ชุดชั้นในท่ีมีคุณค่า ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งทางดา้นแฟชัน่ท่ีล ํ้าสมยั คุณภาพท่ี
ไดรั้บการยอมรับ  สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูห้ญิงในๆ ทุกประเทศ ควบคู่ไปกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
พนัธกจิ (Mission) 

เพ่ือท่ีจะทาํให้แบรนด์ ซาบีน่า สามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้ ทางบริษทัฯ มีพนัธกิจท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการโดยมีแนวความคิดในการดาํเนินงานแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

People   :   Trust and Worthiness in human as precious resources 
พนักงาน  :  บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าของบริษทั  เน่ืองจากปัจจัยท่ีสําคญัท่ี

สามารถทาํให้บริษทัฯ สามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคน์ั้น คือ พนกังาน ซ่ึงทางบริษทัฯ ให้ความสาํคญั
กบัการดูแลพนกังานทุกคนทุกตาํแหน่งเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทั  

Product   :   Delivered products beyond expectation 
สินค้า    :   บริษทัฯ จะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพให้เป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้ ดว้ยการวิจยั พฒันา เพ่ือให้ได้

นวตักรรมใหม่ๆ ของสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทุกเพศทุกวยั 
Partners  :   Trust and Reliable Enterprise 
หุ้นส่วน  :   บริษทัฯ จะบริหารงาน และดาํเนินงาน เพ่ือทาํให้ไดรั้บความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่จากหุน้ส่วน หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้, พนกังาน, ลกูคา้ , เจา้หน้ี , และคู่แข่งขนั 
Productivity   :   Innovation through productivity by advance mechanism 
การผลติ         :  บริษทัฯ จะบริหารการผลิตโดยนาํวิธีการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต นวตักรรมการผลิต 

รวมถึงเคร่ืองจักรท่ีล ํ้ าสมยั มาใช้ในการผลิต เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทุก
ประเทศ 

Planet    :    Return Benefit to Society and Environment 
สังคม :   บริษทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการคืนกาํไรใหก้บัสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษัท 
 บริษทัฯ ไดว้างกลยทุธ์ และเป้าหมายการดาํเนินการของบริษทั ดงัน้ี 

1. Asian Brand  หลงัจากท่ีทางบริษทัฯ ไดป้รับกลยทุธ์การดาํเนินการของบริษทัฯ โดยการลดสัดส่วนการผลิตให้กบั
แบรนด์ลูกคา้ในต่างประเทศ และหันกลบัมาผลิตให้กบัแบรนด์ ซาบีน่า ของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัมียอดขายประมาณ 
ร้อยละ 80 ถึง 90  จนกระทัง่บริษทัฯ สามารถขยายพ้ืนท่ีขายไดค้รอบคลุมทั้งประเทศไทยแลว้ และมีร้านคา้ของบริษทั
เองถึง 70 ร้านคา้ และจะขยายให้ครบ 100 สาขาในปี 2557  ในกา้วต่อไปบริษทัฯ  ไดว้างเป้าหมายท่ีจะสร้างแบรนด ์ 
ซาบีน่า ให้เป็นแบรนดชุ์ดชั้นในชั้นนาํในอาเซียน จากท่ีไดมี้การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : Asean 
Economic Community ซ่ึงปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงค์
โปร์, ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกมัพูชา โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ เพ่ือให้การคา้
ภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี ทั้งทางดา้นสินคา้, บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรีโดยปราศจาก
การกีดกนัทางการคา้ ซ่ึงจะมีการใชอ้ตัราภาษีศุลกากรตํ่าท่ีสุด และใหล้ดลงเหลือในอตัรา 0%  ภายใน 1 มกราคม 2558 
น้ี ซ่ึงเป็นโอกาสสําคญัในการท่ีบริษทัฯ จะขยายแบรนด์ซาบีน่า ซ่ึงเป็นแบรนด์ระดบัชั้นในในประเทศไทย ให้เป็น   
แบรนดร์ะดบัชั้นนาํในอาเซียนไดใ้นอนาคต   
2.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ทางบริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดเวลา โดยการนาํเคร่ืองมือในการบริหารการผลิต โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยืนให้กบับริษทัฯ   
( Sustainable Growth)  โดยในขั้นน้ีจะทาํการบูรณาการยกระดบั การปรับปรุงพฒันาทุกระบบท่ีไดด้าํเนินการมา ขยาย
ผลให้ทัว่ทั้งองคก์าร ไปจนถึง คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจ โดยผ่านโครงการต่างๆ คือ  โครงการ TPM + 
CSR  ( Total Productive Management + Corporate Social Responsibility ) เป็นการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุง
พฒันา ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม  Lean Enterprise เป็นการขยายผลของระบบลีน
ไปทัว่ทั้งบริษทั และขยายผลไปถึง Supplier และ ลูกคา้ เพ่ือใหเ้ป็นห่วงโซ่เดียวกนั เป็นการทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ของ
ธุรกิจรวมทั้ง ระบบ TQM  (Total Quality Management) ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด เพ่ือใหเ้กิดการบริหารคุณภาพแบบ
องค์รวม และกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรท่ีสมาชิกทุกคนต่างให้ ความสําคญั และมีส่ วนร่ วมในการพฒันาการ
ดาํเนิน งานขององคก์รอย ่างต่ อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพอใจให ้แก่ ลูกค ้า ซ่ึงจะสร้ าง
โอกาสทางธุรกิจ ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และพฒันาการท่ีย ัง่ยนืขององค ์กร 
3.  การขยายไปในธุรกิจอื่น  เม่ือมีการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นโอกาส
อนัดีในการท่ีบริษทัฯ จะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ โดยการนาํเขา้แบรนด์ต่างๆ ในอาเซียนเขา้มาขยายตลาดใน
ประเทศไทย ซ่ึงทางบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ และความสัมพนัธ์อนัดีกบั ห้างชั้นนาํต่างๆ ในประเทศไทยเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในการติดต่อ และดาํเนินการ  
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 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 
 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556  
 

 
 

บริษทั  ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 

2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 
มีทุนจดทะเบียน 295 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 59 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 มีทุนจด
ทะเบียน 347.50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 69.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 5 บาท และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ทาง
บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาหุ้นท่ีตราไวจ้าก หุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทาํให้มีจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด 347.50 
ลา้นหุน้  และมีทุนจดทะเบียนเท่าเดิมคือ 347.50  ลา้นบาท  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในใหแ้ก่บริษทัยอ่ย และลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM)  
โดยเนน้ไปท่ีลูกคา้แถบทวีปยโุรปเป็นหลกั  เดิมการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ของบริษทัฯ เป็นการผลิตและ
จาํหน่ายให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงรับคาํสั่งผลิตมาจากลูกคา้อีกทอดหน่ึง เน่ืองจากบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจมานานและเป็นท่ีรู้จกัของ
ลกูคา้ต่างประเทศมากกวา่ เม่ือบริษทัฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศจึงเร่ิมจาํหน่ายสินคา้ OEM ตรงสู่ลูกคา้โดยไม่ผา่น
บริษทัยอ่ยมากข้ึน จนทาํใหก้ารผลิตใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM) มีสัดส่วนเป็นรายไดห้ลกั  

แต่ทั้งน้ี หลงัจากท่ีทางบริษทั ไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายโดยไดท้าํการลดการจดัหน่ายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นใน
ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา ทาํใหปั้จจุบนัสัดส่วนรายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บั
บริษทัยอ่ยภายใตแ้บรนด ์ซาบีน่า (Sabina) เป็นหลกั  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท ยโสธร และบุรีรัมยมี์เคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกวา่ 2,600 เคร่ือง 
โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกวา่ 2,300 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ จาํนวนกวา่ 300 เคร่ือง   นอกจากเค ร่ืองจักรหลัก
เหล่าน้ีแลว้ยงัมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเยบ็ซ่ึงสามารถช่วยปรับเคร่ืองจกัรให้ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
รูปแบบผลิตภณัฑ์มากข้ึน โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกนัไปตามรูปแบบสินคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งส้ิน 
5.33 ลา้นช้ินต่อปี 

 

คุณ วโิรจน์ ธนาลงกรณ์ ผูถื้อหุน้อ่ืน 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนในระดบัการศึกษาชั้นมธัยมตน้ และมธัยมปลาย ช่ือ “ศูนยก์าร
เรียน บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)” ในบริเวณพ้ืนท่ีโรงงานท่ีจงัหวดัยโสธร ในปี 2549  เพ่ือให้การศึกษาในสายสามญั
ระดบัชั้นมธัยม และไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กสายอาชีพ “ศูนยฝึ์กอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ.2545” เพ่ือสอนวิชาชีพช่างตดัเยบ็ให้แก่บุคคลท่ีมีความสนใจ ซ่ึงนอกจากมีวตัถุประสงคใ์นการลดผลกระทบจากการขาด
แคลนพนกังานท่ีมีทกัษะแลว้ยงัเพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและฐานะการเงินของประชากรในจงัหวดัอีกดว้ย ปัจจุบนั บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย มีพนกังานรวมทั้งส้ินประมาณ 4,180 คน 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2520 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

1,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 145 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 1,450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท  

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายชุดชั้นใน โดยแบ่งลกัษณะธุรกิจออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี คือ 
1. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง Sabina โดยมี Collection 

ยอ่ยๆ เช่น  Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm, Moldern Curve by Sabina, Modern V by Sabina, Viora 
และอีกหลากหลาย Collection ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทุกวยั  และในปี 2555 ทางบริษทั ไดอ้อก 
Collection ใหม่ในรุ่น Moldern V และมีโฆษณาทางทีวใีนปี 2556 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดีมาก 

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในตามคาํสั่งของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ  
(OEM) เช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรป และสแกนดิเนเวยี เป็นตน้  

โดยรายได้หลักมาจากการจําหน่ายชุดชั้ นในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง ซ่ึงนอกจากมีการจัดจําหน่าย
ภายในประเทศผา่นหา้งสรรพสินคา้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีการจาํหน่ายชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ “SABINA” “SABINIE” และ “SBN” ท่ีจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้บางส่วนในต่างประเทศเช่นกนั การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุดชั้นในสตรีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเองในต่างประเทศนั้น เป็นการขายขาดให้แก่ตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงจะนาํสินคา้ไป
วางจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ของตนเอง เป็นส่วนใหญ่  เช่น  ในแถบตะวนัออกกลาง  ไดแ้ก่   สาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรต อิหร่าน บาร์เรน ในแถบเอเชีย ไดแ้ก่ ปากีสถาน,  และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  ไดแ้ก่ พม่า, กมัพชูา, 
เวยีดนาม, สิงคโ์ปร์ ,ฟิลิปปินส์, ลาว และเวยีดนาม เป็นตน้ 
  ปัจจุบนั บริษทัยอ่ย มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกว่า 
1,500 เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกว่า 1,300 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนกว่า 200 เคร่ือง นอกจากน้ียงัมีการ
บาํรุงรักษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภยัต่อพนกังานอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีกาํลงัในการผลิตทั้งส้ิน 2.44 ลา้น
ช้ิน ต่อปี  

ตารางแสดงการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจาํหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของ

ตนเอง 

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทั

ยอ่ย 

ผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์OEM ใหแ้ก่
ลกูคา้ต่างประเทศ 

บริษทัฯ     
บริษทัยอ่ย     
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
     ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงพฒันาการทีสํ่าคญั 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2520 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย และผลิตชุดชั้นใน ตาม
คาํสั่งของลกูคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM)  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเร่ิมก่อตั้งข้ึนจากการร่วมทุนกนัของสมาชิกรุ่นท่ี 2 ของครอบครัวธนาลงกรณ์นาํโดยนายวิโรจน์ 
ธนาลงกรณ์ ซ่ึงมีความชาํนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน มากกวา่ 40 ปี แต่เดิมการประกอบธุรกิจชุดชั้นในของสมาชิกรุ่นท่ี 1 
ของครอบครัวธนาลงกรณ์มีจุดเร่ิมตน้จาก “ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ห้างยกทรงจินตนา” ภายใตก้ารบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณ
อดุลย ์ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดย
ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัย่อยไดแ้ยกการดาํเนินกิจการจาก บริษทั จินตนาแอพพาเรล จาํกดั (ช่ือปัจจุบนัของ “ห้างหุ้นส่วน
จาํกดั หา้งยกทรงจินตนา”) อยา่งชดัเจนมานานกวา่ 17 ปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) มีสํานกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาท และสาํนกังานสาขา 4 
สาขา ตั้งอยู ่ เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 30/5 หมู่ 12 ถ.พุทธ
มณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร  
และเลขท่ี  81,106  หมู่ท่ี 6  ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ไดค้ะแนนประเมิน AGM (ประชุมผูถื้อหุ้น)  เตม็ 100  คะแนน  เป็นเวลา  4 
ปีซอ้น  ตั้งแต่ ปี 2553 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ไดค้ะแนนประเมิน CG (การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) โดยไดเ้กรด 4 ดาวเป็น
เวลา 2 ปีซอ้น ตั้งแต่ ปี 2554  

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด โรงงานท่าพระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกนั ตั้งแต่ ปี 2552  เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 จากกรม
สวสัดิการ และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธรไดรั้บรางวลัรางวลัดีเด่น ดา้นพฒันาฝีมือแรงงาน ประจาํปี 
2556  เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2556  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร     ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ระดับประเทศ ประจาํปี 2556 เป็นเวลา 2 ปี 
ติดต่อกนั  ในงานสัปดาห์ความปลอดภยัในการทาํงานแห่งชาติ  คร้ังท่ี 27  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน  เม่ือวนัท่ี  3 ก.ค. 2556  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริ
วฒันาพรรณวดี องคป์ระธานโครงการ To Be number one  รางวลัประเภทชมรม To Be number one ใน



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

8 
 

สถานประกอบการขนาดใหญ่ มาตรฐานพร้อมตน้แบบ ระดบัทอง ปีท่ี 1  ผลงาน To Be number one  
ระดบัประเทศ ประจาํปี 2556 ท่ี ศนูยป์ระชุม อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2556 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัตาม โครงการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการ
ทาํงานให้เป็นศูนยปี์  2556 ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม  2555 จาก กรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2556 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 5 ปี
ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2552 – 2556  ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน โดย กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ให ้ณ วนัท่ี 13 ก.ย. 2556  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธรไดรั้บรางวลัจากการเขา้ประกวดThailand 5 S Award2013 
ระดบัเงิน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ท่ี ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
กรุงเทพฯ  ณ วนัท่ี 27พฤศจิกายน 2556 

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั โรงงานสาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 13   กนัยายน 2556  (คร้ังท่ี 4)  จากสาํนกังาน

สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานสาย 5  ไดรั้บรางวลัรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ ประจาํปี 2556  วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556  จาก สํานกังานสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดันครปฐม  

   โครงสร้างรายได้ (รายได้หลงัหักรายการระหว่างกนั)  
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย นบัเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัในปัจจุบนั โดยคิดเป็น

สัดส่วน ร้อยละ 89.78 และ ร้อยละ 90.33 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมปี 2555 และ 2556  ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑ ์OEM ไดมี้สัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 9.15  และร้อยละ 9.13  ของรายไดต้ามงบการเงินรวมในปี 2555 และ 2556  

 

 

 
หมายเหตุ :   1. รายไดจ้ากการบริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับจา้งตดัผา้ และรายไดจ้ากการรับจา้งเยบ็สินคา้ 
 2. รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ,รายไดจ้ากการคืนอากร, กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน,รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี  เป็นตน้  

 
 

สายผลติภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถอื 
หุ้นบริษทั 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษทัย่อย 

บริษทั ซาบน่ีา  
ฟาร์อสีท์ จํากดั 

99.90% 1,474.02 76.48 1,824.70 89.78 1,977.69 90.33 

ขายผลติภัณฑ์ OEM 
บริษทั ซาบน่ีา 
จํากดั (มหาชน) 

-   426.91  22.15 185.90 9.15 199.96 9.13 

รายได้จากการบริการและ
รายได้อืน่ 1,2  

บริษทั ซาบน่ีา 
จํากดั (มหาชน) 

-   26.34  1.37 21.88 1.07 11.78 0.54 

รวม   1,927.27 100.00 2,032.48 100.00 2,189.43 100.00 
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   เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมปรับเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2550 โดยไดล้ดสัดส่วนการขายผลิตภณัฑ ์OEM  กบัสัดส่วนขาย

ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดส่วน ร้อยละ 54.89 มาเป็น ร้อยละ  46.15  ในปี 2551 ร้อยละ 30.83 ในปี 
2552  , ร้อยละ 28.78 ในปี 2553  , ร้อยละ 22.15 ในปี 2554  และ ร้อยละ 9.15 ในปี 2555 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมและ
ในปี 2556 ไดล้ดลงเหลือเพียง ร้อยละ 9.13   ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ยงัคงนโยบายในการรักษาสัดส่วนการขายผลิตภณัฑ ์OEM ใหอ้ยู่
ในระดบัไม่เกิน ร้อยละ 10-20  ทั้งน้ีสาเหตุท่ีทางบริษทัฯ ยงัคงรักษาสัดส่วนของการขายผลิตภณัฑ ์OEM ไว ้ในระดบัดงักล่าว 
เน่ืองจาก 

1. ความไม่แน่นอนของตลาดต่างประเทศ  ถึงแมว้า่ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจในฝ่ังประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโนม้ท่ี
คล่ีคลายมากข้ึน แต่ยงัไม่อยูใ่นสภาวะท่ีการบริโภคภายในประเทศปรับโตเพ่ิมสูงข้ึนเท่าไรนกั ประกอบกบัการซ้ือ
สินคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกายงัเป็นการซ้ือท่ีให้ความสําคญัทางดา้นราคาถูกเป็นหลกั กล่าวคือ โรงงานไหนให้
ราคาถูกท่ีสุดก็จะยา้ยการผลิตไปโรงงานนั้นๆ   โดยให้ความสาํคญัทางดา้นคุณภาพ และดีไซน์เป็นเร่ืองรอง  ทาํให้
ยากต่อการแขง่ขนั เน่ืองจากคู่แข่งในประเทศอ่ืนๆ เช่น จีน , อินโดนีเซีย และ ประเทศอ่ืนๆ มีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่
ทางบริษทัมาก  ทาํให้การรับออเดอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ส่วนประเทศในแถบ
ยโุรปนั้น หลงัจากท่ีประสบปัญหาทางดา้นหน้ีสาธารณะอยา่งหนกั  ก็ยงัไม่มีสัญญาณฟ้ืนตวัท่ีชดัเจนมากเท่าไรนกั 
ซ่ึงจากเดิมตลาดในประเทศแถบยุโรป ถึงแม้จะเน้นในเร่ืองสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และดีไซน์ท่ีโดดเด่น ราคาอยู่ใน
ระดบัสูง แต่หลงัจากท่ีประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจอยา่งหนกั ทาํใหปั้จจุบนัสภาพการบริโภคในแถบประเทศยโุรป ยงั
ไม่ฟ้ืนตวัเท่าไรนัก ลูกคา้ให้ความสําคญักบัเร่ืองของราคา และตน้ทุนเป็นหลกั ทาํให้การรับออเดอร์จากทางยุโรป 
เป็นไปดว้ยความยากมากยิ่งข้ึน  แต่อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการรับออเดอร์จากทางฝ่ังยโุรป   ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นการรับรู้ถึง เทรนแฟชัน่ท่ีเปล่ียนไป  แต่ทางบริษทัฯ ยงัคงตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองการชาํระเงินเป็นสาํคญั  และรับ
ออเดอร์ใหมี้สัดส่วนอยูร่ะหวา่ง 10-20% ของกาํลงัการผลิตเท่านั้น     อตัราแลกเปล่ียน  ถึงแมว้า่ในช่วงปลายปี 2556  
แนวโน้มของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท เม่ือเทียบกบัเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนลงไปมาก จากการท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้งินดอลล่าร์ ถกูโยกยา้ยออกจากประเทศในแถบเอเชีย 
จึงส่งผลทาํใหค้่าเงินบาท เม่ือเทียบกบัดอลล่าร์อ่อนลงจากระดบัประมาณ 31 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ อ่อนลงจนอยู่
ในระดบัประมาณ 32-33 บาท ต่อ  1 ดอลล่าร์สหรัฐ  และเงินยโูร จากระดบัประมาณ 40 บาท ต่อ 1 ยโูร มาอยูท่ี่
ประมาณ 44 บาท ต่อ 1 ยโูร กต็าม เน่ืองจากลูกคา้เหล่าน้ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการส่ังซ้ือ ยงัคงเอาเร่ืองการอ่อนค่า
ของเงินบาทมาใชใ้นการต่อราคาให้ถูกลงไปอีก ทาํให้ถึงแมว้า่ค่าเงินบาทจะอ่อนลง แต่ราคาสั่งซ้ือก็อาจจะลดตํ่าลง
ไปดว้ยเช่นกนั   

2. ค่าแรงขั้นตํ่า   ถึงแมว้า่ในช่วงปี 2556 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัไดมี้ตน้ทุนสูงข้ึนจากการปรับค่าแรงแลว้กต็าม  ทางบริษทั
ไดด้าํเนินการทุกวิถีทางทางดา้นปรับปรุงกระบวนการผลิต ทั้งจากการนาํการบริหารแบบ Lean เขา้มาใชเ้พ่ือลด
ต้นทุนการผลิต แต่ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะชดเชยในส่วนของต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าแรงท่ีปรับตัวข้ึนได้ ทําให้
ความสามารถในการรับออเดอร์จากต่างประเทศยงัคงเป็นไปด้วยความยากลาํบาก เม่ือแข่งกับตน้ทุนทางด้าน
ค่าแรงงาน จากประเทศผูรั้บจา้งผลิตรายอ่ืนๆ เช่น จีน , อินโดนีเซีย และอีกหลายๆประเทศในแถบเอเชีย  จากเหตุผล
ดงักล่าว และเพ่ือความยัง่ยนืในการเติบโตของบริษทัฯ ( Sustainable Growth) ทาํใหท้างบริษทัฯ หันมาทาํตลาดชุด
ชั้นในในประเทศเป็นอยา่งหนกัมาตลอด 5 ปี  ซ่ึงทาํให้แบรนด์ซาบีน่า มีอตัราการเติบโตมากกว่าตลาดโดยรวมมา
โดยตลอด โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 9.30 ในปี  2552 , ร้อยละ  16.70 ในปี 2553 , ร้อยละ 11.40 ในปี 2554 , ร้อย
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ละ 23.79 ในปี 2555 และ ร้อยละ 8.4 ในปี 2556 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 2 ในตลาดชุดชั้นในสตรี และ
บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะรักษาอตัราการเติบโตใหเ้ป็น หน่ึงในผูน้าํตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย  

 
3. สาํหรับในปี 2557 นั้น ทางบริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดงัน้ี 

1) การขยายแบรนด ์ซาบีน่า ในประเทศ  ถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบจากยอดขายของแบรนด ์    ซาบี
น่าในประเทศ ท่ีลดลงในช่วงปลายปี 2556 ท่ีผ่านมา  เน่ืองจากสภาพความขดัแยง้ทางการเมือง อนัส่งผลให้
ผูบ้ริโภคไม่มีอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอย การบริโภคภายในประเทศลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้ งเหตุการณ์
ดงักล่าวยงัไม่มีท่าทีท่ีจะส้ินสุด  แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯมีเป้าหมายในการสร้างฐานของแบรนด์ซาบีน่าใน
ประเทศ ใหมี้ความแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน และเพ่ือเป็นการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Recognition)  และการยอมรับ
ในแบรนดซ์าบีน่าในประเทศ และท่ีสาํคญัเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดชุดชั้นในสตรี ในประเทศไทยใหม้ากท่ีสุด 
โดยบริษทัฯ ไดเ้น้นในการเจริญเติบโตใน 2 กลุ่มดว้ยกนั คือ ในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯ มีความ
แขง็แกร่งเป็นอยา่งมาก  เป็นหลกั โดยการเนน้ในการศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนดแ์ฟชัน่ และความตอ้งการของ
วยัรุ่น เพ่ือออกสินคา้ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการ และพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมถึง
การจดังบกิจกรรมการตลาดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษาส่วนแบ่ง และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด  และในกลุ่มของวยั
สาว จากการท่ีทางบริษทัฯ ไดท้าํการออกสินคา้ในกลุ่ม Modern V ซ่ึงเป็นชุดชั้นในดนัทรงสาํหรับกลุ่มวยัสาว 
โดยใช้ดาราชั้นนําอย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต มาเป็นพรีเซนเตอร์ในกลุ่มน้ีให้กบัทางบริษทัฯ  ซ่ึงทาํให้
ยอดขายของบริษทัฯ เติบโตข้ึนเป็นอยา่งมากในช่วงกลางปี 2556 ท่ีผา่นมา  ซ่ึงรุ่นน้ีไดรั้บการตอบรับจากตลาด
ไดเ้ป็นอยา่งดี  ในปี 2557 ทางบริษทัฯ ก็ยงัคงเนน้ในการโปรโมทสินคา้ทั้ง 2 กลุ่มน้ี เพ่ือตอกย ํ้าความเป็นแบ
รนด ์ซาบีน่า ท่ีมีสินคา้ตอบสนองความตอ้งการทั้งวยัรุ่น และวยัสาว  

2) การขยายแบรนดซ์าบีน่าไปยงัต่างประเทศ  หลงัจากท่ีทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมในการขยายแบรนดซ์าบีน่า ออกไป  ยงั
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC : Asean Economic Community ซ่ึงปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศ
ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวยีดนาม, ลาว, พม่า และกมัพชูา โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั คือ เพ่ือใหก้ารคา้ภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี ทั้งทางดา้นสินคา้, บริการ, การลงทุน , เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมืออยา่งเสรีโดยปราศจากการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรและใชอ้ตัราภาษีศุลกากรตํ่าท่ีสุด 
และใหล้ดลงเหลือในอตัรา 0%  ภายใน 1 มกราคม 2558 น้ี หลงัจากท่ีทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการมาระยะหน่ึง 
ปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดมี้การตั้งตวัแทนจาํหน่ายในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้  จาํนวน 7 ประเทศ  
อนัไดแ้ก่ มาเลเซีย, สิงคโปร์ , ฟิลิปปินส์, เวยีดนาม, ลาว , พม่า และกมัพชูา ซ่ึงคาดวา่จะค่อยๆ เร่ิมส่งผล
ทางดา้นยอดขายมากข้ึนในระยะเวลาอนัใกลน้ี้  ส่วนประเทศท่ีเหลือ อนัไดแ้ก่ อินโดนีเซีย และบรูไน นั้น คาด
วา่จะสามารถดาํเนินการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายไดใ้นไม่ชา้น้ี   

ส่วนประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือสมาชิกอาเซียน ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการทั้งในรูปการแต่งตั้งตวัแทน
จาํหน่าย และการขายในรูปแบบปกติ อนัไดแ้ก่ ประเทศไตห้วนั, สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต,์ ปากีสถาน, บงั
คลาเทศ,คาซคัสถาน, อิหร่าน เป็นตน้ คาดวา่ในปี 2557 น้ี จะสามารถเพิ่มยอดขายซาบีน่าในต่างประเทศได ้80 
ลา้นบาท  
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3) การรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดล์ูกคา้ (OEM)  อยา่งไรถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ มีนโยบายในการลดสัดส่วนการ
ผลิตสาํหรับการรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดล์ูกคา้ กต็าม แต่ยงัคงรักษาสัดส่วนน้ีใหอ้ยูป่ระมาณร้อยละ 10-
20 ของกาํลงัการผลิต ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรักษาสัดส่วนไว ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดกบัตลาดในประเทศ 
อยา่งเช่น ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ  ทาํให้ไม่สามารถทาํตลาดในประเทศไดอ้ยา่งท่ีตั้งเป้าหมายไว ้  
นอกจากเหตุผลดังกล่าว การรักษาสัดส่วนน้ีไวจ้ะทาํให้บริษทัฯ ได้รับรู้ถึงเทรนด์แฟชั่นของชุดชั้นในใน
ต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะสามารถเอามาพฒันาให้เป็นประโยชน์กบัตลาดในประเทศได ้ แต่ทั้งน้ีการ
รับจา้งผลิตดงักล่าวทางบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการพิจารณาในส่วนของกาํไรเป็นสําคญั รวมถึงความยากง่ายใน
การผลิตของสินคา้ ทั้งน้ีเพ่ือมีส่วนสนบัสนุนใหโ้รงงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดดี้ข้ึน  

4) การเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า   บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายในการเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเพิ่มยอดขาย และยงัเป็นการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Recognition)  ซ่ึง
ปัจจุบนั บริษทัฯ สามารถเปิดร้านคา้ไปไดแ้ลว้ จาํนวน  70 ร้านคา้ และมีแผนในการเปิดเพ่ิมเติมให้ครบจาํนวน 
100 ร้านคา้ในปี 2557  

บริษัทฯได้ทําการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันใน 
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูต่ลอดเวลา โดยมุ่งเนน้ใน
การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ การพฒันาคุณภาพของสินคา้ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและการปฏิบติังาน
ใหมี้   ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการวจิยัและพฒันาในการเพ่ิมรายไดแ้ละลดตน้ทุน
เป็นอยา่งดี จึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือทาํหนา้ท่ีวิจยัและพฒันา โดยมีการประสานงานกบัฝ่ายการตลาด และ
ฝ่าย การผลิตอยา่งใกลชิ้ด ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดาํเนินการวจิยัและพฒันาในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 
การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 
ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อย  ออกแบบผลิตและจาํหน่ายสินคา้ชุดชั้นในสตรี ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย คือ 
“Sabina” ซ่ึงมีกลุ่มสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกช่วงอาย ุ และในทุกรูปทรง  ตั้งแต่ สินคา้สาํหรับเดก็, วยัรุ่น, 
วยัสาว, วยัผูใ้หญ่ ตลอดจนสินคา้จาํพวกกระชบัสัดส่วน จาํพวกสเตย,์  สเตยชุ์ด และอ่ืนๆ สาํหรับชุดชั้นในสตรี โดยทางบริษทั
ไดแ้บ่ง Collection ตามกลุ่มสินคา้หลาย Collection เช่น “Sabinie” , “Cool Teen” , “Pretty Perfect” ,   “Moldern Curve by 
Sabina”, “Doomm Series”, “Soft Doomm”  “Viora”  “ Gossip Bra by Sabina ”  และ อีกหลายๆ Collection  รวมทั้ง Collection 
ใหม่ ซ่ึงไดอ้อกขายในปี 2556 อยา่งเป็นทางการ ใน Collection “Moldern V” โดยใชด้าราท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบอยา่ง อารียา เอ ฮาร์
เก็ต (ชมพู่) มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภณัฑ์ชุดน้ีอย่างเป็นทางการ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัคงออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายชุดชั้นในสตรีให้แก่ ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ยอดนิยมใน ยโุรป   
 ในส่วนของผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Sabina มีจุดเด่นอยูท่ี่มีสีสันและดีไซน์ท่ีทนัสมยั มีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงยุคใหม่ ท่ีให้ความสําคัญกับชุดชั้นในท่ีมีดีไซน์ ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยแก้ไข
ขอ้บกพร่องทางสรีระ หรือเสริมบุคลิก การแต่งกายให้สวยงามตามแฟชัน่ได ้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทดงัน้ี 
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 ผลติภัณฑ์ทีผ่ลติและจําหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 
 โดยผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ประเภทยอ่ย ดงัน้ี 

-ผลิตภณัฑป์ระเภท เส้ือชั้นใน 
ผลิตภณัฑ์เส้ือชั้นในทางบริษทัฯ ยงัคงเน้นในการออกแบบชุดชั้นในเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ และความมัน่ใจ

ให้กับผูส้วมใส่ ซ่ึงปัจจุบนั รูปแบบเส้ือชั้นในมีความหลากหลาย มากยิ่งข้ึนซ่ึงสามารถแบ่งเส้ือชั้นในออกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามรูปทรงของเส้ือชั้นในไดแ้ก่ เส้ือชั้นในเตา้คร่ึงทรง, เส้ือชั้นในเตา้เต็มทรง, เส้ือชั้นในมีฐานทรง, 
เส้ือชั้นในไม่มีฐานทรง ,เส้ือชั้นในดนัทรง รวมถึงเส้ือชั้นในท่ีมีรูปแบบตามสมยันิยม เช่น เส้ือชั้นในเกาะอก เป็นตน้  
ซ่ึงนอกจากรูปทรงท่ีเหมาะสมแลว้ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัใหค้วามสาํคญักบัแฟชัน่ของชุดชั้นในมากยิง่ข้ึนดว้ย  

 
- ผลิตภณัฑป์ระเภท กางเกงชั้นใน 

กางเกงชั้นในเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์เป็นสินคา้จาํเป็นในชีวิตประจาํวนั ทางบริษทัฯ ไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 2 
ประเภท ดว้ยกนั คือ กางเกงชั้นใน แบบแฟชัน่  ซ่ึงจะเป็นกางเกงชั้นในท่ีมีลาย หรือ ดีไซน์เขา้คู่กบัเส้ือชั้นใน เพ่ือให้
ลูกคา้ไดมี้เส้ือชั้นใน และกางเกงชั้นในเขา้ชุดกนั   ส่วนอีกหน่ึงกลุ่มจะเป็นสินคา้ในรุปแบบ เบสิค ซ่ึงจะมีลกัษณะ
เป็นสีพ้ืน และมีตามฟังกช์ัน่การใชง้าน  เช่น แบบเต่ียว, แบบบิกิน่ี, แบบเตม็ตวั และอ่ืนๆ  และยงัทาํตามรูปแบบของ
เน้ือผา้ เช่น ผา้คอ๊ตตอ้น , ผา้ไมโครไฟเบอร์, และอ่ืนๆ ซ่ึงทางบริษทัจะจดักลุ่มน้ีในกลุ่มท่ีเรียกวา่  Panty Zone   

 
- ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ 

ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ประกอบเส้ือชั้นใน เช่น สายแขน ช้ินเสริมทรง อุปกรณ์ต่อลาํตวั เป็นตน้ 
บริษทัฯ ผลิตสินคา้ประเภทน้ีเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้ลือกสรร 

 
 ผลติภัณฑ์ทีผ่ลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลูกค้าซ่ึงเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศ (OEM) 
 บริษทัฯ มีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ตามลกัษณะท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งน้ีรูปแบบของสินคา้ท่ีผลิตและจาํหน่าย 
ส่วนหน่ึงมาจากตน้แบบท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูอ้อกแบบไว ้แลว้นาํไปปรับปรุงแบบในบางส่วน ตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสินคา้ OEM ทั้งหมด  

ในปัจจุบันมีการทาํงานใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึนโดยทางผูอ้อกแบบของลูกค้าจะเดินทางมาร่วมออกแบบกับทาง
ผูอ้อกแบบของบริษทัฯ มีการแนะนาํแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแต่ละฤดูกาล ก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาเป็น
ตวัอย่างสินคา้ อีกทั้ งยงัมีการพฒันาร่วมกันกับผูข้ายลูกไม้ ผา้ และรวมทั้ งลวดลายและสีสรรต่างๆกับทาง Suppliers 
วตัถุดิบอีกดว้ย  
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 
การพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์ชุดช้ันในใหม่ๆ 

บริษทัฯ ยงัคงเนน้หนักในการวิจยั และพฒันา (Research and Development)  โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคโดยเนน้ในการจดัทาํ Focus Group (การสัมนากลุ่มยอ่ย) การทาํ School Tour เขา้ไปตามโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และความ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ทั้ งทางดา้นฟังก์ชั่นของชุดชั้นใน และแฟชั่น ซ่ึงไดรั้บ Trend 
Fashion จากทางยุโรป ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดผ้ลิตให้ภายใตแ้บรนด์ของลูกคา้ ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บทราบถึง Trend 
Fashion ตลอดเวลา ซ่ึงปัจจุบนัลกูคา้ไดรั้บข่าวสารต่างๆ มากมายจากทางเทคโนโลย ีทาํใหบ้ริษทัจะตอ้งผลิตสินคา้
ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีแฟชัน่นาํสมยั ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ และมีราคาสมเหตุสมผล  
 
การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

 บริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย หรือ แบรนด ์Sabina 
เพ่ือขยายไปยงัต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN 
ECONOMIC COMMUNITY) ซ่ึงประกอบไปดว้ยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่  เวียดนาม, ลาว, กมัพชูา, 
พม่า, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย , สิงค์โปร์ , บรูไน และประเทศไทย ซ่ึงจะจดัเป็นประชาคมในลกัษณะ
เหมือนกบัประชาคมเศรษฐกิจยโุรป กล่าวคือ สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้, บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงาน
มีฝีมือไดอ้ย่างเสรี ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการขยายแบรนด์ Sabina ให้เป็นท่ีรู้จกัในตลาดอาเซียน และผูบ้ริโภคจาก
ต่างประเทศ และพยายามทาํให้แบรนด ์“ Sabina “ เป็น อาเซ่ียนแบรนด ์ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ทางบริษทัไดจ้ดัตั้ง
ตวัแทนจาํหน่ายแลว้ใน 7 ประเทศของอาเซ่ียน ไดแ้ก่  พม่า, เวียดนาม, ลาว, กมัพูชา , สิงคโ์ปร์, มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์  และคาดวา่จะสามารถแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายใน อินโดนีเซีย และบรูไน ในปี 2557 น้ี นอกจากนั้นยงัมี
ลกูคา้ท่ีอยูใ่นตะวนัออกกลาง และเอเชียอ่ืนๆ เช่น อิหร่าน, สหธารณรัฐอาหรับเอมิเรต,์ บงัคลาเทศ ปากีสถาน และ
อ่ืนๆ 
  
การทยอยวางจําหน่ายผลติภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารต่างๆ มากข้ึนจากเทคโนโลยท่ีีไดพ้ฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้งโดยเฉพาะใน 
Social Media เช่นเดียวกบัชุดชั้นในท่ีจะตอ้งมีการพฒันาทั้งทางดา้นฟังกช์ัน่ และแฟชัน่อยา่งต่อเน่ือง ทางบริษทัฯ 
จึงไดว้างกลยุทธ์การวางจาํหน่ายผลิตภณัฑรุ่์นใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความทนัสมยั และ
การเคล่ือนไหวตามแฟชัน่อยูต่ลอดเวลาของสินคา้ตรา “Sabina” โดยบริษทัฯ ทาํการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑรุ่์นใหม่
ทุกๆ เดือน เพ่ือรักษาความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยอ่ย โดยฝ่ายการตลาดจะเลือกช่วงเวลาในการวางจาํหน่าย
สินคา้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละผลิตภณัฑ์ การวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่จะวางไม่ห่างกนัมากนกั    
เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งเช่น กลุ่ม Sabinie ซ่ึงเป็นชุดชั้นในสาํหรับเด็ก 
จะตอ้งวางตลาดในช่วงปิดเทอม และก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาค 
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นโยบายการส่งเสริมการขาย 
 บริษทัฯ จดัใหมี้การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ ์ร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ  อยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอไม่วา่จะเป็น
การแนะนาํสินคา้ใหม่ การจดัรายการลดราคา เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายและ ดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯ ใหม้าทดลองใช ้ รวมทั้งการทาํกิจกรรมการตลาดร่วมกบัทางหา้ง ทั้งการลงโฆษณาร่วมกบัทางหา้ง การจดั
แฟชัน่โชวร่์วมกบัทางหา้ง และกิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ  

นอกจากนั้น บริษทัฯ กย็งัไดจ้ดัการส่งเสริมการขายของบริษทัฯ เอง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ในตราสินคา้  เละ
สร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ตราสินคา้ เน่ืองจากตราสินคา้มีคามสาํคญัต่อการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก ในการทาํใหผู้บ้ริโภค
หันมาใชผ้ลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ และมีความจงรักภกัดีกบัตราสินคา้ของบริษทัฯ โดยการจดัโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นการโฆษณาทางโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือการตลาดอ่ืนๆ รวมทั้งส่ือผา่นทาง Social 
Media  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  

  
กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ OEM   
การรักษาระดบัยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 
 การรักษาระดบัยอดขายของลูกคา้ปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญั เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึง
ความสําคญัของการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทุกราย ซ่ึงจะช่วยให้การทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย
สร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ และบริการ เพ่ือรักษายอดสั่งผลิตให้มีอยู่
อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัพยายามในการหาลูกคา้ใหม่ๆ ในแถบยโุรป และรัสเซีย ท่ีตอ้งการสินคา้
ท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั คุณภาพดี และราคาสูง เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งกนักบัผูผ้ลิตในประเทศจีน ท่ีเน้นในเร่ืองของ
ปริมาณจาํนวนมาก และราคาถกู 
 
การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวตัถุดบิและการผลติ (Lead Time) 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการลด Lead time ในการผลิตชุดชั้นใน โดยการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีทนัสมยัมาช่วย
ในการวางแผนผลิต เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดิบ และการผลิต เช่น ในขั้นตอนการซ้ือวตัถุดิบ 
บริษทัฯ จะจดัทาํ Pre purchase ก่อนจดัทาํใบสั่งซ้ืออยา่งเป็นทางการให้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย และตรวจสอบคุณภาพ
วตัถุดิบ ณ แหล่งวตัถุดิบ เพ่ือลดระยะเวลาการส่งมอบวตัถุดิบ และลดปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่ตรงต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้, การจดัขั้นตอนการผลิตวตัถุดิบบางส่วนดว้ยตนเอง และการซ้ือวตัถุดิบสาํเร็จรูปเพ่ือลดขั้นตอนการผลิต เป็น
ตน้ ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัสามารถลดระยะเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดิบไดล้งเหลือเพียงประมาณ 10-15 วนั 
 
การลดต้นทุน 
 การลดต้นทุนวตัถุดิบโดยไม่ลดคุณภาพของวตัถุดิบเป็นปัจจัยท่ีสําคัญมากต่อการแข่งขันกับทั้ งคู่แข่ง  
ภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ีการลดตน้ทุนช่วยให้
บริษทัฯใชร้าคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดม้ากข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายมากข้ึน บริษทัฯ มี
วธีิการลดตน้ทุนวตัถุดิบ โดยการหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ และการใหผู้จ้ดัจาํหน่ายประกวดราคาขายวตัถุดิบ ดงัน้ี  
 การหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ ท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็นการลดการพ่ึงพาผูจ้ดั
จาํหน่ายรายใดรายหน่ึง ป้องกนัปัญหากาํลงัการผลิตของผูจ้ัดจาํหน่ายไม่เพียงพอต่อปริมาณท่ีบริษทัฯ สั่งซ้ือ 
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ป้องกนัการผกูขาดดา้นราคาของผูจ้ดัจาํหน่าย และช่วยใหบ้ริษทัฯ มีทางเลือกมากข้ึนในการกระจายปริมาณวตัถุดิบ
ท่ีตอ้งการซ้ือไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัขอ้ตกลงทางการคา้กบัหลายๆ 
ประเทศ ทาํให้ภาษีในการนาํเขา้วตัถุดิบลดลงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงการจดัหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ  นอกจากเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ วา่มีการพฒันาทางดา้นการจดัหาวตัถุดิบ แลว้
ยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลาย และทนัสมยัใหผ้ลิตภณัฑอี์กดว้ย  
 เทคโนโลยีท่ีมาช่วยในการผลิต โดยทางบริษทั ได้จัดทาํโครงการ TPM หลงัจากท่ีบริษทัฯประสบ
ความสําเร็จในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตแบบ LEAN MANUFACTURING SYSTEMS และประยุกตใ์ช้
หลกัการ KAIZEN  บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการ TPM (Total Productive Management) ซ่ึงเป็นการรวมทุก
กิจกรรมการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการผลิตใหด้าํรงอยู ่รวมถึง การลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ  
การควบคุมคุณภาพการผลติ  
 บริษทัฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคา้อยา่งเขม้งวด โดยในทุกโรงงานจะมีหน่วยงานตรวจสอบ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพจากสาํนกังานใหญ่ ซ่ึงทาํการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ตั้งแต่การตรวจงานก่อนเร่ิมการผลิต (Pre-production) ของสินคา้ทุกรหัสจากทุก
โรงงานในกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดก่อนการผลิต จนถึงการตรวจสินคา้ก่อนส่ง
มอบ (Production Sample) ซ่ึงเป็นการตรวจขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากการผลิตสินคา้เสร็จส้ินทุกคร้ัง ก่อนส่งมอบ
สินคา้ให้กบัลูกคา้ เพ่ือให้แน่ใจไดว้่าสินคา้ท่ีผลิตผ่านมาตรฐานสากล และเป็นไปตามคาํสั่งผลิต นอกจากน้ี ยงัมี
การสุ่มตรวจมาตรฐานของโรงงาน (Inspection) ทุกไตรมาส ก่อนการตรวจประจาํปีของลูกคา้แต่ละราย   เพ่ือคงไว้
ซ่ึงมาตรฐานสากล และความพึงพอใจของลกูคา้ 
 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษทัฯไดแ้บ่งกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตามวยั และประเภท ซ่ึงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้าวยัเดก็และวยัรุ่น 
 กลุ่มลูกคา้ทั้งสองวยัน้ีเป็นฐานลูกคา้หลกัของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเร่ือง ดีไซน์ สีสัน และความน่ารักเหมาะสมกบัวยั ทาํให้เคร่ืองหมาย
การคา้ของบริษทัย่อย เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ดว้ยลกัษณะของสินคา้ รูปแบบแฟชัน่ และมีการวางจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หม่อยูเ่สมอ บริษทัฯ จึงสามารถสร้างรายไดจ้ากลกูคา้กลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง  
 สาํหรับกลุ่มลูกคา้วยัเด็ก ตั้งแต่ประถมตน้จนถึงมธัยมตน้ ผูป้กครองเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ บริษทัฯ ไดผ้ลิตชุดชั้นในของเด็กภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Sabinie” เพ่ือรองรับสรีระในวยัเด็ก โดยเนน้
การออกแบบท่ีใส่ความรู้เขา้ไปกบัลวดลายของสินคา้ เช่น Collection Sport จะเป็นรูปซาบีน่ีในกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักีฬา เพ่ือท่ีให้เด็กไดค้วามรู้จากลวดลายในสินคา้  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัเนน้คุณภาพของวตัถุดิบท่ี
นาํมาใชผ้ลิต เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเพ่ิงจะเร่ิมใส่เส้ือชั้นใน จึงตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกวตัถุดิบท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการระคาย
เคืองต่อผวิสัมผสัของเดก็   
 กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมปลายถึงนกัศึกษามหาวิทยาลยั เป็นวยัท่ีเพ่ือนและบุคคลท่ีตนเองช่ืน
ชอบมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงมกัเลือกซ้ือสินคา้ตามแฟชัน่ และฟังก์ชัน่ในการใชง้านท่ีสามารถทาํให้
บุคลิกภาพของตนดูดียิ่งข้ึน ในสายตาของคนอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัแบรนดซ์าบีน่า ไดรั้บความนิยม และเป็นท่ีรู้จกัมาก
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ข้ึนในกลุ่มวยัรุ่น ทางบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการออกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นแฟชัน่ในกลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง  และยงัมีการ
ปรับปรุง หรือคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มน้ีโดยตลอด 
 
กลุ่มลูกค้าวยัสาวและวยัผู้ใหญ่ 
 ลกูคา้ในกลุ่มน้ีจะมีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนทาํใหเ้ร่ิมคาํนึงถึงประโยชน์การใชง้านมากกวา่ความสวยงามเพียง
อย่างเดียว นอกจากนั้น ยงัมีอาํนาจการซ้ือสูงและปริมาณลูกคา้จาํนวนมาก บริษทัฯ จึงวางแผนออกผลิตภณัฑ์
สําหรับลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึนในอนาคต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีประโยชน์ในการใชง้าน 
แกไ้ขขอ้บกพร่อง และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงทางบริษทัฯ มีสินคา้สําหรับรูปทรง
หนา้อกของลูกคา้ทุกแบบ และทุกประโยชน์ใชส้อย ตวัอยา่งเช่น “Moldern Curve by Sabina” ซ่ึงช่วยทาํใหผู้ใ้ชมี้
สรีระท่ีสวยงาม ดูเนียนเรียบเป็นธรรมชาติมากข้ึน แกปั้ญหาในการแต่งตวัตามสมยันิยม เพ่ิมความมัน่ใจ และความ
สวยงามแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือเขา้ถึงตลาดในกลุ่มวยัสาวและวยัผูใ้หญ่ โดยใชจุ้ดเด่นในดา้นฟังก์ชัน่ในการใชง้านของ
ผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีในปี 2556ทางบริษทัไดอ้อกสินคา้ใหม่ภายใตช่ื้อ “ Modern V “ ซ่ึงมีฟังกช์ัน่ฟองนํ้ารูปตวัว ี
เหมาะสาํหรับวยัสาวท่ีเร่ิมมีเน้ือส่วนเกิน โดยรุ่นดงักล่าวสามารถท่ีจะเก็บเน้ือส่วนเกินดา้นขา้ง และสามารถทาํให้
หนา้อกเขา้มาชิดกนั ทาํใหมี้ร่องอกท่ีสวยงาม มีความมัน่ใจมากข้ึน 
 สําหรับกลุ่มลูกคา้วยัสาวจดัเป็นกลุ่มลูกคา้ตั้งแต่นักศึกษามหาวิทยาลยัจนถึงสาววยัทาํงาน เป็นวยัท่ีเพ่ือน 
พนกังานขาย และเคร่ืองหมายการคา้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นใน กลุ่มลูกคา้วยัสาวจะเนน้ฟังกช์ัน่
ในการใชง้านท่ีสอดคลอ้งกบัแฟชัน่เคร่ืองแต่งกายภายนอก มีบุคลิกท่ีดี มีความมัน่ใจในการสวมใส่เส้ือผา้  
 กลุ่มลกูคา้วยัผูใ้หญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นในโดยเนน้ฟังกช์ัน่ในการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัสรีระเป็น
หลกั โดยเพ่ือน พนกังานขาย และเคร่ืองหมายการคา้มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือชุดชั้นใน 
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (OEM) 
 กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศผูส้ั่งผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นคู่คา้กบั
บริษทัฯ มานาน ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจาํหน่ายชุดชั้นในท่ีมีช่ือเสียง มีการประกอบกิจการมานานในทวีป
ยโุรป เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน เยอรมนั เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้   
 กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมีทั้งผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในท่ีเนน้ฟังก์ชัน่การใชง้านจนถึงแบบแฟชัน่ท่ีเป็นคอลเลคชัน่จาํกดั 
สาํหรับตลาดผูบ้ริโภคตั้งแต่ระดบักลางจนถึงระดบับน แต่ปัจจุบนัจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรป
หลายแบรนด์เร่ิมปรับตลาดตนเองไปยงัระดับกลางถึงล่างมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากนั้น ทางบริษทัฯ ไดเ้ร่งในการหาตลาดใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือมารองรับในส่วนลุกคา้เก่าท่ีลดการสั่งซ้ือ โดยได้
มีลกูคา้ใหม่ท่ีมาจาก ประเทศรัสเซีย เป็นตน้ 

 
 การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

การจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  
บริษทัฯ จะวางขายตามจุดจาํหน่ายต่างๆ โดยเป็นลกัษณะการฝากขายสินคา้ และมีการโอนยา้ยสินคา้อยา่ง

สมํ่าเสมอเพ่ือสร้างยอดขายอยา่งต่อเน่ือง โดยในแต่ละจุดจาํหน่าย บริษทัฯ จดัใหมี้พนกังานขาย จาํนวน 2-3 คน ซ่ึง
เป็นพนกังานขายท่ีไดรั้บการฝึกอบรมใหมี้ความสามารถในการส่ือสินคา้ใหถึ้งลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือให้คาํแนะนาํแก่
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้ง และจุดเด่นต่างๆของผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการหรือขอ้เสนอแนะของลกูคา้ กลบัมายงัฝ่ายวิจยัพฒันาเพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑไ์ดต้รงต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้มากยิง่ข้ึน ปัจจุบนับริษทัฯ มีพนกังานขายจาํนวนทั้งส้ินมากกวา่ 1,100 คน 

 
สําหรับการจําหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sabina” 

“Sabinie” “SBN” ผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศอาเซียน แลว้ 7 ประเทศ คือ  พม่า  เวียดนาม    กมัพชูา  ลาว, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโ์ปร์  และจะเพ่ิมอีก  2 ประเทศ ในปี 2557  คือ อินโดนีเซีย และบรูไน  ส่วนประเทศอ่ืนๆ 
นอกจากอาเซียน ไดแ้ก่ ไตห้วนั, ปากีสถาน, บงัคลาเทศ , สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต,์ และอ่ืนๆ 

 
การจําหน่ายสินค้า OEM 

 บริษทัฯ มีการผลิตสินคา้ตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และตามรูปแบบของลูกคา้เอง 
โดยลูกคา้ OEM ส่วนใหญ่ เป็นลูกคา้รายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกคา้ส่วนใหญ่มี
ความสัมพนัธ์กนัมายาวนาน มีลกัษณะการจาํหน่ายเป็นคร้ังๆ ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีเป็นทั้ง 
Own Stores, Department Stores, Modern Trade, Wholesaler, Trading firm ตลอดจนถึงลูกคา้ท่ีเป็น Importer ราย
ใหญ่ในองักฤษ และยโุรป 
  

 ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภณัฑ์ชุดชั้นในจดัเป็นอุตสาหกรรมเส้ือผา้สําเร็จรูปชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นปลายท่ีใช้
แรงงานฝีมือเป็นหลกั (Skilled labor intensive) ซ่ึงทางบริษทัฯ มีทั้ งการผลิตสินคา้เพ่ือจาํหน่ายในตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง และการผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ของผูส้ั่งผลิต (OEM)   
 
ภาวะอุปสงค์ อุปทานของชุดช้ันในในประเทศไทย 
 ภาวะอุปสงค์  สัดส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2556  มีประชากรเพศหญิงใกลเ้คียงกบัเพศชาย 
กล่าวคือ มีประชากรเพศหญิงประมาณ 34.13  ลา้นคน จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 67.454 ลา้นคน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.60 ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือชุดชั้นในนั้น แตกต่างกนัในแต่ละช่วงอาย ุ
กล่าวคือ ชุดชั้นในสําหรับเด็ก ส่วนใหญ่แลว้ พ่อแม่จะเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากกว่า ในส่วนของ
วยัรุ่น การตดัสินใจซ้ือจะข้ึนอยูก่บัดีไซน์, รูปแบบเป็นสําคญั ในขณะท่ีวยัสาว หรือวยัผูใ้หญ่ จะตดัสินใจซ้ือจาก
ฟังก์ชั่นการใช้งาน แลว้ถึงจะเลือกในเร่ืองดีไซน์ ซ่ึงดีไซน์นอกจากจะสวยงามแลว้ ยงัตอ้งเหมาะกับชุดท่ีใส่
ภายนอกดว้ย   

เน่ืองจากชุดชั้นในเป็นสินคา้จาํเป็นและมีอายกุารใชง้านจาํกดั ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคดงักล่าว ส่งผลให้ความถ่ีในการบริโภคชุดชั้นในเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้มีปริมาณความ
ตอ้งการบริโภคชุดชั้นในอยา่งต่อเน่ือง   

ในปี 2557 จากคาดว่าอุปสงคข์องชุดชั้นในโดยรวมในประเทศจะอยูใ่นลกัษณะทรงตวั หรืออาจตํ่าลง ทั้งน้ี
เน่ืองจากเหตุผลดงัน้ี 
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- ปัญหาทางดา้นการเมืองในประเทศ  จากปัญหาการเมืองในประเทศท่ียงัไม่มีแนวทางออกท่ีชดัเจน และยงัไม่มีขอ้

ยุติ จะส่งผลกระทบให้ การบริโภคชุดชั้นในสตรีในประเทศตกลงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทาํให้ผูบ้ริโภคไม่มี

อารมณ์ในการท่ีจะมาจบัจ่ายใชส้อย ผูบ้ริโภคยงัคงใหค้วามสาํคญักบัข่าวสารบา้นเมืองตลอดเวลา  การทาํการตลาด

จะไม่ส่งผลทางดา้นยอดขาย เท่าไรนกั ถึงแมจ้ะมีการลดราคาเพื่อจุงใจกต็าม นอกจากนั้นแลว้ยงัทาํใหน้กัท่องเท่ียว

ไม่เขา้มาท่องเท่ียว และช็อปป้ิงในเมืองไทย ซ่ึงเป็นตลาดท่ีสําคญัส่วนหน่ึงของชุดชั้นในสตรี เน่ืองจากชุดชั้นใน

สตรีในเมืองไทย มีราคาท่ีตํ่ากว่าตลาดในอาเซ่ียนถึง 20-30% ทาํให้เป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติเม่ือเขา้มาใน

เมืองไทยแลว้ จะตอ้งซ้ือชุดชั้นในเป็นจาํนวนมากกลบัไป  เม่ือผูบ้ริโภคในประเทศไม่มีอารมณ์ในการจบัจ่ายใช้

สอย รวมถึงนกัท่องเท่ียวไม่กลา้ท่ีจะมาเมืองไทย จะยิ่งส่งผลกระทบกบัตลาดชุดชั้นในสตรี ในประเทศเป็นอยา่ง

หนกั 

- ปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน  จากนโยบายของรัฐบาลในการปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท ถึงแมจ้ะทาํใหร้ายไดข้อง

ประชาชนสูงข้ึนกต็าม  แต่กส่็งผลกระทบทางดา้นคา่ครองชีพของประชาชนท่ีสูงข้ึน รวมทั้งสินคา้ชุดชั้นในสตรี ซ่ึง

มีการปรับราคาสูงข้ึนดว้ย เน่ืองจากตน้ทุนค่าแรงท่ีสูงข้ึน  ถึงแมว้า่ตวัเลขทางเศรษฐกิจจะประกาศวา่อตัราเงินเฟ้อ

อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้ ค่าครองชีพโดยรวมมีการปรับตวัสุงข้ึนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ปัจจยั 4 อนัไดแ้ก่ อาหาร, เคร่ืองนุ่งห่ม, ท่ีอยู ่และยารักษโรค ทาํให้กลุ่มลูกคา้ในระดบักลางไดรั้บผลกระทบอยา่ง

มาก เน่ืองจากการปรับอตัราค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท หรือ สูงข้ึนถึง 40% แต่ผูบ้ริโภคในระดบักลางไม่ไดมี้การปรับ

ค่าแรงตามไปดว้ย แต่ค่าครองชีพสูงข้ึนเป็นอย่างมาก ทาํให้ลูกคา้ในกลุ่มระดบักลาง ตอ้งระมดัระวงัในการใช้

จ่ายเงิน  โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงยงัคงตอ้งรับเงินจากครอบครัวมาจบัจ่ายใชส้อย เร่ิมตระหนกัในการใชเ้งิน จึง

ทาํใหภ้าพรวมของการใชจ่้ายทางดา้นชุดชั้นในสตรีของคนระดบักลาง ลดลง   

ดา้นอุปทานชุดชั้นใน มีผูผ้ลิตทั้งรายใหญ่ รายกลางและรายยอ่ยกระจายอยูท่ ัว่ประเทศกวา่ 40 ราย  จากการท่ี
จะมีการรวมตวักนัเพ่ือเป็นหน่ึงเดียวในอาเซ่ียน หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  คาดวา่จะมีแบรนดต่์างๆ 
จากอาเซียนเขา้มาแข่งขนัในตลาดเมืองไทยมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะแบรนดข์องประเทศอินโดนีเซีย , เวียดนาม ซ่ึงมี
แบรนดท์อ้งถ่ินท่ีเป็นผูน้าํตลาดอยู ่และมีโรงงานผลิตเอง  และมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่ในประเทศไทย ซ่ึงอาจจะ
เขา้มาในตลาดระดบักลาง ลงล่างมากข้ึน  ทาํให้คาดวา่ต่อไปการแข่งขนัของตลาดชุดชั้นในจะรุนแรงมากยิง่ข้ึนไป
เร่ือยๆ ลกัษณะการผลิตมีทั้งท่ีเป็นการผลิตใหก้บัตราสินคา้ต่างประเทศเพ่ือส่งออกทั้งหมด (OEM) หรือซ้ือลิขสิทธ์ิ
ตราสินคา้จากต่างประเทศเพ่ือผลิตและจาํหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก รวมทั้งการผลิตภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ของตนเอง และการผลิตโดยไม่มีเคร่ืองหมายการคา้ อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัผูผ้ลิตเร่ิมใหค้วามสาํคญักบัมูลค่า
ผลิตภณัฑ ์(Product Value) มากข้ึน จึงมีการพฒันาการผลิต การสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรม การจดัการวตัถุดิบเพ่ือ
ปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการจ้าง
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตและนกัออกแบบจากต่างประเทศมาช่วยพฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์
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ภาวะการแข่งขันในประเทศ 
 ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในทุกระดบัราคา โดยมีผูป้ระกอบการหลายรายใน

อุตสาหกรรมชุดชั้นใน เช่น  บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชุดชั้นในตรา “Wacoal” บริษทั ไทรอมัพ ์
อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูผ้ลิตชุดชั้นในตรา “Triumph” และบริษทัฯ ผูผ้ลิตชุดชั้นในตรา “Sabina” 
และยงัมีผูผ้ลิตรายยอ่ยซ่ึงผลิตชุดชั้นในโดยไม่มีเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนมากรองรับตลาดผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงราคา
เป็นประเด็นหลกัในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยหากแบ่งสัดส่วนตลาดโดยประมาณแลว้  บริษทั ไทยวาโก  ้จาํกัด 
(มหาชน) จะมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด ์“ Sabina” และบริษทั ไทรอมัพ ์
อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ภายใตแ้บรนด ์“ Triumph “ ซ่ึงปัจจุบนั เน่ืองจากตลาดชุดชั้นในโดยรวม
ในประเทศมีอตัราการเติบโตไม่สูงนกั ทาํใหทุ้กแบรนดท์ั้งแบรนดท่ี์เป็นผูน้าํและผูต้าม ตอ้งหันมาแยง่ชิงส่วนแบ่ง
การตลาดกนัเองอย่างหนกั โดยใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของนวตักรรมสินคา้ใหม่ๆ , 
การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์, การตลาดทางตรง  และท่ีมีการแข่งกนักนัมากท่ีสุดจะเป็นการส่งเสริมการขาย ในการ
จดัโปรโมชัน่ลดราคากนัมากยิง่ข้ึน 

นอกจากการแข่งขนัระหว่างบริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศ ยงัมีการแข่งขนัจากผูผ้ลิตชุดชั้นในชั้นนําจาก
ต่างประเทศ เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผูบ้ริโภคระดบับน 
สาํหรับตลาดผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชั้นในนาํเขา้ราคาประหยดัจากผูผ้ลิต
จากประเทศใกลเ้คียง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตตํ่า เป็นตน้ นอกจากนั้นคาดวา่จะมีแบรนด์
ทอ้งถ่ินในประเทศแถบอาเซียนท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้อาเซียน หรือ AEC จะเขา้มาร่วมแข่งขนัอีกในไม่ชา้น้ี 

 
การนําเข้าสินค้าประเภทชุดช้ันใน 

 
มูลค่าการนาํเขา้ชุดชั้นในสตรีของไทย ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 
 

 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
มูลค่าการนาํเขา้ 90,633,523  90,414,181  109,715,634    123,920,600  132,729,400 148,900,000 

อตัราการเติบโต (%)  - 0% 21% 13% 7% 12% 
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 ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 

 
จากตาราง และกราฟ จะเห็นไดว้า่ตั้งแต่ปี 2551 และปี 2552 อตัราการนาํเขา้อยูใ่นลกัษณะคงตวั แต่ในปี 

2553 มีอตัราการนาํเขา้ชุดชั้นในเติบโตสูงข้ึนเป็นอยา่งมากโดยสูงข้ึนถึง 21% และในปี 2554 ท่ียงัคงมีอตัรานาํเขา้
สูงข้ึนถึง 13% และในปี 2555 อตัราการนาํเขา้ยงัคงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเติบโตข้ึนถึง 7% หรือคิดเป็นการนาํเขา้
สูงถึง 132.70 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และในปี 2556 มีการนาํเขา้สูงมากถึง 148.90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตข้ึน
ถึง 12%  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีมีการเติบโตมากกวา่ตลาดภายในประเทศอีก  

 
มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นในจากประเทศคู่คา้หลกัปี 2551 – 2556 (บาท) 

 
ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จีน 1,627,234,910  1,473,096,810  1,624,104,486  2,033,763,400  2,345,061,100 2,607,668,900 

ฮ่องกง 811,572,090  888,753,083  1,108,786,299     703,439,800      546,495,700 558,026,800 
มาเลเซีย 64,318,310  66,936,052  83,794,198  79,403,200 56,104,600 54,885,500 
เวยีดนาม 51,048,620  90,789,462  69,940,042  139,626,000  200,294,600  283,223,500 
บงัคลาเทศ - - 41,087,300   91,122,200      123,367,300  193,588,100 
อินโดนีเซีย - - 65,939,594  52,899,400 79,739,400 67,731,700 

ญ่ีปุ่น 54,397,315  25,284,872  33,435,200  38,773,500 43,004,500 27,932,400 

โปรตุเกส - 61,758,216  60,486,400      79,848,800  96,425,200  106,161,400 
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เม่ือพิจารณาจากการนาํเขา้แลว้จะเห็นไดว้า่มีการนาํเขา้จากประเทศจีน มากข้ึนเป็นพิเศษ โดยมีการนาํเขา้สูง
ถึง  2,607.70 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 11  นอกจากนั้นมีอตัราร้อยละการนาํเขา้จากประเทศเวียดนามสูงมาก
ข้ึนเป็นพิเศษ  โดยสูงข้ึนถึงร้อยละ 41.5 ทั้งน้ีคาดวา่เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะ การข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ทัว่
ประเทศของประเทศไทย ทาํใหผู้ผ้ลิตไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหนีค่าแรงขั้น
ตํ่าไปผลิตยงัต่างประเทศแทน รวมถึงการวา่จา้งจากต่างประเทศในการผลิต โดยเฉพาะในประเทศจีน และเวียดนาม 
ซ่ึงมีโรงงานผลิตชุดชั้นในอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งตํ่า   คาดวา่ในปี 2557 แนวโนม้การนาํเขา้สินคา้ชุด
ชั้นในจากต่างประเทศ จะมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากนั้นจากค่าครองชีพในประเทศไทยมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ทาํให้ตอ้งประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือชุด
ชั้นใน ซ่ึงสวนทางกบัแบรนด์ชุดชั้นในในประเทศท่ีตอ้งปรับราคาสูงข้ึนจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  ทาํให้เป็น
โอกาสสาํหรับสินคา้จากประเทศต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาทาํตลาดในประเทศไทย ในราคาท่ีตํ่ากวา่  จึงคาดวา่การแข่งขนั
ของตลาดชุดชั้นในในปี 2557 จะตอ้งมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิง่ข้ึนอยา่งแน่นอน  
แนวโน้มตลาดในประเทศ 
 ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลิตภณัฑม์วลรวมใน ประเทศ  
(Gross Domestic Products หรือ GDP) ประมาณ ร้อยละ 2-3  ซ่ึงคาดวา่ตลาดอุตสาหกรรมชุดชั้นในในประเทศไทย
ก็มีอตัราเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั แต่คาดว่าจะเป็นการเติบโตของตลาดชุดชั้นในในตลาดล่างมากยิ่งข้ึน โดย
สอดคลอ้งกบัการนาํเขา้ชุดชั้นในท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศจีน ซ่ึงมีราคาถูกท่ีเขา้มาขายในกลุ่มดีสเคาท์สโตร์ ไดแ้ก่ 
หา้งบ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั ท่ีเป็นการนาํเขา้สินคา้เขา้มาขายเองโดยทางห้าง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบัแบรนดท่ี์แข่งขนั
กนัอยูใ่นตลาดล่างเป็นอยา่งมาก  และคาดวา่ในปี 2557 แบรนด์ในระดบัล่างในประเทศ จะไดรั้บผลกระทบเป็น
อย่างมาก จากการท่ีทางห้างไดมี้การนาํเขา้สินคา้ราคาถูกเขา้มาขายเอง ซ่ึงนอกจากราคาท่ีจะตอ้งมีการแข่งขนัท่ี
ราคาถูกแล้ว แบรนด์ระดับล่างอาจจะได้รับผลกระทบจากพ้ืนท่ีขายในห้างเอง เน่ืองจากทางห้างคงต้องให้
ความสาํคญักบัพ้ืนท่ีขายท่ีเป็นสินคา้ของบริษทัเองมากกวา่การให้แบรนดร์ะดบัล่างเขา้มาขาย ทาํใหแ้บรนดร์ะดบั
ล่างนอกจากจะตอ้งแข่งขนัทางดา้นราคาแลว้ ยงัตอ้งแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงพ้ืนท่ีขายในหา้งอีกดว้ย 
  ส่วนตลาดระดบักลาง ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของบริษทั คาดวา่ตลาดจะมีการแข่งขนักนัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะแบ
รนด์ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด   ทั้งน้ีเน่ืองจากแบรนด์ระดบักลางไดมี้การปรับราคาสินคา้สูงข้ึน เน่ืองจาก
ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสวนทางกบัค่าครองชีพในประเทศท่ีมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนโดยตลอด ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้ง
ระมดัระวงัในการใชจ่้ายเป็นอย่างมาก  อนัจะทาํให้การบริโภคชุดชั้นในในประเทศจะมีการเติบโตท่ีค่อนขา้งตํ่า  
ดงันั้นคาดวา่แต่ละแบรนดจ์ะตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ทางดา้นการส่งเสริมการขายในลกัษณะของการลดราคามาใชก้นั
มากยิ่งข้ึน  เพ่ือรักษายอดขาย และส่วนแบ่งการตลาดของตนเองไวใ้ห้ได ้ รวมถึงการนาํกลยทุธ์การตลาดในทุกๆ 
ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมการตลาด อีกทั้ งการออกสินคา้ในฟังก์ชัน่ หรือ 
แฟชัน่ใหม่ๆ เขา้มาสู่ตลาด กจ็ะมีการแข่งขนักนัอยา่งมากเช่นเดียวกนั   
 ในส่วนของแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากข้ึนทุกวนั ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลของผลิตภณัฑไ์ดม้ากยิ่งข้ึน  ผูบ้ริโภคหาขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชใ้นการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้มาก
ยิ่งข้ึน ดงันั้นทุกแบรนด์จะมีการทาํการตลาดทางดา้นส่ืออิเลคโทรนิคส์ (Social Communication) เพ่ือเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน และมีตน้ทุนการตลาด
ท่ีค่อนขา้งตํ่ามาก   



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

23 
 

 ทางดา้นสินคา้  แนวโนม้ของผูบ้ริโภคจะหนัมาเนน้การสวมใส่ชุดชั้นในเพ่ือความสวยงามและกระชบัรูปร่าง 
นบัเป็นปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้ยอดขายของอุตสาหกรรมชุดชั้นในภายในประเทศโดยรวมมากยิ่งข้ึน การสวมใส่ชุด
ชั้นในท่ีมีรูปแบบทนัสมยั สีสันสวยงาม เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในตลาดสําหรับวยัรุ่นและวยัสาว  
สําหรับชุดชั้นในแบบฟังก์ชัน่เป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัของสุภาพสตรีซ่ึงก็จะเพ่ิมมากข้ึนตาม
อตัราการเพ่ิมของจาํนวนประชากรหญิง และการเพ่ิมข้ึนของชุดชั้นในแบบใหม่ท่ีช่วยรักษารูปร่างและเสริม
บุคคลิกภาพ  
 
ภาวะการแข่งขนัในตลาด OEM 

ในปี 2556 ท่ีผา่นมา จาภสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูจ้า้งผลิต OEM ในยโุรป ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษทัฯ 
ไดรั้บผลกระทบกบัภาวะวิกฤตการหน้ีสาธารณะ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ ทาํให้สินคา้ท่ี
วา่จา้งผลิตซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีเป็นแบบแฟชัน่ ราคาสูงไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั ลกูคา้หลายรายไดมี้การเร่ิมปรับสินคา้
ให้มีแบบและแฟชัน่ท่ีนอ้ยลง ราคาสินคา้ถูกลง  เพ่ือสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดท่ีเป็นอยู ่จึงทาํให้มีผลกระทบกบั
ยอดสั่งผลิตของบริษทั เน่ืองจากผูว้า่จา้งผลิตตอ้งการหาสินคา้ราคาท่ีถูกลง จึงเร่ิมยา้ยคาํสั่งผลิตไปยงัประเทศจีน 
ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของค่าแรงท่ีตํ่ากว่า และยงัไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐบาลอีกดว้ย ประกอบกบัโดย
ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตครบวงจรตั้งแต่การผลิตตน้นํ้าจนถึงการผลิตปลายนํ้าของอุตสาหกรรมส่ิงทอ  แต่อยา่งไรกต็าม
จากการท่ีลูกคา้ไดมี้การยา้ยฐานการผลิตไปแถบประเทศจีน ก็ประสบปัญหาทางดา้นคุณภาพของสินคา้ และความ
ไม่ตรงเวลา จึงมีแนวโนม้ท่ีจะยอ้นกลบัมาผลิตท่ีประเทศไทย  ซ่ึงคาดวา่ถา้แนวโนม้ของค่าเงินบาทมีแนวโนม้อ่อน
คา่ลงมาเร่ือยๆ จะสามารถท่ีจะแข่งขนักบัทางประเทศจีนได ้ดว้ยคุณภาพและการผลิตท่ีตรงเวลา    
 
แนวโน้มตลาดในต่างประเทศ 
 

มูลค่าการส่งออกชุดชั้นในจากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

          (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

  
 

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 
มูลค่าการส่งออก  925,207,497   804,390,703  969,151,398   958,324,500   901,733,700  886,382,800 
อตัราการเติบโต(%) - -13% 20% -1% -6% -2% 
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 ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

 ในปี 2556 ประเทศไทยมีอตัราการส่งออกชุดชั้นในลดลงจากปี 2555 เลก็นอ้ย อยา่งต่อเน่ือง โดยลดลงไป
ร้อยละ 1.6  หรือคิดเป็นมูลค่า  886 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเหตุผลหลกั เน่ืองจากประเทศไทยเสียเปรียบในดา้น
ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นค่าแรง แต่ยงัคงลดลงไปไม่มากเน่ืองจากผูผ้ลิตในประเทศไทยยงัสามารถ
รักษาคุณภาพ และการผลิตท่ีตรงต่อเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงปลายปี ก็มีส่วนช่วย
ในการส่งออกมากข้ึน 

 
มูลค่าการส่งออกสินคา้ประเภทชุดชั้นในสู่ประเทศคู่คา้หลกัปี 2551 - 2556 (บาท) 

 

 ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

สหรัฐอเมริกา 13,408,364,620 11,447,531,693 12,688,665,464 9,742,151,000 9,187,565,600 9,323,373,700 

ญี่ปุ่น 2,787,405,180 2,725,288,069 2,626,220,832 3,468,331,100 4,298,502,600 4,358,132,900 

เบลเยีย่ม 1,443,261,080 2,011,295,900 1,946,212,700 1,572,490,500 

ฝร่ังเศส 2,538,202,765 2,161,751,655 2,221,734,348 1,801,445,500 1,488,950,600 1,408,683,200 

เยอรมัน 1,404,609,920 1,317,373,587 1,282,729,892 1,372,338,000 1,056,928,500 1,076,996,500 

สหราชอาณาจักร 2,459,145,885 1,904,441,185 1,657,195,433 1,296,608,700 762,214,400 460,362,100 
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ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละประเทศคู่คา้แลว้จะเห็นไดว้่าคู่คา้หลกั หรือประเทศผูน้าํเขา้ชุดชั้นใน
รายใหญ่จากประเทศไทย คือสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น เร่ิมกลบัมามีแนวโนม้กระเต้ืองข้ึนเลก็นอ้ย ทั้งน้ีจากสภาวะ
ตวัเลขทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมกระเต้ืองข้ึนในหลายๆ ส่วน จึงทาํใหก้ารส่งออกไปยงัประเทศ
ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5  ส่วนประเทศญ่ีปุ่น จากท่ีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดใ้ชน้โยบายผ่อนคลาดเชิงปริมาณ 
(Quantitative Easing หรือ QE) เช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํใหเ้กิดการกระตุน้การบริโภคภายในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีดีสําหรับการส่งออก  ส่วนประเทศในแถบยุโรป ท่ีไทยส่งออกไปหลกัๆ อนัไดแ้ก่ 
เบลเยี่ยม, ฝร่ังเศส, เยอรมัน และสหราชอาณาจักร ยงัไม่มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเท่าไรนัก ยงัคงมีการส่งออกไปยงั
ประเทศดงักล่าวลดลงอยู ่ แต่ทั้งน้ีคาดวา่ในปี 2557 จากแนวโนม้อตัราค่าเงินบาทมีแนวโนม้อ่อนค่าลง รวมถึงการ
ท่ีประเทศแถบยุโรปเร่ิมยา้ยฐานการผลิตออกจากประเทศจีนบา้ง คาดว่าแนวโน้มการส่งออกไปยงัประเทศแถบ
ยโุรปมีแนวโนม้ท่ีจะกระเต้ืองข้ึน  
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2. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
  บริษทัฯ มีทีมงานในการออกแบบชุดชั้นในท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายใหเ้หมาะสมกบัทุก
รุ่นทุกวยั โดยมีการส่งดีไซน์เนอร์ไปศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้ และศึกษาถึงเทรนด์ดีไซน์เพ่ือ
นาํมาปรับ และใช้ในการออกแบบให้กับสินคา้ในประเทศ โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมี
ลวดลายน่ารัก ซ่ึงแตกต่างจากชุดชั้นในชั้นนาํอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เนน้การออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น
มากนกั จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับ และสามารถครองตลาดผูซ้ื้อกลุ่มวยัรุ่นได ้

 
3. ช่างฝีมือท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็สูง 

 บริษทัฯ มีช่างฝีมือท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็สูง สามารถตดัเยบ็ชุดชั้นในท่ีสลบัซับซ้อนได  ้ ทั้ งน้ี 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยก์ารเรียนในโรงงานซ่ึงให้การศึกษาพนกังานทั้งในสายสามญัและสายอาชีพ จึงเป็นส่วน
เสริมใหบ้ริษทัฯสามารถคดัเลือกช่างเยบ็ท่ีมีความสามารถได ้

 
4. ระบบการจดัการโรงงานและจดัเตรียมความพร้อมพนกังาน 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการนาํระบบ Lean Manufacturing Systems เขา้มาใช้
ปรับปรุงระบบการจดัการในโรงงานจนไดรั้บรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยี่ไทย-ญ่ีปุ่น แลว้ ทางบริษทัฯ ยงั
ไดน้าํระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่นเขา้มาใชใ้นการจดัการดว้ยเช่นเดียวกนั  ทางบริษทัฯ ยงัคงหาเคร่ืองมือการ
จดัการเขา้มาเพ่ือช่วยบริหารงานโรงงานมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ 
TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบาํรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม) เป็นตน้ เขา้มาช่วยเสริม
การจดัการในโรงงานใหมี้ระบบมากยิง่ข้ึน เพ่ือทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ลดการสูญเปล่า 

  
5.  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยการสนบัสนุนให้เป็น 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพราะในการพฒันาปรับปรุงต่างๆตอ้งอาศยัความรู้และการเรียนรู้ของคนในองคก์าร 
ดว้ยการคน้หาแนวคิดใหม่และการใชป้ระสบการณ์ตรง ทาํใหเ้กิดการผลิตสินคา้หรือบริการใหม่และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ หากองคก์ารใดมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยู่มากแลว้ ก็จะ
ได้เปรียบกว่าองค์กรอ่ืนๆ ดังนั้ นถ้าบริษัทฯทาํให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการ
แลกเปล่ียนความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์การ
เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสมาชิกสามารถนาํประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นมาสร้างคุณค่าให้กบัสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์อนัจะนาํไปสู่การสร้างกระบวนการและการ
จดัการในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ   

 
                      6.        การสร้างวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) 4 ดี 

              บริษทัฯ  ยึดหลกัการ องคก์รแห่งความสุข เป็นพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ องคก์ร และมีความเช่ือ
วา่ องคก์รจะดีได ้ถา้พนกังานในองคก์ร ทาํงานอยา่งมีความสุข เปรียบเสมือน องคก์รเป็นบา้นหลงัท่ี 2  การ
บริหารงานมีหลายแบบ ทั้งแบบการบริหาร จดัการแบบ บน ลงล่าง หรือแบบล่างข้ึนบน แต่บริษทัฯยึดหลกั
ในการบริหารโดยใชพ้นกังานเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา(Client Center) และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพราะ
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เรามีความเช่ือวา่ ถา้ส่ิงท่ีทาํ เกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการกระทาํโดยพนกังานทุกคนเองแลว้ ความสุข
จะเป็นคาํตอบสุดท้ายท่ีทุกคนได้รับ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นท่ีมาของคาํว่า วฒันธรรมองค์กร 4 ดี ของบริษทัฯ อัน
ประกอบดว้ย”คิดดี พดูดี ทาํดี และเป็นคนดี” 
คดิด ีหมายถึง  ทุกคนตอ้งเร่ิมตน้ การคิดบวก มองบวก มีสติทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น 
พูดด ีหมายถึง ทุกคนตอ้งพดูจากนัดว้ยคาํพดูท่ีดีลดการเปรียบเทียบ 
ทาํด ีหมายถึง รู้เสียเปรียบ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รู้จกัการให ้
คนด ีจะเกิดข้ึนทนัที เม่ือเรามี 3 ดี ขา้งตน้ พร้อมแลว้ 
 

 นโยบายราคา 
การกาํหนดนโยบายราคาสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 วิธี คือ การกาํหนดราคาขายของสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย และการกาํหนดราคาสินคา้ท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งผลิต (OEM) 
โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดราคาสินคา้ 2 ประเภทน้ี คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลค่าทางการตลาดของ
สินคา้ 

ราคาสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยจะใช้วิธีการกาํหนดราคาตามความเหมาะสมต่อผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ์ โดยจะเพ่ิมราคาตามมูลค่าทางการตลาดของสินคา้ดว้ย การกาํหนดราคาจะให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบั
คู่แข่งในตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้อย่างคุม้ค่า และให้อยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได ้ปัจจุบนัราคา
สินคา้ของบริษทัฯ ถือวา่อยูใ่นระดบัราคาปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ประเภทเดียวกนัในตลาด บริษทัฯ 
ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคากับผูผ้ลิตรายอ่ืน อย่างไรก็ตามสินคา้อาจมีการลดราคาตามกลยุทธ์
การตลาดของหา้งสรรพสินคา้ และจุดจาํหน่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม 

สาํหรับราคาสินคา้ OEM บริษทัฯ จะคดัเลือกลูกคา้ท่ีอยูใ่นระดบั กลางถึงระดบับน และใชน้โยบายในการตั้ง
ราคาแบบเพ่ิมอตัรากาํไรจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) ซ่ึงราคาขายจะครอบคลุมถึงความเส่ียงของความผนัผวน
เงินตราต่างประเทศบางส่วน และกาํไรขั้นตน้จากการผลิตสินคา้แต่ละชนิด มากนอ้ยตามรูปแบบของสินคา้ รวมถึง
ปริมาณสินคา้ท่ีลกูคา้สั่งซ้ือ 

 
นโยบายในการผลติสินค้า 

ปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการแข่งขนัทางการตลาด ฤดูกาลใน
การวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ กาํลงัการผลิตของแต่ละโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานมาจาก
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัในเร่ืองรูปแบบการผลิต หากแบ่งสินคา้ออกตามรูปแบบการผลิตก็
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ สินคา้ท่ีมีการผลิตรูปแบบซํ้ าเดิม หรือสินคา้เบสิค (Basic)  และสินคา้รูปแบบใหม่ หรือ 
สินคา้แฟชัน่ (Fashion)  สินคา้รูปแบบซํ้ าเดิม จะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคท่ีชอบใชแ้บบเดียวกนับ่อยคร้ัง มีสีท่ีเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ซ่ึงจะมีการผลิตในลกัษณะการเติมเต็มสินคา้ตลอดเวลา ทาํให้บริษทัฯ สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผน
การผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้ลายน์ผลิต ผลิตในแบบเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความชาํนาญ 
ทาํให้ไดป้ระสิทธิภาพการผลิตท่ีดีข้ึน ไดผ้ลผลิตมากยิ่งข้ึน ในส่วนของสินคา้ท่ีเป็นแฟชัน่ จะมีการออกแบบใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา จะไม่นาํแบบเดิมกลบัมาผลิตใหม่ แมสิ้นคา้รูปแบบใหม่มีความยากในการผลิตมากกวา่ แต่มีรายไดจ้ากการขาย
ท่ีสูงกวา่ และอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่ 
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สาํหรับผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จะมีการวางแผนการวางจาํหน่ายสินคา้ล่วงหนา้
ทุกปี เพ่ือควบคุมการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แผนการวางจาํหน่ายสินคา้บ่งบอกถึงปริมาณและชนิดสินคา้ท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งผลิตในแต่ละเดือน เพ่ือท่ีจะวางจาํหน่ายไดต้รงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลิตมีความยดืหยุน่ตามปริมาณการส่ังซ้ือ
ในระหวา่งปี ฝ่ายวางแผนการผลิตส่วนกลางเป็นผูก้ระจายปริมาณการผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ โดยกระจายปริมาณสินคา้
ตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบ่งชนิดสินคา้ตามความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร และความชาํนาญของพนกังานในแต่
ละโรงงาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในส่วนผลิตภณัฑ ์OEM บริษทัฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซ้ือจากลูกคา้เป็นคร้ังๆ ไป กล่าวคือไม่มีการผลิตล่วงหนา้ 
ซ่ึงลูกคา้จะสั่งซ้ือก่อนวนัท่ีตอ้งการสินคา้เป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจาํหน่ายสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการผลิต และส่งสินคา้ บริษทัฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ ตามความ
เหมาะสมของกาํลงัผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา้ โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัปริมาณการผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ของตนเองดว้ย หากพบวา่มีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เขา้มามากกวา่กาํลงัผลิตท่ีคงเหลือ บริษทัฯ จะไม่รับการสั่งซ้ือนั้นๆ 
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทั้งลกูคา้และบริษทัฯ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ให้ความสําคญัในการพฒันาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การพฒันา
แรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือสินคา้ตอ้งการรายละเอียด
และมีดีไซน์ท่ีหลากหลาย ปัจจุบนัมีการพฒันาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่าง
ต่อเน่ือง ในระหวา่งการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุน้พนกังานใหผ้ลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพอยู่
ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอ้งการวางจาํหน่าย และ
ความจาํเป็นในการเพ่ิมทกัษะการผลิต 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกจิอาเซ่ียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ต่อตลาดชุดช้ันในสตรี 

จากการท่ีประเทศไทยไดร่้วมจดัตั้งเขตการคา้เสรีข้ึน หรือ ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เม่ือเดือนมกราคม 
2535 ซ่ึงปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงค์โปร์, ฟิลิปปินส์ , 
อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกมัพชูา ซ่ึงปัจจุบนัไดพ้ฒันามาเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : 
Asean Economic Community โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพ่ือให้การคา้ภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี ทั้งทางดา้นสินคา้, 
บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีโดยปราศจากการกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรและใช้อตัราภาษี
ศุลกากรตํ่าท่ีสุด และใหล้ดลงเหลือในอตัรา 0%  ภายใน 1 มกราคม 2558 น้ี ซ่ึงความร่วมมือดงักล่าว ส่งผลกระทบทั้งผลดี
และผลเสีย แก่ธุรกิจของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

แรงงาน  จากขอ้ตกลงดงักล่าว แรงงานสามารถเคล่ือนยา้ยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงผลดีท่ีไดคื้อ 
จะมีแรงงานมีฝีมือไหลเขา้จากประเทศต่างๆ ในประชาคมไดอ้ยา่งเสรี ทาํให้ไม่เกิดการขาดแคลนแรงงาน แต่อยา่งไรก็ตาม
แรงงานจากต่างประเทศก็มีความยากลาํบากในการควบคุมดูแล เน่ืองจากวฒันธรรมการปกครองท่ีแตกต่าง รวมทั้งทางดา้น
ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร อีกทั้งคุณภาพของแรงงานมีฝีมือ ยงัตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอีกมาก 

ตลาดชุดช้ันในสตรี  จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอยา่งเสรี ทาํให้แบรนดจ์ากต่างประเทศ ท่ีไดเ้ขา้มาผลิตสินคา้ใน
ประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมด สามารถเขา้มาในประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดชุดชั้นในสตรีอยา่ง
รุนแรงมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่ และในปี 2557 น้ี คาดวา่ตลาดชุดชั้นในสตรี จะมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมากข้ึนในทุกระดับ  ทั้ งระดับกลาง  และระดับล่าง  เ น่ืองจากจะมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์เป็นอย่างมาก  
ห้างสรรพสินคา้หลายๆ แห่งเร่ิมในการหาแบรนด์ใหม่ๆ จากต่างประเทศเขา้มาในแผนกชุดชั้นใน เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ของหา้งตนเอง  ซ่ึงยิง่จะทาํใหก้ารแข่งขนัรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของการจบัจองพ้ืนท่ีในห้างสรรพสินคา้ และดีสเคาทส์โตร์ต่างๆ 
ไวแ้ลว้ อีกทั้งความท่ีเป็นผูผ้ลิตและผุจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นในสตรีภายใตแ้บรนด ์“Sabina” ในประเทศไทยมานานกวา่ 40 ปี จน
ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคภายในประเทศอยา่งกวา้งขวางทั้งในเร่ืองของคุณภาพท่ีดี และรูปแบบท่ีโดดเด่นทนัสมยั  

ในทางกลบักนับริษทัฯ กไ็ดป้ระโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ดว้ย เช่นกนั กล่าวคือ เป็นโอกาสท่ีบริษทั
ฯ สามารถขยายแบรนด ์“Sabina” ออกไปยงัประเทศในแถบอาเซียนไดง่้ายยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีภาษีอตัราศูนย ์และนอกจากนั้น
ยงัไดป้ระโยชน์จากภาษีนาํเขา้วตัถุดิบ ผา้, ลูกไม ้จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาตน้ทุนท่ีตํ่าลง เน่ืองจากไม่มีกาํแพง
ภาษีมากั้น ซ่ึงนโยบายการคา้เสรีในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น มีผลกระทบทั้งทางดา้นท่ีเป็นประโยชน์ 
และดา้นท่ีไม่เป็นประโยชน์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ทางบริษทั จะสามารถสร้างโอกาสให้เกิดข้ึนกบับริษทัฯ จากขอ้ตกลงดงักล่าว
ไดห้รือไม่ 

 
 อตัราแลกเปลีย่น 

       จากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้พ่ิมสูงข้ึน  มีการทาํ
จุดสูงสุดใหม่ อตัราการวา่งงานของประชาชนลดลง ทาํใหท้างสหรัฐอเมริกาเอง ไดเ้ร่ิมในการท่ีจะลดการใชเ้คร่ืองมือในการ
กระตุน้เศรษฐกิจ  โดยการใชน้โยบายผอ่นคลายทางการเงินเชิงปริมาณ  หรือ Quantitative Easing  ( QE ) ในปริมาณท่ีลดลง 
ทาํให้เกิดการไหลกลบัของเงินทุน ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา  ส่งผลให้เกิดค่าเงินบาทของไทย เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา อ่อนตวัลง  จากท่ีอยูร่ะหวา่ง 30 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา มาอยูร่ะหวา่ง 32 – 33 บาท ต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเม่ือค่าเงินอ่อนลงนั้นส่งผลกระทบกบัทางบริษทัฯ ทั้ง 2 ดา้น คือ    การส่งออก สามารถไดก้าํไรจากอตัรา
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แลกเปล่ียนมากข้ึน แต่อยา่งไร ก็ตาม คู่คา้ก็รับรู้ถึงภาวะอตัราแลกเปล่ียน หรือค่าเงินบาทอ่อนลง ทาํให้เอาเหตุผลน้ีมาต่อ
ราคาในการส่ังซ้ือสินคา้ดว้ย ทาํใหท้างบริษทัฯ ไม่ไดรั้บประโยชน์จากอตัราแลกเปล่ียนมากนกั  ในขณะเดียวกนัทางบริษทั
ฯ ไดมี้การนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เม่ือค่าเงินบาทอ่อนลง ทาํให้บริษทัฯ ตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบของทางบริษทัฯ 
จะตอ้งสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั     

 อยา่งไรกต็าม ทางบริษทัฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 
 มีการซ้ือวตัถุดิบ และขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ดว้ยเงินตราต่างประเทศ หลายๆ สกลุ 

 เน่ืองจากบริษทัฯมีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ จากลกัษณะการดาํเนินธุรกิจน้ี บริษทัฯ จึงมีการป้องกนั

ความเส่ียงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางส่วน กล่าวคือ มีมูลค่าการซ้ือ วตัถุดิบหลกัจากต่างประเทศ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ51.51ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM ในต่างประเทศ ในปี 2555และ คิดเป็นร้อยละ 

55.15 ในปี 2556  

 การบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา ต่างประเทศ

ล่วงหนา้ Forward Contract กบัสถาบนัการเงิน ในช่วงท่ี อตัราแลกเปล่ียนมีการผนัผวน 

 
 การบริโภคภายในประเทศ  

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีอตัราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ( Gross 
Domestic Products หรือ GDP) คาดวา่จะเติบโตข้ึนอยูป่ระมาณ ร้อยละ 2.9  ซ่ึงตํ่ากวา่ท่ีไดมี้การประมาณการไวท่ี้อยูใ่นระดบั 
ประมาณ 4-5%  โดยในช่วงไตรมาสท่ี 1 GDP มีการขยายตวัสูงมากพอสมควร จากตวัเลขของสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ มีการเติบโตของ GDP ถึง 4.2% แต่ในไตรมาส 2 , 3และ4 เร่ิมลดลงเป็นอยา่งมาก 
โดยมีอตัราการขยายตวัเพียง 2.8% ,  2.7% และ 0.6 % ตามลาํดบั    ทาํใหอ้ตัราการเติบโตทั้งปีตํ่ากวา่เป้าท่ีตั้งไวเ้ป็นอยา่งมาก   
ซ่ึงสามารถสรุปประเดน็ปัญหาไดด้งัน้ี 

1. การเพ่ิมข้ึนของรายไดป้ระชาชน ไม่เพียงพอค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน  ทาํให้ตอ้งมีการลดการบริโภคลง  จากการท่ีทาง
รัฐบาลไดมี้การปรับค่าแรงขั้นตํ่าข้ึนเป็น 300 บาท ต่อวนั , โครงการรับจาํนาํขา้ว ทาํใหผู้บ้ริโภคมีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน   แต่ใน
ขณะเดียวกนักนัปรากฎวา่ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการครองชีพ โดยเฉพาะค่าอาหาร และปัจจยั 4 อ่ืนๆ มีการปรับตวัสูงข้ึนมากกวา่
รายไดท่ี้สูงข้ึน  ซ่ึงในช่วงแรกผูบ้ริโภคยงัไม่รู้สึกถึงผลกระทบเท่าไรนกั  และค่าครองชีพกค็่อยๆ ปรับตวัเพ่ิมข้ึน  จนกระทัง่
เม่ือผูบ้ริโภคเร่ิมรู้สึกวา่ค่าครองชีพของตนสูงข้ึนมากกวา่รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  ทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาระมดัระวงัในเร่ืองการใชจ่้าย
มากข้ึน  ทาํใหก้ารบริโภคลดลง ตามลาํดบั    

2. ความสามารถในการกูย้มืของประชาชนเร่ิมลดลง ทาํใหก้ารบริโภคไม่เพ่ิมข้ึน   จากโครงการประชานิยมของรัฐบาล 
ไม่วา่จะเป็นบา้นหลงัแรก หรือ รถคนัแรก  ทาํให้ประชาชนเร่ิมมีการก่อหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการครองชีพ
เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลทาํให้ความสามารถของประชาชน ในการท่ีจะกูย้ืมเงินลดลง เน่ืองจากมีรายจ่ายมากกว่ารายได ้ โดยในปี 
2556 ประชาชนมีหน้ีภาคครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 12 (ขอ้มูลจากศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย)   ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนตอ้งเร่ิมประหยดัมากข้ึน พิจารณาการใชจ่้ายเงินมากข้ึน ทาํใหก้ารบริโภคลดลง 

3.  การเมือง  จากเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงไตรมาส 4   ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกๆ ดา้น ดงัน้ี 
ทางดา้นการบริโภคภายในประเทศ  ผูบ้ริโภคมีการบริโภคข่าวสารทางดา้นการเมืองมากข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่มี

ความรู้สึกในการท่ีจะไปจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือบริโภคสินคา้อ่ืนๆ นอกจากอาหารซ่ึง จะใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เพราะความไม่
แน่นอนทางการเมือง  นอกจากนั้น ยงัทาํใหน้กัท่องเท่ียวจากต่างประเทศไม่มีความเช่ือมัน่ในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและ
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จบัจ่ายใชส้อยในเมืองไทย รวมถึงการช็อปป้ิงสินคา้ ส่งผลให้ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศมีแนวโนม้ตํ่าลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั  

การลงทุน   จากความไม่มัน่คงทางการเมืองทาํใหต่้างประเทศ ไม่มีความเช่ือมัน่ หรือ ความมัน่ใจในการท่ีจะนาํเงินเขา้
มาลงทุน ทั้งทางดา้นการผลิตสินคา้, ตลาด ทุน และอ่ืนๆ เม่ือการลงทุนลดลง ปริมาณเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจลดลง  จะ
ส่งผลทาํใหก้ารบริโภคลดลงตามมาเป็นลาํดบั 

การใชจ่้ายภาครัฐบาล  จากปัญหาทางการเมือง จนสุดทา้ยทางรัฐบาลจาํเป็นตอ้งยบุสภา ทาํใหโ้ครงการต่างๆ ของทาง
ภาครัฐบาล ในการนาํเงินของภาครัฐมาใชจ่้ายตอ้งหยดุลงไปเป็นการชัว่คราว ทาํใหเ้งินท่ีภาครัฐมกัจะตอ้งใชใ้นการอดัฉีดเขา้
ไปในระบบเศรษฐกิจจากโครงการต่างๆ เพ่ือทาํให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตอ้งหยุดชะงกัไปดว้ย เม่ือเงินหมุนหยดุชะงกั  
การบริโภคกห็ยดุชะงกัไปดว้ยเช่นกนั 

การนาํเขา้ และการส่งออก   จากสภาพการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตอ้งชะลอตวัลง  ทาํให้การนาํเขา้
สินคา้ทุน เพ่ือมาลงทุนในกิจการลดลง รวมทั้งการส่งออก ซ่ึงไม่มีอตัราการเติบโตในปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืน  ซ่ึงส่งผลในเร่ืองรายไดข้องประเทศลดลงเป็นอยา่งมาก เช่นกนั  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริโภคใน
ประเทศตามมาเป็นลาํดบั 

จากภาพสรุปโดยรวมในปี 2556 ท่ีผา่นมา  การบริโภคภายในประเทศ มีการขยายตวัตํ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวม้าก และในปี 
2557 น้ี หลายๆ ประเทศไดมี้การคาดการณ์วา่  ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาต หรือ GDP น่าจะมีการเติบโตถึงร้อยละ 4- 5   
จากสภาพเศรษฐกิจทัว่โลกเร่ิมปรับตวัดีข้ึน   แต่ถา้สถานการณ์การเมืองยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้คาดวา่การเติบโตของ GDP 
กย็งัคงตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีคาดไวอี้กมาก  

 
 ความเส่ียงทางด้านการรับออเดอร์จากลูกค้างต่างประเทศทีใ่ช้แบรนด์ลูกค้าเอง (OEM) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคา้รายใหญ่ เป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ใน
แถบยุโรปเป็นหลกั ซ่ึงไดว้่าจา้งให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยออกแบบและผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่ง
ผลิต (OEM) ซ่ึงการรับจา้งผลิตให้กบัลูกคา้ต่างประเทศท่ีใชแ้บรนดล์ูกคา้เอง ถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามในการลด
ตน้ทุนการผลิตเพ่ือแข่งขนัไดม้ากแลว้ก็ตาม  แต่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในแถบยุโรปยงัไม่มีการฟ้ืนตวั  
โดยคาดวา่ในปี 2556 ทางยโุรปจะมีการขยายตวัเพียงแค่ร้อยละ 0.4 เท่านั้น และคาดการณ์วา่ในปีหนา้จะมีการขยายตวั
เพ่ิมข้ึน  แต่คาดว่าไม่ถึงร้อยละ 1 ซ่ึงเห็นว่าลูกคา้ในแถบยุโรปยงัไม่มีการฟ้ืนตวัอย่างมีนัยยะสําคญัเท่าไรนัก   แต่ใน
ขณะเดียวกนับริษทัฯ ผูผ้ลิตในแต่ละประเทศท่ีมีอยู ่และมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่บริษทัฯ มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จาก
ประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลงักา และอ่ืน ก็ตอ้งเขา้มาแข่งขนัในการรับออเดอร์อยา่งหนัก เน่ืองจากปัจจุบนัมี 
ซัพพลาย ์มากกว่าความตอ้งการอยู่เป็นอย่างมาก   ทาํให้ถึงแมว้่าเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน แต่การรับออเดอร์จาก
ต่างประเทศยงัเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก   

 

 การขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื 
ถึงแมว้่าจากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีการคาดการณ์ในเบ้ืองตน้ว่า ชีวิตความ

เป็นอยู่ของผูใ้ช้แรงงานดีข้ึน  มีคนเขา้มาในตลาดแรงงานมากข้ึน รวมทั้ งในต่างจังหวดั  แต่กลบักลายเป็นปัญหา คือ 
แรงงานไม่อยากท่ีจะมาอยูใ่นอุตสาหกรรมส่ิงทอ หรือ การ์เมน้ทเ์ท่าไรนกั เน่ืองจากเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการ
ทาํงานมาก  ต้องใช้สายตาในการทาํงาน ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลในการทาํงานสูง  ทําให้แรงงานยา้ยไปอยู่ใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีง่ายกวา่ สาํหรับแรงงานเดิมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ีอยูแ่ลว้   ในขณะเดียวกนัแรงงานท่ีเร่ิมเขา้มาใหม่
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นั้น ปรากฎว่าเน่ืองจากสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แรงงานมีการศึกษาท่ีดีข้ึน แรงงานส่วนใหญ่ไม่อยากทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ดงันั้นคาดวา่ในอนาคตแรงงานท่ีเป็นช่างเยบ็จกัรอุตสาหกรรม จะมีแนวโนม้เร่ิมลดนอ้ยลงไปเร่ือยๆ  ทาํให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมน้ีไดใ้นอนาคต 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลอืน่ทีสํ่าคญั 
 

 ข้อมูลทัว่ไป บริษทั : บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 177 หมู่ 8  ตาํบล วงัไก่เถ่ือน  อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th 
โทรศพัท ์ : 056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย  

   กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์ : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 2 : 30/5 หมู่ท่ี 12  ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง 

  อาํเภอสามพราน   จงัหวดั นครปฐม  
โทรศพัท ์ : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 3 : 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอเมืองยโสธร  จงัหวดัยโสธร  
โทรศพัท ์ : 045-737-351-3 
โทรสาร 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 4 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 045-737-356 
: 81, 106  หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง  จงัหวดั
บุรีรัมย ์
:   044-657107,044-657210 
:   044-657207 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ :  ir@sabina.co.th ,amornthep@sabina.co.th 
เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 
เรียกชาํระแลว้ 347,500,000  บาท 
หุน้สามญั 347,500,000    หุน้ 
มูลค่าหุน้  1                    บาท  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก  

คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์ 02-2292800 
โทรสาร 02-6545599 
ผูส้อบบญัชี ศาสตราจารย ์เกษรี ณรงคเ์ดช หรือ  

นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น หรือ 
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นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา หรือ 
นายสุมิตร ขอไพบูลย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 , 4563 , 3885 
 และ 4885 

ท่ีตั้งสาํนกังาน สาํนกังาน เอ เอม็ ที แอสโซซิเอท 
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 
โทรสาร 02-2372133  

 
 
ข้อมูลอืน่  ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  

(แบบ56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือ www.sabina.co.th 
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ผู้ถอืหุ้น 
 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 347.50 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท  
 
 ผู้ถือหุ้น 

 
รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุดของบริษทัฯ จาํนวน 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30  สิงหาคม 2556 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 

จํานวนหุ้นทีถ่ือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ 259,207,000 74.59 
2. นางวรรณี   ทองลกัษณ์ 14,001,000 4.03 
3. นายอนุรักษ ์ ตั้งคารวคุณ            12,803,800 3.68 
4. นายโสฬส  เอ่ียมอมรพนัธ์ 10,501,000 3.02 
5.นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 
6. นายไชยกร ศิริรัตน์อสัดร 9,369,500 2.70 
7. นายนนทะวฒัน์  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 
8. นายพฤทธิพงศ ์ โชคทวภิีรมย ์ 8,565,900 2.47 
9.นายสุรชยั  เจียมสมาน 6,376,900 1.84 
10. ประชาชนทัว่ไป 7,480,400 2.15 

รวมทั้งส้ิน 347,500,000 100.00 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจาํนวนท่ี
กฎหมายกาํหนด อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน
อนาคต 

สาํหรับบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุน
ของบริษทัยอ่ยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอ และไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย
จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ืออาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  มีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ังการ
ประชุม 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้า
ร่วมประชุม 

นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ 4 4 
นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร * 
นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

4 
4 

4 
4 

นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ ์* กรรมการ 4 4 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์* กรรมการ 4 3 
นายอมรเทพ  อสีปัญญา * 
นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี  

กรรมการ 
กรรมการ  

4 
4 

3 
4 

นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายสมชยั  วนาวทิย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 4 4 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

หมายเหตุ คุณสมศรี  ศรีปทุมรักษ์  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2556 เน่ืองจากติด
ภารกิจไปเยีย่มร้านคา้ต่างจงัหวดั 
นายอมรเทพ  อสีปัญญา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2556  เน่ืองจากติด      
ภารกิจไปติดต่อลกูคา้ต่างประเทศ  

กรรมการผู้มอีาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

ท่ีประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/50 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2550 ไดล้งมติกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษทัเป็นดงัน้ี “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร, นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ,์ นายอมรเทพ อสี
ปัญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจาํนวนสองคนในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษทัฯ”  
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 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฎิบติัการ (รักษาการ) 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานผลิต (รักษาการ) 
ผูอ้าํนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ) 
ผูอ้าํนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย ์(รักษาการ) 

นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 

นายอมรเทพ  อสีปัญญา ผูอ้าํนวยการสายงานกลยทุธ์ และพฒันาธุรกิจ 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์
 
 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายในประเทศ 
ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซ้ือและเตรียมการผลิต
(รักษาการ)  

นางสาววชิรวรรณ แยม้ศรี  ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต และวศิวกรรมการผลิต 
  

 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 

 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานปฏิบติัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานผลิต 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานบญัชีและการเงิน 

สายงานขาย 
ในประเทศ 

สายงานกลยทุธ์
และพฒันาธุรกิจ 

สายงานจดัซ้ือ 
และเตรียมการ

 

สายงานผลิต และ
วิศวกรรมการผลิต

สายงานบญัชี 
และการเงิน 

สายงาน 
ทรัพยากรมนุษย ์

สายงานขาย
ต่างประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 
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 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุม ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาววาจา  มุขโตเป็น

เลขานุการบริษทัแทนนางสาวนวลจนัทร์ หาญสกุลบรรเทิง ท่ีไดล้าออกจากการเป็นเลขานุการบริษทัเน่ืองจากเกษียณอาย ุ
เพ่ือรับผดิชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ  

1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
3. ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และดูแลใหค้ณะกรรมการและบริษทั 
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

โดยคุณสมบัตขิองผู้ดาํรงแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ1 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีการชาํระไปแลว้ ในปี 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ปี  2556 

รายละเอยีดค่าตอบแทน จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

- นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์ 
 
 
- นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร 
 
-นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 
 
- นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ ์
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์
 
- นายอมรเทพ อสีปัญญา 
 
-นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี 
 
- นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ 
 
 
 
- นายสมชยั วนาวทิย 
 
 
- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 
- บาํเหน็จกรรมการ  

0.36 
0.12 
0.40 
0.12 
0.24 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.06 
0.06 
0.12 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  
(ฐานะผูบ้ริหาร) 

- เงินเดือน ค่าตาํแหน่ง และค่านํ้ามนั    
รถยนต ์ โบนสั 
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

34.82 
 

0.36 
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สาํหรับในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดค่าตอบแทน เท่ากบัปี 2555 คือค่าตอบแทนพ้ืนฐานสาํหรับกรรมการทุกคนใน
อตัราเท่ากนั และค่าตอบแทนตามความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม     โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

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

 
บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นไม่เกินปีละ 3 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและใหก้รรมการมีอาํนาจจดัสรร และ

กาํหนดส่วนแบ่งระหวา่งกนัเอง 
 
 ค่าตอบแทนอืน่ๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษทัฯ จดัหายานพาหนะเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชใ้นกิจการบริษทัฯ เป็นจาํนวน   6  คนั 
 - บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ แก่พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่ายสะสมและบริษทั
ฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงัน้ี 
  - ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูอ้าํนวยการ  อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
  - ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูจ้ดัการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % 
ของค่าจา้งท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนก่อนหกัภาษีเงินได ้
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 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยมี
นโยบายตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโตในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดาํเนินการกาํกบั
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดงัน้ี 

 
1 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ ความมัน่คงของบริษทัฯ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการ
กาํกบัดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษทัฯ พึงใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไวด้งัน้ี 

1. กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน ตาม
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ  

2. ดาํเนินกิจการดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ครบถว้น และสะทอ้นถึงผลการดาํเนินกิจการท่ีแทจ้ริง มี
การประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเส่ียงในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. กาํหนดใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจในกระบวนการการดาํเนินกิจการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
4. ผลิตสินคา้ดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็น ขอ้ตาํหนิติเตียนของลกูคา้ เพ่ือนาํมาซ่ึงการพฒันาสินคา้ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับลกูคา้ 
5. เช่ือมัน่ในคุณค่าของพนักงานดว้ยการอบรมและพฒันา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสํานึกอนัดีงาม เพ่ือให้

พนกังานเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบับริษทัฯ 
6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 
7. ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นทุกราย โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
1. สิทธิในการรับทราบขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษทัฯ อยา่งรวดเร็วสมํ่าเสมอ

และทนัเวลา โดยผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.sabina.co.th 
2. สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษทัไดท้าํหลกัเกณฑใ์นการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ของบริษทัท่ี www.sabina.co.th 
และแจง้การเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. สิทธิในการส่งคาํถามเพ่ือสอบถามประเดน็ต่างๆของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้   โดยสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มาท่ีเลขานุการบริษทัทางอีเมล ์:vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911   และได้
เผยแพร่ใหท้ราบถึงสิทธิดงักล่าวบนเวป็ไซตข์องบริษทั ฯ ท่ี www.sabina.co.th 

4.    สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยทางบริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ปีละ 1 คร้ัง โดย                                            
บริษทัฯจะจดัให้มีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอให้กบัผูถื้อหุน้ เป็น
การล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาล่วงหนา้ก่อนการเขา้ร่วมประชุม       
                   5.    บริษทัฯ ยงัไดเ้พ่ิมช่องทางเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นไวล่้วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัส่ง
เอกสารไปยงัผูถื้อหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชสิ้ทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 
                   6.    เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
เพ่ือลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
                  7.    บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดในการประชุม
รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแต่ละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในทุกวาระ 
                  8.    บริษทัฯ จดัใหมี้การดาํเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้  โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 
 
3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัฯ เคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอก  และได้
กาํหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรมทุกฝ่าย 

ผูถื้อหุน้   
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในอนัท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหนา้ ดว้ยความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

เพ่ือให้บริษทัฯ มีความมัน่คง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและเหมาะสม พร้อมกบัปกป้องผลประโยชน์ 
และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  รวมทั้งมีการรายงานผลการดาํเนินงานให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้น 
และถูกตอ้ง  อีกทั้งขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

ลกูคา้ 
บริษทัฯ ตั้งใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดยคิดคน้

นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกวยั ตลอดจนเอาใจ
ใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อคาํร้องเรียนของลูกคา้ โดยผ่านทางพนกังานขายของบริษทัฯ ซ่ึงประจาํอยูต่ามเคาน์เตอร์
จาํหน่ายสินคา้ ตามร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํทัว่ประเทศ 

พนกังาน 
พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจสาํคญัท่ีจะพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ บริษทัฯ จึงปฏิบติัต่อพนกังานโดย

มุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้
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โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและ
พฒันาบริษทัฯ ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน
ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพ ชีวิต และ
ทรัพยสิ์นของพนกังาน บริษทัฯ ใหก้ารดูแลพนกังานในดา้นความปลอดภยัและจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ เช่น   

- หอ้งพยาบาล 
- การตรวจสุขภาพประจาํปี   
- สวสัดิการซ้ือสินคา้ราคาพิเศษเพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน   
- ชุดฟอร์มใหก้บัพนกังาน 
- กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 
- โครงการเงินกูเ้ม่ือพนกังานจาํเป็นตอ้งใชย้ามฉุกเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบ้ียตํ่า    
- จดัฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน 
- การส่งพนกังานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

คู่คา้ และหรือ เจา้หน้ี 
บริษทัฯ จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ และหรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด และไม่

เรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่สุจริตในการคา้ และจะสร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 
รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกนัพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ 

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝังจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทาํการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 

คู่แข่งขนัทางการคา้ 
บริษทัฯ จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่ง

ทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ  
 
        4.    มาตรการในการแจ้งเบาะแส 
                  ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถร้องเรียน   แจง้เบาะแสหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร   
โดยส่งหนงัสือหรือจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ไปถึงหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์หรือฝ่ายตรวจสอบภายในโดยตรงไดท่ี้ เลขท่ี 12  
ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700  หรือ E-mail address  :amornthep@sabina.co.th  
หรือ  sampham_p@sabina.co.th   กรณีท่ีบริษทัดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลและพบวา่มีมูลจะดาํเนินการแกไ้ขและลงโทษทาง
วนิยั 
                 นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัช่องทางให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง   หรือรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใส   โดยผา่น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยูข่า้งตน้   หรือ E-mail  address :samphan_p@sabina.co.th  บริษทัจะรับพิจารณา
เฉพาะเร่ืองร้องเรียนหรือคาํแนะนาํของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดแ้จง้ช่ือ   ท่ีอยู ่  หมายเลขโทรศพัท ์  โทรสาร   และ E-mail  address    
( ถา้มี )  และความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ   โดยขอ้มูลร้องเรียนการดาํเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน
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กรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน   ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของผุบ้ริหารระดบัสูงจะถูกเกบ็โดยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง         
 

5.  การประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นปีละ 1 

คร้ัง และถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังหากไม่ติดภารกิจสาํคญั โดยการจดัประชุม ทาง
บริษทัฯ จะจดัส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถว้นก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นใช้ประกอบการตดัสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้

 
6.   ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหนา้ และมีการเติบโตท่ีมัน่คง เพ่ือ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความระมดัระวงัในการจดัการบริษทัฯ อยา่งเตม็ความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบั
การดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูน้าํเสนอวิสัยทศัน์ และภารกิจ กลยทุธ์ นโยบาย 
และงบประมาณ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบัดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมัง่คัง่แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 
ขณะเดียวกนักค็าํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ย 

และเพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ บรรลุตามวตัถุประสงค์และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย บริษทัฯ จดัใหมี้การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
รวมทั้งจดัทาํสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้กรรมการใหม่ได้
ศึกษาทาํความเขา้ใจ พร้อมคู่มือขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขณะดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกดว้ย 

 
7.   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
รอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล 

การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อท่ีประชุมโดยระบุมูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าว ดว้ยขอ้มูลท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  หากรายการใด
จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ   และหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   รายการดงักล่าวจะได้รับการพิจารณา
กลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษทัจะมีการเปิดเผยความเห็นท่ี
แตกต่างดงักล่าวดว้ย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว   
ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละใหก้รรมการบริษทั , ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งใหมี้การ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย   เพ่ือใหบ้ริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่น
วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัมีนโยบายห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลทาํการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
หากกระทาํการอนัเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ    นอกจากน้ี หาก
กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัฯ ใหรั้บทราบทุกคร้ัง 

อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ
ผูบ้ริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ 
 

8.  จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือ

เพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนักงาน และสังคมส่วนรวม บริษทัฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มีการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการนาํขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใชห้รือนาํไป
เปิดเผยกบับุคคลภายนอก หรือทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทาํการ
ส่ือสารใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ และยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และทัว่ถึง 
                   บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเวป็ไซต์ของบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ”       
9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

9. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบไปดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 3 ท่าน และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกลเ้คียงกบัส่วน 1 ใน 3 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก 
 

10. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
บริษทัฯ มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าท่ีโดยได้กาํหนดอาํนาจอนุมัติ และดาํเนินการของบริษทัไวอ้ย่างชัดเจนตาม

ประเภทของธุรกรรม โดยไดจ้ดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัไดแ้ก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชีและการเงิน หน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอ่ืนๆ โดยไดถู้กบรรจุไวใ้นระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ
ฉบบัท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 
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ดว้ยบทบาท และภาระหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการบริษทัฯ กบักรรมการผูจ้ัดการ บริษทัฯ จึง
กาํหนดให้ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน นอกจากน้ี คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดง
ความเห็นเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
 

11.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบั 

บริษทัฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไวไ้ด ้และค่าตอบแทนของ
กรรมการมีการนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี 

สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน (จาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร เปิดเผยอยู่
ในเร่ืองโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร) 

 
12.  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการประชุมไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมท่ีชดัเจนและนาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
ครบถว้นเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม      

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระเตม็ท่ี  และ
ในการประชุมไดเ้ชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือช้ีแจง้ขอ้มูลหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี มีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการบริษทัอย่างเป็นระบบซ่ึงสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได้
ตลอดเวลา 

 
13.   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีอ่ืน่ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง   
        เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดจาํนวน

บริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไวด้งัน้ี 
        1. ให้กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั   แต่ไม่ไดก้าํหนดการเป็น

กรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 
        2. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหน่ึงของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกว่า 5 

บริษทั   ก็ให้ช้ีแจงผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ดว้ย     
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   14.  การพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  โดยท่ีผา่นมากรรมการแต่ละท่านไดมี้

การเขา้รับการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในฐานะกรรมการ   ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  

ช่ือ การอบรม 
  

นายวโิรจน์                  ธนาลงกรณ์        DAP 64/2007 

นายบุญชยั                  ปัณฑุรอมัพร   DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14 

นางสุชญัญา                ธนาลงกรณ์   ปปร. 10 , วตท. 8 , Tepcot 4 , วปม. 6  

   ในรุ่น วปอ. 2555,DAP105/2013 

นายอภิสิทธ์ิ                จงกิตติพงศ ์   DAP 50/2006 , EDP 9 

นางสาวสมศรี             ศรีปทุมรักษ ์   DAP 63/2007 , EDP 8  

นายอมรเทพ               อสีปัญญา   DAP 63/2007 , EDP 6 

นางสาววชิรวรรณ      แยม้ศรี   DAP 99/2012 , EDP 10 

นางสาวรวีวลัย ์          ภิยโยพนากลุ   DAP ปี 2003 , ACP ปี 2005 

นายสมชยั                  วนาวทิย   DAP 8/2004 , DCP 49/2004 

นายยทุธนา                อดิพฒัน์   DAP 63/2007  

 
15.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม
ทั้งในดา้นการบริหาร การเงิน การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี นอกจากนั้นยงัมุ่งเนน้ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหส้าํนกังานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทาํหนา้ท่ีสอบทานว่าบริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามระบบ
ควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557โดยมีรายละเอียดตามหนา้ท่ี 88-89 เร่ืองการควบคุมภายใน 

 
16.รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจาํปีให้มีการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และระบบการควบคุมภายใน 
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17.ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีมีความ

ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้น นกั
ลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.sabina.co.th เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงาน
ประจาํปี หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 

นอกจากนั้น ทางบริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือใหบ้ริการขอ้มูล 
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามของ
นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถติดต่อเขา้มาทางผูดุ้แลหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  คือ คุณอมรเทพ อสีปัญญา   โดยผา่น
ทางอีเมล ์ir@sabina.co.th   หรือ amornthep@sabina.co.th หรือโทรศพัทไ์ดท่ี้ โทร.0-2422-9400  

 
 คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ืออาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  มีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ 
นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร * 
นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ ์* กรรมการ 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์* กรรมการ 
นายอมรเทพ  อสีปัญญา * 
นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี  

กรรมการ 
กรรมการ  

นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสมชยั  วนาวทิย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

กรรมการผู้มอีาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

ท่ีประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/50 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2550 ไดล้งมติกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษทัเป็นดงัน้ี “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร, นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ,์ นายอมรเทพ อสี
ปัญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจาํนวนสองคนในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษทัฯ”  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.) บริหารจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2.) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารและการ

จดัการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายและตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการ
ดาํเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน 
การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคลอ่ืน
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิ
หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร 
โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และใหค้ณะกรรมการ
บริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษทัฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แกไ้ขอาํนาจดงักล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนทาํหนา้ท่ี
แทนในเร่ืองเก่ียวกับการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอาํนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบอาํนาจนั้น ตอ้งบนัทึกความเห็นชอบของกรรมการ
ดงักล่าวในรายงานการประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวจะตอ้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจ
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการคา้โดยทัว่ไป 

5.) พิจารณาอนุมติัในการนาํสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือไปเป็นประกนั หรือเขา้ค ํ้าประกนั
ใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่บริษทัฯ 

6.) พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ 
7.) พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจภายในบริษทัฯ 

ทั้งน้ี สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริษทัฯ หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจ หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการบริษทัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ ท่ีมีส่วนได้
เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

52 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557  มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย                      

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชยั วนาวทิย กรรมการตรวจสอบ 

 
 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษทัฯ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

        2.)   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

       3.) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
      4.) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
       5.) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั  
       6.) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ 
ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
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กฎบตัร(charter) 
(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

        7.) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ 2 ปี โดยเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง 
 นายสัมพนัธ์  ปุยภิรมยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวนวลจนัทร์ หาญสกลุบรรเทิงท่ีขอลาออกจาก
ตาํแหน่งเน่ืองจากเกษียณอาย ุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมและบนัทึกรายงาน
การประชุม 

 
 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2556  มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ ์ กรรมการบริหาร 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริหาร 
นายอมรเทพ  อสีปัญญา 
นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1.) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ และให้มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.) จดัทาํโครงสร้างองคก์ร อาํนาจบริหารองคก์ร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การวา่จา้ง การโยกยา้ย 
การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทัฯ ยกเวน้ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

3.) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจาํปีท่ีกรรมการผูจ้ดัการนาํเสนอ เพ่ือกลัน่กรองก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดเอาไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5.) มีอาํนาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัก่อน
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
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6.) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งการชาํระหรือใชจ่้ายเงินเพ่ือ
ธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ เช่น การใชจ่้ายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง การ
จดัซ้ือเคร่ืองจกัร และทรัพยสิ์นอ่ืน และการใชจ่้ายเพื่อการดาํเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการไม่เกิน
กวา่ 30 ลา้นบาท โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดว้ย หากเกินวงเงินท่ีกาํหนด ให้นาํเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

7.) มีอาํนาจพิจารณาจดัสรรเงินบาํเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
8.) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงินเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั
บริษทัฯ และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้
เป็นการอนุมติัรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนด ทั้งน้ี 
สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการบริหาร ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษัทฯ มาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหา
และคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ ได ้โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอน
กรรมการดงัน้ี 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.) คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้ งหมดนั้ น ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ จากนั้นจึงนาํรายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

2.) ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

3.) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
3.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้ งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

4.) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชน เขา้เป็นกรรมการ
แทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่
สองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ซ่ึงตนเขา้ไปแทน 

5.) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจาํนวนหน่ึงของบริษทัฯ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งนอ้ย 3 คน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

 
            การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

          บริษัท มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยโดยบริษัท จะส่งผู ้แทนซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่มี
ผลประโยชน์ขดัแยง้ในทางธุรกิจกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย เขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทันั้น ๆ ในสัดส่วนท่ีไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมในเร่ืองของการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัน่อยอ
ยา่งไกลชิ้ด  

ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2550 บริษทัไดล้งทุนใน บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ็จาํกดั โดยซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์
จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 99.90 ของทุนจดทะเบียน 

 นโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.   บริษทัฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผูไ้ม่หวงัดีในการเขา้มาดูแล หรือทาํลายขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 
นอกจากนั้นยงัมีระบบ Anti Virus เพ่ือป้องกนัการนาํไวรัสเขา้มาเผยแพร่ หรือทาํลายขอ้มูล  

2.   บริษทัฯ มีการกาํหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังาน Security ในแต่ละ Program 
Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้
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3.   บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดการเกบ็รักษา และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ไวใ้นสัญญาจา้งแรงงาน และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากขอ้มูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษทัฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

4.   บริษทัฯ จะทาํการแจง้ให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีมาตรการลงโทษ
และแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังานชัว่คราว และออกจากงาน 
ตามลาํดบั และบริษทัฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยให้บุคคลท่ีกระทาํผิดดงักล่าวทาํการกลบัรายการ และนาํผลกาํไรท่ีไดจ้ากการซ้ือ
ขายหุน้นั้น ๆ ไปบริจาคแก่องคก์รการกศุลต่อไป 

5.   บุคคลภายนอกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทาํ หรือทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อความ
เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งทาํสัญญารักษาขอ้มูลความลบั ไวก้บับริษทัฯ จนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูล
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุก
ปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ขอ้7(7)  ระบุใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึง
เป็นบริษทัจดทะเบียน  จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้  หา้รอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ี
สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้                                                                                                          

            ซ่ึงปี 2556  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติแต่งตั้ ง  ศาสตราจารยเ์กษรี  ณรงค์เดช  หรือนางณัฐสรัคร์  
สโรชนนัท์จีน  หรือนายชยัยุทธ  องัศุวิทยา หรือ  นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 76, 4563 , 3885 
และ 4885 ตามลาํดบั  แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อยโดยกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัทั้งส้ิน 830,000 บาท  ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท  ไดป้ฎิบติั
หน้าท่ีอย่างเหมาะสม  มี มาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และ     
ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
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                                             ตารางค่าสอบบญัชี                                           หน่วย : บาท 
  
ค่าธรรมเนียม บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

ค่าสอบบญัชี  ประจาํปี 2556 
- งบการเงินเฉพาะบริษทั 
- งบการเงินรวม 

 
360,000 
  80,000 

 
330,000 

- 
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ประจาํปี-โรงงาน                     40,000                      50,000 
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ประจาํปี-สาขา -                      20,000 
ค่าสอบทานงบการเงินสาํหรับไตรมาส 1, 2, 3 300,000 210,000 
ค่าตรวจสอบรายงานตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบบั 50,000  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่า
โทรสาร ฯลฯ 

 
เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

 
เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

รวม 830,000 610,000 
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 ความรับผดิชอบต่อสังคม  โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)   
 

รายงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ปี 2556 
ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลกระทบต่อตวัองคก์ร สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัใกล้

และระดบัไกลดว้ยทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะนาํพาใหมี้การอยูร่่วมกนัในสังคมได้
อยา่งเป็นสุข จึงเป็นท่ีมาของการดาํเนินงานดา้น “ความรับผดิชอบต่อสังคม” หรือ “Corporate Social Responsibility” CSR 
วสัิยทศัน์  Vision    
       “Create Value with Innovation”  หรือ “สร้างสรรคคุ์ณค่าดว้ยนวตักรรม” เน่ืองจากบริษทัฯ มองวา่ทุกหน่วยงานในบริษทั
ฯ สามารถสร้างคุณค่าไดด้ว้ยนวตักรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกๆ หน่วยงานในบริษทัฯ 
พนัธกจิ  Mission  
            บริษทัฯ แบ่ง Mission ออกเป็น 5 แนวทาง หรือ 5P ดงัน้ี 
 1. People : Trust and Worthiness in Human as precious resources บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรท่ีสาํคญั และมีคุณค่าท่ีสุดของบริษทั  
     2. Product : Delivered products beyond expectation บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์เหนือกวา่
ความตอ้งการของลกูคา้ ทั้งในเร่ืองระยะเวลาการส่งมอบ และคุณภาพของสินคา้ 
 3. Partners : Trust and Reliable Enterprise บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความเช่ือมัน่ และเป็นท่ีไวว้างใจกบั
ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น  
 4. Productivity : Innovations through productivity by advance mechanism บริษทัฯ เนน้ในการนาํนวตักรรม
ใหม่ๆ และลํ้าสมยัมาช่วยในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดตน้ทุนในการผลิต 
 5. Planet : Return benefits to society and environment บริษทัฯ ไดเ้นน้ในการใหค้วามสาํคญัในการท่ีจะคืนกาํไร
ใหก้บัสังคม และส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ ดา้น ผา่นกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดค้าํนึงถึงคุณค่าของพนกังานและองคก์ร (VALUE) จึงกาํหนดวฒันธรรมองคก์รทั้งหมด 4 ดา้น และอบรม
พนกังานเพื่อให้เขา้ใจถึงวฒันธรรมของบริษทัฯ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้พนกังานไดน้าํไปใชใ้นการทาํงาน และการดาํรงชีวิต อนั
ประกอบไปดว้ย 
 Think Good   คดิด ี 

Act Smart      ทาํด ี
 Gentle Talk    พูดด ี
 Good man      คนด ี
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Sabina CSR 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) Sabina Public Company Limited 
CS

R 

Level Project Intention 5P 

Business 

Corporate 
เยบ็เตา้เติมใจ 

เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยมะเร็งเตา้นม พฒันา
ชุมชนและสังคม 

Partner 

มูลนิธิ คุณแม่จินตนาธนาลง
กรณ์ 

ส่งเสริมการศึกษา พฒันาชุมชนและ
สังคม 

People Partner 

In Process 

ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค ประกอบ
กิจการดว้ยความเป็นธรรม 

Partner Product 

5ส เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
สร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ิม
ผลผลิต และร่วมดูแลส่ิงแวดลอ้มโดย
การนาํส่ิงของท่ีสะสางกลบัมาใชใ้หม่ 

People 
Productivity 
Planet 

วฒันธรรมองคก์ร 4D เพ่ือ
องคก์รแห่งความสุข 

เคารพสิทธิมนุษยชน ประกอบกิจการ
ดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อแรงงาน
อยา่งเป็นธรรม 

People 

ผลิตภณัฑ ์"ซาบีน่ี" 
ใหค้วามรู้แก่เยาวชนในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม/ปลูกฝังจิตสาํนึกในการ
พฒันาชุมชนและสังคม 

Product 

After Process 

โรงเรียนในโรงงาน พฒันาชุมชนและสังคม 
Productivity 
People 

โรงงานในโรงเรียน 
พฒันาชุมชนและสังคมรวมทั้งสร้าง
นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

Partner People 

อนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม สร้างนวตักรรม
และเผยแพร่นวตักรรม 

Planet Partner 

To Be NO.1 พฒันาชุมชนและสังคม Partner People 

5ส จากโรงงานสู่บา้นและ
ชุมชน 

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม พฒันาชุมชนและ
สังคมรวมทั้งสร้างนวตักรรมและ
เผยแพร่นวตักรรม 

Planet Partner 

วฒันธรรมองค์กรแห่งความสุข 4 ด ี 

Social 
 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

61 
 

CSR Corporate ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
1. เยบ็เต้าเตมิใจ สู้ภัยมะเร็ง  (Sewing Cup Sewing Heart) 

          บริษทัฯ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ซ่ึงส่วนใหญ่คือสุภาพสตรี ใหมี้ความ

มัน่ในมากข้ึนในการใชชี้วติปกติ รวมทั้งลดปัญหาในการทรงตวั อนัเน่ืองจากการสูญเสียเตา้นม  คลายความรู้สึกเป็นปมดอ้ย 

ช่วยเหลือฟ้ืนฟ ูเติมเตม็ในส่วนลึกของจิตใจ และกลบัมามีกาํลงัใจท่ีเขม้แขง็ต่อไป 

ความเป็นมาของโครงการ 

          บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมโครงการตั้งแต่ปี  2550 เป็นตน้มา เน่ืองจากมีผูป่้วยมะเร็งเตา้นมจาํนวนมากท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์

ในการซ้ือเตา้นมเทียมมาสวมใส่ จึงไดป้ระสานงานโครงการร่วมกบัพนัธมิตรจดัทาํโครงการ “เยบ็เตา้เติมใจ สู้ภยัมะเร็ง” หรือ 

“Sewing Cup Sewing Heart” เพ่ือสนบัสนุนการเยบ็เตา้นมเทียมบริจาคใหก้บัผูป่้วยท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ 

ผลการดาํเนินโครงการปี 2550 – 2555 และ ปี 2556 

ผลการดาํเนินโครงการ ปี 2550 - 2555 ปี 2556 หน่วย 

  เต้านมเทียมที่บริจาค 60,520 26,560 ช้ิน 

  องค์กรร่วมดาํเนินโครงการ 4 7 หน่วยงาน 

  จํานวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 14,500 5,080 คน 

 
องค์กรร่วมดาํเนินโครงการปี 2550 – 2555 จํานวน 4 องค์กร ได้แก่ 

1. สถานีโทรทศัน์ ไทยทีวสีี ช่อง 3 ในรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
2. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
4. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

 
ในปี 2556 เราได้หน่วยงานและองค์กรเพิม่มาอกี 3 องค์กร ได้แก่ 

1. บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จํากดั (มหาชน) ทั้ง 32 สาขา ทัว่ประเทศไทย 
2. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ 
3. มหาวทิยาลยัราชภัฎ ภูเกต็ 

 

นอกจากนี้ ผลของการดําเนินงาน ยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย นับตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวมเป็น
จํานวน 640,000 บาท 

 
 
 



บริษทั ซา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.มูลนิ ิ
 
 

ชุมชน รว
แม่จินตน
รวมถึงผูด้ ้
โดยรวม  

ธนาลงกร
ความสัมพ
ก่อตั้งมูลน
กิจกรรมด้

บีน่า จาํกดั (มห

ธิคุณแม่จนิ

      บริษทัฯ มี
มถึงสังคมทั้งใ
า ธนาลงกรณ์ เ
ดอ้ยโอกาสทาง

ความเป็นมาขอ
      บริษทัฯตอ้
รณ์” ซ่ึงเป็นทุ
พนัธ์ระหวา่งอง
นิธิ“คุณแม่จิน
ดา้นการศึกษา 
- ใหทุ้นช่วย
- ไม่แสวงห
- ร่วมมือกบั
- ไม่ดาํเนิน

 

 

 

หาชน) 

นตนา ธนา

ความประสงค์
กลแ้ละไกลองค
เพ่ือพฒันา ส่งเ
งการศึกษาดว้ย

องมูลนิธิ คุณแม
องการให้โอกาส
นการศึกษาเฉ
งคก์รกบัสังคมแ
ตนา ธนาลงกร

ยเหลือผูด้อ้ยโอ
หาผลประโยชน์
บองคก์รการกศุ
กิจการเก่ียวขอ้

าลงกรณ์    

ค์ท่ีจะให้โอกาส
คก์ร โดยการศึก
สริม สนบัสนุน
ยสภาพร่างกาย

ม่จินตนา ธนาล
สทางการศึกษา
ฉพาะภายในอง
และชุมชน จึงเ
รณ์” ข้ึนเม่ือวนั

อกาสและ/หรือ 
น์หรือผลกาํไรใด
ศลอ่ืน ๆ เพ่ือสา
งกบัการเมือง ไ
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สและพฒันาศั
กษาเป็นพ้ืนฐาน
น การศึกษาทุก
ย หรือผูทุ้พลภ

ลงกรณ์ 
าแก่พนกังานแล
งค์กรสําหรับบ
ป็นจุดเร่ิมตน้ข
นท่ี 15 กรกฎา

 นกัเรียน นิสิต 
ดๆ ทั้งส้ินจากมู
ธารณประโยชน
ไม่วา่กรณีใด ๆ 

กัยภาพของพน
นสาํคญัในการ
วิถีทาง โดยมุ่ง

ภาพ ให้เกิดการ

ละบุตรหลานภ
บุตรพนักงานแ
ของการช่วยเหลื
คม 2552 โดยมี

 นกัศึกษาท่ีเรียน
มลูนิธิฯ 
น์ 
 ทั้งส้ิน 

นักงานภายใน
พฒันาศกัยภาพ
เป้าหมายไปท่ีเ
รพฒันาศกัยภา

ภายในองคก์ร จึ
และพนักงาน 
ลือดา้นการศึกษ
มีวตัถุประสงค

นดี แต่ขาดแคล

องค์กร และต่อ
พของมนุษย ์จึง
เยาวชนท่ีเรียนดี
าพทางการศึกษ

จึงไดก่้อตั้ง “ทุน
 ต่อมาบริษัทฯ
ษาของสังคมมา
ค์ ดงัน้ีส่งเสริม

ลนทุนทรัพย ์

  

อยอดไปสู่บา้น
ก่อตั้งมูลนิธิคุณ
ดีแต่ขาดโอกาส
ษา คุณภาพชีวิต

นอดุลย-์จินตน
ฯได้มองเห็นถึ
ากยิ่งข้ึน และได
มและสนับสนุน

น 
ณ
ส 
ต

า 
ง
ด้
น
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ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2552 – 2556 
1. จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปี 2555 

ปี 
จํานวนผู้ทีไ่ด้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2553 ถึงปี 2555(ทั้ง 3 ประเภท) 

ทุนประจําปี ทุนต่อเน่ือง ทุนบุคคลทุพพลภาพ 

2553 75 - - 

2554 63 8 48 

2555 108 12 63 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2552 ถึงปี 2555 (ทั้ง 3 ประเภท) 
 

2.     ในปี 2555  โรงเรียนท่าบ้านหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่8 ต.วงัไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ถกูนํ้าท่วมเสียหายในปี 2554 
ทางมูลนิธิฯ ไดพ้ฒันาส่งเสริมอาคารเรียน จดักิจกรรมต่างๆ และร่วมบริจาคส่ิงของอุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ จนสามารถ
เปิดการเรียนการสอนไดต้ามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.    ทุนการศึกษาทีมู่ลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้มอบในปี 2556 
 

จํานวนทุนการศึกษาปี 2556  (ทั้ง 3 ประเภท) 

ทุนประจําปี ทุนต่อเน่ือง ทุนบุคคลทุพพลภาพ 

105 ทุน 12 ทุน 68 ทุน 
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CSR in P
  

ผลิตภณัฑ์
E-Mail C
ต่างๆ รวม
รับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 
การดาํเนิน
 

รวมถึงยงั
และสังคม

มีส่วนไดส้
พึงพอใจสู

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีน่า จาํกดั (มห

Process ความรับ

1.  ความรับผิ
         เพ่ือเป็นก

ฑ ์ บริษทัฯไดมี้
CRM@sabina.
มถึงปัญหาและ
บดา้นขอ้มูลอยา่
 

นงานด้านความ

       ขอ้แนะนาํ
มีผลตอบรับท่ีดี
มโดยรวม  
       นอกจากน้ี
ส่วนเสีย  ทั้งพน
สูงสุดและเสริม
 

หาชน) 

บผดิชอบต่อสัง

ผดิชอบต่อผู้บริ
การตอบสนอง
การจดัตั้ง  ซาบี
.co.th  หรือท่ี w
ะผลกระทบทั้งด
างเป็นทางการ 

มรับผดิชอบต่อผ

าและขอ้ร้องเรี
ดีกลบัไปยงัผูบ้

น้ีบริษทัฯ  ไดส้ร้
นกังาน  ครอบค
สร้างความรับผิ

งคมขององค์กร

ริโภค  
ความพึงพอใจ
บีน่าคอลเซ็นเต
www.sabina.c
ดา้นบวกและล
เพ่ือความพึงพอ

ผู้บริโภคในปี 2

ยนต่าง ๆ  ทุก
บริโภค  และ/หรื

ร้างปฏิสัมพนัธ์
ครัว  และชุมชน
ผดิชอบต่อสังคม
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ร 

ของลูกคา้อยา่ง
ตอร์ หรือสายด่ว
co.th  ในกรณีที
ลบของบริษทัฯ
อใจสูงสุดของลู

556 

เร่ืองจะไดรั้บก
รือผูมี้ส่วนไดส้

ธ์และส่งเสริมกิจ
นโดยรอบ  แล
มอยา่งย ัง่ยนืตล

งสูงสุดรวมถึงค
วนดา้นความรับ
ท่ีลูกคา้  หรือป
 ในทุกมิติ พร้อ
ลกูคา้ 

การปรับปรุงแ
ส่วนเสียในทุก 

จกรรมดี ๆ  ร่ว
ะหน่วยงานราช
ลอดไป 

ความรับผิดชอ
บผิดชอบต่อผูบ้
ระชาชนทัว่ไป
อมทั้งมีคณะกร

กไ้ขผ่านกระบ
ๆ  กระบวนกา

มกบัลูกคา้ ครอ
ชการโดยใชทุ้ก

อบดา้นการบริก
บริโภค  (02-42
ปมีขอ้แนะนาํสิน
รรมการบริหาร

บวนการของบริ
รของบริษทัฯ ต

อบครัว บริษทัฯ
กช่องทางการส่ือ

  

การและคุณภาพ
22-9430)    และ
นคา้และบริการ
รตรวจสอบและ

ริษทัฯ  ทั้งหมด
ตลอดจนชุมชน

ฯ คู่คา้  รวมถึงผ
อสาร เพ่ือความ

พ
ะ 
ร
ะ

ด  
น

ผู้
ม
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ให้กลุ่มผ

ส่ิงแวดลอ้

ตลอด รวม

นอ้ย  ไดมี้

ของสังคม

ผลการดาํเ

ให้เยาวชน

กิจกรรมส

“อ่าน อาน

แรลล่ี  ท่ีช

ทาํไดทุ้กเว
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2. ผลติภัณฑ์
        บริษทัฯ ใ

ลิตภณัฑ์ของบ

อมและกิจกรรม

ผลิตภณัฑ

มถึงการสานต่อ

มีโอกาสทาํกิจก

มในอนาคต 

เนินโครงการใน
เพ่ือสนบั

นและประชาช

ส่งเสริมการอ่าน

น อ๊าน...ขออ่าน

ช่วยส่งเสริมการ

วลาทุกสถานท่ี

หาชน) 

ฑ์ “ซาบีน่ี” 
ใหค้วามสาํคญักั

บริษทัฯสําหรับ

มท่ีเหมาะสมสาํ

ฑชุ์ดชั้นในเด็ก 

อโครงการ  “ซา

รรมเสริมสร้าง

นปี 2556 
สนุนปีแห่งการ

นรักการอ่าน  

นต่อเน่ืองตลอด

นดว้ยคน”  ท่ีจดั

รอ่านในหลากห

  และยงัมอบห

กบัเดก็และเยาว

บเด็กมีเร่ืองรา

หรับเยาวชนต่า

 “ซาบีน่ี”  ไดมุ่้

าบีน่ี แคมป์”  ซ่ึ

งการเรียนรู้จากป

รรณรงครั์กการ

และวางรากฐา

ดปี  ในรูปแบบ

ดกิจกรรมมีสาร

หลายรูปแบบ  

นงัสือใหแ้ก่นอ้
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ชนท่ีจะเป็นกาํล

วเก่ียวกับการ

างๆ  

มุ่งเนน้ท่ีจะทาํกิ

ซงจดัข้ึนเพ่ือเดก็

ประสบการณ์น

รอ่าน  “กรุงเทพ

านวฒันธรรมก

บ  School Tou

ระ สนุกสนานน

และสอดแทรก

องๆท่ีเขา้ร่วมแค

ลงัสาํคญัของกา

เสริมสร้างทัศ

กิจกรรมเพื่อเดก็

กหญิงอาย ุ6-12 

นอกหอ้งเรียน  ร

พมหานครเมือง

ารอ่านท่ีเขม้แข

ur  และ“กิจก

น่าสนใจ  เช่น  

กแง่คิดท่ีช่วยส่ง

คมป์ในคร้ังน้ีอีก

ารพฒันาประเท

ศนะคติท่ีดีในเรื

ก  และเยาวชนใ

 ปี โดยไดจ้ดัข้ึน

รวมถึงการปลกู

หนงัสือโลก”  

ข็งอยา่งย ัง่ยืนใ

กรรม ‘ซาบีน่ี แ

  กจิกรรมบันทึ

งเสริม  และปลู

กดว้ย 

ทศชาติในอนาค

ร่ืองการอนุรัก

ในเชิงสร้างสรร

นทุก ๆ  ปี  เพ่ือ

กฝังพ้ืนฐานการ

 ท่ีจดัข้ึนเพ่ือกร

ห้กบัสังคมไท

แคมป์’รุ่นท่ี 9 

ทึกหนังสือเสียง

กฝังนิสัยรักกา

  

คต จึงมีนโยบาย

ษ์พลังงานและ

รคส์ังคมมาโดย

อชวนเยาวชนตวั

รเป็นเยาวชนท่ีดี

ระตุน้  และจูงใจ

ย   ซาบีน่ีไดจ้ดั

 ภายใตแ้นวคิด

(ใส)    กิจกรรม

รอ่านท่ีสามารถ

ย

ะ

ย

ว

ดี

จ

ด

ด    

ม

ถ
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ในการทาํ
ให้เกิดทศั
การ สร้าง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเ

ญ่ีปุ่น) สส
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3. 5ส. เพือ่เพิ
        5ส. เป็นเค
งานท่ีดี  สะอาด
ศนะคติท่ีดีในกา
มาตรฐาน  และ

เนินโครงการปี
บริษทัฯ 

สท. ประจาํปี 25

หาชน) 

พิม่ผลผลติ 
คร่ืองมือทางวศิ
ด  และปลอดภั
ารทาํงาน  รวม
ะสร้างวนิยัจนติ

 2556 
 ไดรั้บรางวลั 5
556 ณ หอ้งแกร

ศวกรรม  ท่ีสาม
ยั   บริษทัฯ  จึง
ถึงมีการปรับป
ติดตวัเป็นนิสัยข

5S Award 201
รนดฮ์อลล ์ศนูย์
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ารถนาํมาใชเ้พ่ิม
งรณรงคแ์ละส่ง
ปรุงเปล่ียนแปล
ของพนกังานทุก

3 เม่ือวนัท่ี 26 
ยก์ารประชุมและ

มผลผลิตภายใน
งเสริมใหพ้นกัง
งพฒันางานอยู่
กคนในองคก์ร 

 พฤศจิกายน 2
ะนิทรรศการ ไ

นสถานประกอ
งานในองคก์ร  ร
ยูต่ลอดเวลา เร่ิม

556 จาก สถาบ
บเทค-บางนา ก

บการ  รวมถึงส
ร่วมกนัทาํ 5ส. 
มจาก 3ส แรก  

บนัส่งเสริมเทค
กรุงเทพฯ 

  

สร้างบรรยากาศ
  เพ่ือเสริมสร้าง
 แลว้ตามมาดว้ย

คโนโลยี (ไทย

ศ
ง
ย

ย-
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4. วฒันธรรมองค์กร 4D เพือ่องค์กรแห่งความสุข 
เพ่ือสร้างองคก์รแห่งความสุข บริษทัฯ  มีความเช่ือว่าตอ้งมาจากบุคลากรท่ีดี  ซ่ึงการจะเป็นคนดี  ตอ้งประกอบ

ไปดว้ย  ความคิด  คาํพดู  และการปฏิบติั  เม่ือทั้ง 3 ส่ิงน้ีดีแลว้  บุคลากรในองคก์รกจ็ะเป็นคนท่ีดี  จากนั้นองคก์รแห่งความสุขจึง
เกิดข้ึนมาตามลาํดบั 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  บริษทัฯ มีการเผยแพร่  และร่วมสร้างวฒันธรรมองค์กร  4 ดี  ผ่านการส่ือสารต่าง ๆ    
อยูต่ลอดเวลา เช่น  กิจกรรมต่าง ๆ,  ป้ายประกาศ,  เสียงตามสาย  ผลท่ีไดม้าทาํให้อตัราการลาออกลดลง  พนกังานปฏิบติังาน
อยา่งมีความสุข 

ผลการดาํเนินโครงการจนถึงปี 2556 อตัราการลาออกของพนักงานลดลง 
 

อตัราการลาออกพนักงาน ประจําปี 2554 - 2556 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

6.01 3.59 2.68 
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วฒันธรรมองค์กร 4ด ี
เพือ่องค์กรแห่ง
ความสุข 

16 ส่ิงที่พนักงานได้รับ 

ติฉินนินทากนันอ้ยลง 

จริงใจต่อกนัมากข้ึน 

กลา้พดูคุยกนัมากข้ึน 

เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัสามคัคีกนั 

 บรรยากาศในการทาํงานดีข้ึน 

 การส่ือสารท่ีง่ายและรวดเร็วข้ึน 

 ขอ้ผดิพลาดในงานนอ้ยลง 

 8 วธีิการปฏิบัติ มีเวลาไปทาํงานท่ีพฒันาไปขา้งหนา้ 

 เพ่ิมความพอใจ เป้าหมายของงานบรรลุ 

 เพ่ิมมองบวก ผลประกอบการดียิง่ข้ึน 

 เพ่ิมเสียเปรียบ ( ให ้) พลงัแห่งความดีแผข่ยาย 

4 ด ีของพนักงาน เพ่ิมสติ ( พิจารณาตวัเองก่อน ) ความสุขในท่ีทาํงาน 

Think Good  คิดดี  ลดเปรียบเทียบ ชีวิตใหม่เพราะทศันคติใหม่ 

Act Smart     ทาํดี ลดมองลบ ชีวิตครอบครัวท่ีดียิง่ข้ึน 

Gentle Talk   พดูดี ลดเอาเปรียบ เป็นบุญกศุลในตวั 

Good man     คนดี ลดมองผูอ่ื้นผดิไปก่อน สุขภาพกายใจท่ีดียิง่ข้ึนมาเป็นอายวุฒันะ 
 

CSR after Process ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
 

1. อนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม  (Alternative and Conservation Energy) 
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มาบริษทัฯมุ่งเนน้ผลิตสินคา้โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะด้านพลังงานและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงการคิดค้นพลังงานทดแทนและนวตักรรมใหม่ๆ 
ตลอดเวลา รวมทั้งพยายามปลกูฝังจิตสาํนึกและกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบัในองคก์รใชพ้ลงังานอยา่งถูกวิธีและคุม้ค่าท่ีสุด โดย
งดหรือลดการสูญเสียพลงังานท่ีไม่จาํเป็น รวมทั้งส่งเสริมการคิดคน้นวตักรรมและจดัหาพลงังานทดแทน เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพและคุม้ค่ากบัพลงังานท่ีใชไ้ป  

 

ความเป็นมาของโครงการ 
          การใชพ้ลงังานโดยรวมของบริษทัฯ โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้ามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 3 – 6 ตามอตัรา

เงินเฟ้อและค่าไฟฟ้าผนัแปร (FT)* ทุกๆ ปี และรวมถึงอตัราความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้า* ภาพรวมของประเทศไทย ท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 6-7 เปอร์เซ็น ดงันั้นบริษทัฯ จึงเร่ิมดาํเนินโดรงการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี 2551   

 ท่ีมา  http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html  
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Road M

ในปี 2552
 

รวมทั้งใช้
เป็น  EVA
ไหลผา่น  
สามารถป้

 
 

บีน่า จาํกดั (มห

Map 10 Years

2 ถึงปัจจุบัน ได้

นํ้ายาท่ีใชใ้นเค
ชพ้ลงังานไฟฟ้า
AP  โดยอุณหภมู
 ทาํใหล้มท่ีพดั
ปองกนัฝุ่ นและเชื

หาชน) 

s และผลการดํ

ด้เร่ิมนําระบบ E

ร่ืองปรับอากาศ
มากถึง  35%  ข
มิจะตํ่ากวา่อาก
ผา่นเขา้มาภายใ
ช้ือโรค  ท่ีหมุน

ดําเนินโครงกา

EVAP SYSTEM

ศ  ส่งผลกระทบ
ของพลงังานไฟ
าศภายนอก 3 –
ในมีความเยน็ ซึ
นเวยีนภายในระ
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ารปี 2551 – 2

M เข้ามาใช้แทน

บต่อชั้นบรรยาก
ฟฟ้าทั้งหมด  บริ
– 10 องศาเซลเซี
ซ่ึงใชพ้ลงังานเ
ะบบปรับอากาศ

2555 

นเคร่ืองปรับอา

กาศของโลก  ห
ริษทัฯ  จึงปรับเ
ซียส โดยใชพ้ดั
พียง  10%  เม่ือ
ศแบบเดิม ๆ  ได้

กาศทีโ่รงงานชั

หรือ  ภาวะเรือน
เปล่ียนระบบปร
ดลมดูดอากาศภ
อเปรียบเทียบกบั
ดเ้ป็นอยา่งดี 

ชัยนาท และโรง

นกระจก (Gree
รับอากาศภายใ
ายนอกใหผ้า่น
บระบบปรับอา

  

งานยโสธร 

enhouse Effect
ในพ้ืนท่ีการผลิต
แผงรังผึ้งท่ีมีนํ้
ากาศทัว่ไป และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t)   
ต
า
ะ
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ผลการดํ
 

ยอด  Kaiz

 

ร้อนจากแ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีน่า จาํกดั (มห

าเนินโครงกา

ตดิตั้งแผ่นบังแ
zen  ปรับเป็นสี

 
ใชเ้ศษวสัดุเหลื
แสงแดดท่ีมากร

 

หาชน) 

รอนุรักษ์พลงั

แสงแดด เพ่ือช่
สสะทอ้นความร้

ลือใชจ้ากการผลิ
ะทบกบัตวัอาค

งงานและส่ิงแ

ชวยลดความร้อน
ร้อน  และเพ่ิมพ้ื

ลิตและชั้นวางข
คารของโรงงาน
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แวดล้อม ปี 25

นเคร่ืองปรับอา
พ้ืนท่ีสีเขียวรอบ

ของ พฒันามาเ
น  และบริษทัฯ 

556 

กาศใหร้ะบายอ
อาคาร 

เป็นท่ีกนัความร้

อุณภมิูภายในท่ี

ร้อนกระทบสู่ผ

ทาํงานเร็วข้ึน 

ผนงัอาคาร  เพื

  

 และพฒันาต่อ

พ่ือป้องกนัความ

อ

 
 
 
 
 
 

ม
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2. 
วตัถุประส

อาชีพ  แล

อุตสาหกร

บริเวณ 

อุตสาหกร

จํานว

 
ผลการดาํเ

จํานวนผ
แ

เดก็นั

เดก็นั

ป

 
 
 
 
 
 
 

บีน่า จาํกดั (มห

โรงงานในโรงเ ี
สงค์และความเป็
ประชากรประ

ละรายไดใ้หก้บัค

บริษทัฯ  เห็นถึ

รรม, ช่างซ่อมจั

ตั้ งแต่ดาํเนินก

รรม, และช่างซ่

วนผลของผู้ผ่าน

เดก็นักเรียน

เดก็นักเรีย

ประชา

จําน

เนินโครงการ ปี

ผลของผู้ผ่านกา
และการทดสอบ

ักเรียนช้ันประถ

นักเรียนช้ันมธัย

ประชาชนทัว่ไป

จํานวนรวม 

หาชน) 

รียน 
ป็นมาของโครง
เทศไทย  โดยเ

ครอบครัว  

ถึงความสาํคญัข

กัรอุตสาหกรร

การจนถึงปี 255

อมจกัรอุตสาห

นการเรียนและ

นช้ันประถม 6 

ยนช้ันมธัยม 3 

าชนทัว่ไป 

นวนรวม 

ปี 2556 

ารเรียน
บ ช่า

ถม 6 

ยม 3 

ป 

งการ Outcome 
เฉพาะในบางพื

ของชุมชนดงักล

ม  เขา้ไปเปิดส

55  บริษทัฯ  ส

กรรมไดเ้พ่ิมข้ึน

ทดสอบ 

 

ปี

างเยบ็ ช่า

15 

32 

12 

59 

71 
 

 
พ้ืนท่ี  ขาดโอก

ล่าว  จึงไดติ้ดต่อ

สอน  จนสามาร

สามารถสร้างอ

น  ดงัน้ี 

ช่างเยบ็ 

12 

64 

- 

76 

ปี 2556 

งจักร ประ

3 

5 

2 

10 

าสในการเขา้ถึ

อกบัสถานศึกษ

ถขยายผลจากน

อาชีพให้  นักเรี

ปี 

ะกอบอาชีพ 

2 

4 

12 

18 

ถึงการศึกษา  แล

าท่ีมีความพร้อ

นกัเรียน  ถึงผูป้

รียนและชุมชน

2554 - 2555 

ช่างจักร 

2 

3 

- 

5 

ปี 

จํานวนทีเ่รียน

32 

104 

14 

136 

ละความรู้เฉพา

มเพ่ือนาํหลกัสู

ปกครอง  และค

น  มีความรู้เร่ือ

ประกอบ

-

3

-

3

 2554 - 2556 

น รวมประ

1

2

  

าะทางเพื่อสร้า

สูตร ช่างเยบ็จกัร

นในชุมชนรอบ

อง  ช่างเยบ็จักร

บอาชีพ 

- 

3 

- 

3 

กอบอาชีพ 

2 

7 

12 

21 

ง

ร

บ

ร
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3. 
 
วตัถุประส
 

บริษทัฯ จึ

ไดรั้บการ

ผลการดาํเ

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีน่า จาํกดั (มห

โรงเรียนในโรง

สงค์และความเป็

พนักงานเป็นท

จึงไดจ้ดัสถานที

รับรองจากกระ

 

เนินโครงการ 

ระดบั

มธัยมต้น 

มธัยมปลาย 

ปวช. 

ปวส.-ปริญญ

รวม 

หาชน) 

งงาน 

ป็นมาของโครง

ทรัพยากรท่ีสําค

ท่ีเรียน  รวมทั้ง

ะทรวงศึกษาธิก

บช้ัน 

าตรี 

งการ Outcome 

คญัท่ีสุดในทุก

งครูอาจารยต์าม

การ  ซ่ึงไดด้าํเนิน

บ

ท่าพระ 

18 

6 

3 

6 

33 

72 
 

 

กองค์กร  ดงันั้น

มหลกัสูตร กศ

นการตั้งแต่  พ.

บริษัท ซาบีน่า จํ

สาย 5 

5 

26 

23 

- 

54 

นการพฒันาศกั

น. โดยพนักงา

ศ.  2549  จนถึง

จํากดั (มหาชน)

ชัยนาท 

45 

16 

2 

- 

63 

กยภาพของพนกั

านท่ีเรียนจบ  ส

งปัจจุบนั 

 และบริษัท ในเ

ยโสธร 

173 

150 

22 

- 

345 

กงาน  จึงมีควา

สามารถรับประ

เครือ 

บุรีรัมย์ 

5 

15 

- 

- 

20 

  

ามจาํเป็นสูงสุด

ะกาศนียบตัรซ่ึ

ด 

ง
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4. 
        

โครงการ 
ของโครง
ดีเด่นระดั
ปี 2555  แ
และบริษทั

ผลการดาํเ

เป็นตน้แบ
ระดบัจงัห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีน่า จาํกดั (มห

To Be No.1 เป็
 ทูลกระหม่อมห
  “To Be No.1”
งการน้ี  จึงไดส่้
บัประเทศ ปี  2
และขยายเครือ
ทในเครือ ไดรั้บ

 

เนินโครงการปี 
บริษทัฯ  ไดเ้ข้
บบระดบัทอง  ี
หวดั  เพ่ือผลกัดั

หาชน) 

ปนหน่ึงโดยไม่พึ
หญิงอุบลรัตนร
”  เพ่ือเป็นการข
สงเสริม และสน

552  และมีกิจก
อข่ายไปยงัสาข
บรางวลั โรงงาน

 2556 
า้ร่วมประกวด 
ปีท่ี 1  (ระดบัป
นัใหเ้กิดความยั

พึง่ยาเสพตดิ 
ราชกญัญา  สิริ
ขจดั  และยบัย ั้ง
นับสนุนการดาํ
กรรมต่อเน่ือง  เ
ขาของบริษทั  
นสีขาว ทุกโรงง

  To Be No.1  อ
ประเทศ)  และโ
ยัง่ยนืของการดาํ
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วฒันาพรรณวดี
ปัญหายาเสพติ
าเนินการต่าง ๆ
เพ่ือรักษามาตร
 รวมถึง  ชุมชน
งาน และเป็นโร

อยา่งต่อเน่ืองทุ
โรงงานชยันาท
าเนินโครงการต

ดี  ทรงริเร่ิมโค
ิด  ในทุกพ้ืนท่ีข
  จนไดรั้บราง
ฐาน  จนไดรั้บร
นและสังคมโด
รงงานปลอดยาเ

ทุกปี  โดยโรงงา
ไดรั้บรางวลัชน
ต่อไป 

รงการ  “เป็นห
ของประเทศไท
วลัชนะเลิศ (ส
รางวลัตน้แบบ
ดยรอบ  จนบริ
เสพติด 100 % 

านยโสธร ไดรั้
นะเลิศ (สถานป

หน่ึงโดยไม่พ่ึงย
ทย  บริษทัฯ  ได
สถานประกอบก
ระดบัเงิน  (ระด
ริษทั ซาบีน่า จํ
  

ับรางวลัรักษาม
ประกอบการขน

  

ยาเสพติด”  หรือ
ดม้องเห็นคุณค่
การขนาดใหญ่
ดบัประเทศ) ใน
จาํกัด (มหาชน

มาตรฐานพร้อม
นาดใหญ่) ดีเด่น

อ
า
)
น
)         

ม
น
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5. 
        

ทาํใหส้าม
รวมถึงนวั
การสร้าง 
 

ผลการดาํเ

กบั  การใ
พนกังานเ
หน่ึงส่งม
ทัว่ไปไดอี้

 

ซ้ือเพือ่นํา

บีน่า จาํกดั (มห

5ส จากโรงงาน
 หลงัจากบริษทั
มารถช่วยลดตน้
วตักรรมต่าง ๆ 
 และขยายส่ิงท่ีดี

เนินโครงการปี
บริษทัฯ  ไดมี้ก
ใช้ชีวิตประจาํว
อง  โดยนาํส่ิงข
อบเขา้ “มูลนิธิ
อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน
าเงนิบริจาคเข้าม

 
 

หาชน) 

นสู่บ้านพนักงาน
ทฯไดส้ร้างเสริ
ทุน  สร้างบรรย
 ท่ีเกิดข้ึนจากก
ดีไปสู่ชุมชน  

 2556 
การอบรมให้คว
วนั  ของพนักง
ของดงักล่าวนาํม
ธิคุณแม่จินตนา

นทาํ 5ส.ทีบ้่าน ส
มูลนิธิฯ 

มูลค

ปี 

6

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

น 
มและปลูกฝังก
ยากาศท่ีดีในกา
การปรับปรุง/เป

วามรู้เก่ียวกบัก
งาน เช่น การส
มาขาย หรือ  บ ิ
าธนาลงกรณ์” 

สะสางส่ิงของเห

ค่าของสะสางที่

 2555 

,968 

ปี 255

มลูค่าของสะส

6
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การทาํกิจกรรม
ารทาํงาน  เพ่ิมผ
ปล่ียนแปลงของ

ารทาํกิจกรรม 
สะสาง  คดัแยก
ริจาคใหก้บัเพ่ือ
 เพ่ือยอ้นกลบัไ

หลอืใช้นํามาบริ

พนักงานนํามา

55

สางท่ีพนกังานนํามา

,968

ม 5ส.  ให้เป็นกิ
ผลผลิต   จึงปรา
งตวัพนกังาน  ไ

5ส. ท่ีบา้น  โด
กของส่ิงเหลือ
อนพนกังานดว้
ไปเป็นทุนการ

ริจาคห้องอิม่บุญ

าบริจาค ห้องอิม่

ปี 2556

าบริจาค ห้องอ่ิมบญุ

25,9

กิจวตัรประจาํว ั
ารถนาท่ีจะส่งเส
ไปสู่บา้นและค

ดยผสมผสานกนั
ใช้  ตูเ้ส้ือผา้ ร
วยกนัผา่นทาง  “
ศึกษาให้กบับุต

ญ เพือ่ให้พนักง

มบุญ (บาท) 

ปี 2556 

25,945 

ญ (บาท)

945

วนัของพนักงาน
สริม  และขยาย
รอบครัวของพ

น  ระหวา่ง   กร
ถยนต์ ฯลฯ  ภ
“หอ้งอ่ิมบุญ”  
ตรหลานพนักง

งานที่มีความต้อ

 

 

  

นภายในองค์กร
ยวฒันธรรม 5ส
พนกังาน อนัเป็น

ระบวนการผลิต
ภายในบา้นขอ
 โดยรายไดส่้วน
งาน และบุคคล

องการ นําเงินม

ร   
ส. 
น

ต 
ง
น
ล

า
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การต่อต้านการทุจริต 
       บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทย  ในการต่อตา้นการทุจริต  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการ

ร่างนโยบาย  และสร้างระบบในการป้องกนัการทุจริตในองค์กร  รวมถึงการส่งเจา้หน้าท่ี  และผูบ้ริหารเขา้ร่วมการอบรมท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพ่ือสามารถดาํเนินการใหผ้า่นกระบวนการรับรอง (Certification Process)  วา่เป็นบริษทัท่ีมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต
และมีระบบควบคุมภายใน  เพ่ือป้องการทุจริตครบถว้นตามพนัธสัญญาท่ีไดป้ระกาศเจตนารมณ์ไว ้

       นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดส่ื้อสารประชาสัมพนัธ์แนวคิดในการต่อตา้นการทุจริต  ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บ
ทราบ  โดยออกจดหมายถึงคู่คา้ของบริษทัฯ ในการงดรับเงิน  ส่ิงของ  หรือของขวญั  ในเทศกาลต่าง ๆ  และมีกระบวนการท่ีเปิด
โอกาสให้คู่คา้ท่ีไม่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม  ไดร้้องเรียน  และไดรั้บการแกไ้ข  รวมถึงไดป้ระชุมและส่ือสารใหพ้นกังานทุก
ภาคส่วนของบริษทัฯไดรั้บทราบนโยบายน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ จะไดรั้บการตรวจสอบผ่านสํานกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บจากฝ่ายบริหาร 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบ
จาํนวน 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่าย
บริหารจัดทาํข้ึนจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นองค์กรและ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ขอ้มูล และดา้นระบบการติดตาม ทั้งน้ี จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คณะกรรมการเห็น
วา่  
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม สามารถทาํให้การบริหารจดัการ และการดาํเนิน
ธุรกรรมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปไดอ้ยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯไดมี้มติแต่งตั้ง 
 นายสัมพนัธ์  ปุยภิรมยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายเน่ืองจากเป็นผู ้
มีประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัและมีความเขา้ใจในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัเป็น
อยา่งดี 

โดยคุณสมบัตขิองผู้ดาํรงแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ2 
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รายการระหว่างกนั 
 รายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง   
 ในระหวา่งปี   2556  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  มีรายการระหวา่งกนัท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี  2556  ตามลาํดบั  และยงัมีรายการระหวา่ง
กนันอกเหนือจากท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงัน้ี 
 

  

บริษัททีเ่กีย่วข้อง
กนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  
(ล้าน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเป็นและความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการ 
บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ 
99.90% 

ซ้ือวตัถุดิบ เช่น ผา้,
ลกูไม,้ยาง 

11.74 
 

สินคา้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 
เป็นราคาและเง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนทัว่ๆ ไป 
ความจาํเป็นในการทาํรายการ: โดยปกติ บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย มิไดมี้นโยบายในการซ้ือวตัถุดิบและวสัดุ
ต่างๆ ร่วมกนัโดยการซ้ือผา่นบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม 
ในบางกรณีท่ีการสั่งซ้ือในปริมาณมาก ทาํใหบ้ริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยสามารถซ้ือวตัถุดิบและวสัดุต่างๆ ใน
ราคาท่ีถกูลงได ้บริษทัฯ จะทาํการสั่งซ้ือผา่นบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดงักล่าวเป็นการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบั
ท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป -  
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง
กนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  
(ล้าน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเป็นและความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการ 
บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ 
99.90% 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป 723.75 
 
 
 
 

สินคา้และวตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ขายใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์
อีสท ์จาํกดั เป็นรายการทางการคา้ปกติ เป็นราคาและ
เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติ 
 
ความจาํเป็นในการทาํรายการ: เน่ืองจากบริษทัฯ 
บริหารกาํลงัการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็น
หน่วยงานเดียวกนั ในบางกรณีบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิต
เหลือ ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีกาํลงัการผลิตไม่เพียงพอ 
บริษทัฯ ไดซ้ื้อวตัถุดิบและผลิตชุดชั้นในเพ่ือขายใหแ้ก่
บริษทัยอ่ย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดงักล่าวเป็นการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบั
ท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  ขายวตัถุดิบ -  
บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ 
99.90% 

รายไดรั้บจา้งตดัเยบ็
ชุดชั้นใน 
 

63.24 บริษทัฯ รับจา้งตดัเยบ็ชุดชั้นในจากบริษทั ซาบีน่า ฟาร์
อีสท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นรายการทางการคา้ปกติ เป็นราคา
และเง่ือนไขการชาํระเงินปกติ 
 

ความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งบริษทัฯ กบั
บริษทัยอ่ย: เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะรับจา้ง
ตดัเยบ็ชุดชั้นในใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และ
ต่อเน่ือง โดยท่ีผา่นมาการรับจา้งตดัเยบ็ดงักล่าว เป็น
กรณีท่ีบริษทัฯ มีกาํลงัผลิตเหลือ จึงไดรั้บจา้งบริษทั
ยอ่ย เพ่ือใชก้าํลงัผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการท่ี
บริษทัฯ ทาํกบับริษทัยอ่ย: รายการดงักล่าวเป็นการจา้ง
ตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการ
ชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง
กนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  
(ล้าน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเป็นและความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการ 
บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ 
99.90% 

ค่าจา้งตดัช้ินงานชุด
ชั้นใน 

10.29 ค่าจา้งตดัช้ินงานชุดชั้นในท่ีบริษทัฯ วา่จา้ง บริษทั ซาบี
น่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นราคาและเง่ือนไขการชาํระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความจาํเป็นในการทาํรายการกบับริษทัยอ่ย: เน่ืองจาก
บริษทัฯ บริหารกาํลงัการผลิตของทุกโรงงานเสมือน
เป็นหน่วยงานเดียวกนั ส่วนงานการตดัช้ินงานชุด
ชั้นใน ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงทาํหนา้ท่ีป้อน
ช้ินงานตดัสู่ทุกโรงงาน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการท่ีทาํ
กบับริษทัยอ่ย: รายการดงักล่าวเป็นการจา้งตามปกติ
ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็น
เง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ 
99.90% 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี
สาํนกังานและ
คลงัสินคา้ 

1.85 บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน และคลงัสินคา้ จากบริษทั 
ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 
กาํหนดราคาค่าเช่าโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกลเ้คียง
ในขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดงักล่าวเป็นการเช่าตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาด
อา้งอิง 

บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ 
99.90% 

ลกูหน้ีการคา้ 425.74 เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษทั  
ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
 
 
 
 

เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษทั 
 ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดงักล่าวเป็นการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา
ตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบั
ท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

    

  เจา้หน้ีการคา้ 
 

1.33 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง
กนั 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

มูลค่า 
 (ล้าน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจําเป็นและความ
สมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า 
จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้ 99.90% 

ดอกเบ้ียรับ 8.56 ดอกเบ้ียรับเกิดจากการใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  กูย้มืเงิน 
กาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 3.35-5 % ต่อปี  ซ่ึงสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์

บริษทั ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ซาบีน่า 
จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้ 99.90% 

เงินใหกู้ย้มื 256 บริษทัฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู ่จึงใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์
จาํกดั  กูย้มืเงินเพ่ือชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 

 
 2) รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติระหวา่งบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั กบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้รายอ่ืน 
 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
กนั 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่า 
 (ล้าน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจําเป็นและความ
สมเหตุสมผลในการทํารายการ 

นายวโิรจน์  ธนา
ลงกรณ์ 

เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ของบริษทั 
 ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) โดยถือ
หุน้ 74.59% 

คํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือ
สถาบนัการเงิน 
โดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียม 

        
- 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีนายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์คํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวประกอบดว้ยวงเงิน
สินเช่ือ O/D , P/N, L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกูร้ะยะยาว 
(LOAN)  และวงเงิน  FORWARD  CONTRACT 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็น
รายการท่ีสมเหตุสมผล 

นายวโิรจน์ ธนา
ลงกรณ์ 

เป็นกรรมการของ
บริษทั  
ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์
จาํกดั 

คํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือ
สถาบนัการเงิน 
โดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียม 

40 
 

 

 
 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 
 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดร่้วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต จะตอ้งมีการจดัเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั และ
ตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอยา่งยุติธรรม สมเหตุสมผล 
และมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นหลกั ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว  
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 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 11/2551 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2551   มีมติกาํหนด
มาตรการอนุมติัรายการระหวา่งกนัในอนาคตโดยพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 
 

1. รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
 รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็น
รายการคา้ปกติธุรกิจ  ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายการดงักล่าว โดย
ระบุเง่ือนไขการทาํรายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม  
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้ โดยนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัใน
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักล่าวได้
เป็นระยะ 
 
2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
 รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเช่น การซ้ือขายหุน้  เป็นตน้ บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระหรือผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติั การทาํรายการของคณะกรรมการหรือผู ้
ถือหุน้แลว้แต่กรณี  ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3. นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหค้วามช่วยเหลือในลกัษณะท่ีเป็นการคํ้า
ประกนัส่วนบุคคลโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษทัฯ ต่อการกูย้มืเงินของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยจากสถาบนัการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัใดๆ รวมถึงการท่ีบริษทัใหค้วามช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยดว้ย 

 
 รายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะทาํการสุ่ม
ตรวจรายการท่ีเกิดข้ึน จะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจาํงวดเพ่ือพิจารณา นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
 

                                          หน่วย : ลา้น
บาท 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ผลการดาํเนินงาน 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
1. รายไดร้วม 1,927.27 2,032.48  2,189.43 829.05 779.60 798.80 
2. รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,900.93 2,014.72 2,177.66 811.59 763.54 786.99 
3. กาํไรขั้นตน้   827.50 1,002.13 1,116.18 165.84 154.91 156.16 
4. กาํไรจากการดาํเนินงาน   109.26   178.58 168.43  53.98  70.56 75.05 
5. กาํไรสุทธิ     62.78     111.51 117.15  57.77  68.21 73.65 
       
สถานะทางการเงนิ       
1. สินทรัพยร์วม 2,136.28 2,264.88 2,293.41 1,096.49 1,103.93 1,160.62 
2. หน้ีสินรวม   897.77   862.99 821.13   142.19     93.14 122.93 
3. ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,238.51 1,401.89 1,472.28   954.30    1,010.79    1,037.68 
       
อตัราส่วนทางการเงนิ       
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 2.07 2.16 6.03 9.96 7.83 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  3.36 3.96 5.14 2.61 2.19 1.96 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  1.17 0.94 0.94 3.68 3.38 4.42 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  6.87 8.51 9.13 8.45 9.97 10.58 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหา
กาํไร (Profitability Ratio)       
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 43.53 49.74 51.26 20.43 20.29 19.84 
อตัรากาํไรสุทธิ (%)  3.26 5.49 5.35  6.97  8.75 9.22 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   4.94 8.45 8.15 5.94 6.94 7.19 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  6.73 8.92 7.91 6.47 7.87 7.67 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(เท่า) 0.72 0.62 0.56 0.15 0.09 0.12 
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คาํอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

ปี 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 เป็น 2,264.89 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 128.61 ลา้นบาท  มี
สาเหตุมาจากเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 24.47 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ลดลง 39.15 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 
17.62 ลา้บาท สิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึน 7.75 ลา้นบาท เงินมดัจาํเพ่ิมข้ึน 9.46 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เป็น 2,293.41 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 28.52 ลา้นบาท 
สาเหตุมาจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 20.32 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ลดลง 130.57 ลา้นบาท ลูกหน้ี
อ่ืนเพ่ิมข้ึน 5.62 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 93.99 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 25.61 ลา้น
บาท สิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึน 9.98 ลา้นบาท เงินมดัจาํเพ่ิมข้ึน 4.61 ลา้นบาท 
 
ลูกหนีก้ารค้า 

ปี 2555 ลกูหน้ีการคา้ของบริษทัฯ เท่ากบั 489.30 ลา้นบาท ลดลง 39.15 ลา้นบาท ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.38 เกินกาํหนดชาํระ  0-3  เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.62 ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด  ก่อน
หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

สาํหรับปี 2556 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ เท่ากบั 358.73 ลา้นบาท ลดลง 130.57 ลา้นบาท เป็นผลจากบริษทัฯ 
เนน้การขายเงินสดมากข้ึน และมีการเร่งรัดการเกบ็เงินจากลกูหน้ีมากข้ึน ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.13 เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.87 ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด ก่อนหักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

 
สินค้าคงเหลอื 

ปี 2555 สินคา้คงเหลือเท่ากบั 1,088.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.62 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.65  ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของสินคา้สาํเร็จรูป ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย แต่สินคา้ระหวา่งผลิต 
วตัถุดิบ  และวสัดุส้ินเปลืองลดลง  

สาํหรับปี 2556 สินคา้คงเหลือเท่ากบั 1,182.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 93.99 ลา้นบาท จากปีก่อน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.64 
ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของสินคา้สาํเร็จรูป ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย แต่สินคา้ระหวา่งผลิต วตัถุดิบ 
และวสัดุส้ินเปลืองลดลง 

 
 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

       ปี 2555 มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เท่ากบั 367.86 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 
8.06 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในหมวดเคร่ืองตกแต่งและติดตั้งเพ่ิมข้ึน  28.11 ลา้นบาท   หมวดอาคารและ
ส่วนปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 6.52 ลา้นบาท เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 2.46 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 ค่าเส่ือมราคา
สินทรัพยมี์ตวัตน เท่ากบั 49.07 ลา้นบาท 
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       สาํหรับปี 2556 มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัฯ เท่ากบั 368.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 0.57 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน  7.52 ลา้นบาท   เคร่ืองใช้
สํานักงาน 1.02 ลา้นบาท คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 6.78 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยมี์ตวัตน 
เท่ากบั 51.24 ลา้นบาท 
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

  ปี 2555 อตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5.49 ทาํให้ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์าวร
เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 8.92 และร้อยละ 42.13 ตามลาํดบั 

สาํหรับปี  2556  อตัรากาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ  5.35  ทาํใหผ้ลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  และสินทรัพยถ์าวร 
คิดเป็นร้อยละ 7.91 และร้อยละ 43.19 ตามลาํดบั 
  

 หนีสิ้น 
          ปี 2555 บริษทัฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 862.99 ลา้นบาท ลดลง 34.78 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยมีหน้ีเงินกูร้ะยะสั้ น  
จากสถาบนัการเงินลดลงเหลือ 581.00 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลงเหลือ 105.82 ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 
99.90 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเท่ากบั 54.21 ลา้นบาท 

 สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 821.13 ลา้นบาท ลดลง 41.87 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยมีหน้ีเงินกูร้ะยะ
สั้น  จากสถาบนัการเงินลดลงเหลือ 532.00 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 126.65 ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 
102.50 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเลดลงเหลือ 38.99 ลา้นบาท 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      ปี 2555 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,401.90 ลา้นบาท 
      สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,472.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 70.39 ลา้นบาท จากปีก่อน 

  
การวเิคราะห์สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

ปี 2555 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 139.36 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั
หลกั คือ กาํไรสุทธิ 111.52 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 57.97 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ลดลง 39.15 
ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 20.62 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 26.09 ลา้นบาท เป็นตน้  

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 163.74 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยัหลกั คือ กาํไรสุทธิ 117.15 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 58.54 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ลดลง 
130.57 ลา้นบาท  ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 5.60 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 95.99 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
ลดลง 20.99 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 21.53 ลา้นบาท เป็นตน้  
กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ปี 2555 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 72.64 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ซ้ือเงิน
ลงทุนชัว่คราว 17.97 ลา้นบาท ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์  41.06 ลา้นบาท ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15.48 ลา้นบาท 
เป็นตน้ 
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สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 54.46 ลา้นบาท    โดยบริษทัฯ  
ขายเงินลงทุนชัว่คราว 13.82 ลา้นบาท   ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 52.53 ลา้นบาท  ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  17.11 
ลา้นบาท   เป็นตน้ 
กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

          ปี 2555 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 66.01 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปัน
ผล 33.01 ลา้นบาท คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 33.00 ลา้นบาท  

สําหรับปี 2556 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 88.96 ลา้นบาท โดยมีการ
จ่ายเงินปันผล 39.96 ลา้นบาท คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 49.00 ลา้นบาท  

 
ผลการดาํเนินงาน 
 
รายได้จากการขาย 

ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยมีความสําคญัต่อรายไดข้องบริษทัฯ 

เน่ืองจากสินคา้มีราคาและอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่สินคา้ OEM นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสามารถควบคุมดีไซน์ ปริมาณ 
และช่วงเวลาในการจดัจาํหน่ายสินคา้ไดเ้องอีกดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

ปี 2555 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,824.70 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 350.68 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.79 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.75 เม่ือเทียบกบัรายได้
จากการขายทั้งหมด โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน กางเกงใน และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
69.51 ร้อยละ 18.32 และร้อยละ 2.92 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

สําหรับปี 2556 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย เท่ากับ 
1,977.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 152.98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.38 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.33 เม่ือ
เทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน กางเกงใน และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 70.58 ร้อยละ 17.21 และร้อยละ 2.54 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

 
ผลิตภณัฑ ์OEM 

ปี 2555 รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 185.90 ลา้นบาท ลดลง 241.01 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ56.45ทาํ
ให้สัดส่วนการขายOEM ต่อ รายไดท้ั้งหมด ลดลงเหลือสัดส่วนร้อยละ 9.25รายไดจ้ากการขายOEM  ดงักล่าว 
แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน กางเกงใน และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ เท่ากบัร้อยละ 6.11 ร้อยละ 2.07 และร้อยละ 
1.07 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  

สาํหรับปี 2556 รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 199.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 7.85 รายไดจ้ากการขาย OEM ดงักล่าว  แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน กางเกงใน และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ 
เท่ากบัร้อยละ 6.70 ร้อยละ 1.70 และร้อยละ 0.73 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  
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รายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ ์(มูลค่าลา้นบาท) 
 

 2554 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 2556 ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เส้ือชั้นใน 275.41 14.49 122.81 6.11 146.77 6.70 
กางเกงชั้นใน 118.53 6.24 41.65 2.07 37.11 1.70 

อ่ืนๆ 32.97 1.73 21.44 1.07 16.08 0.73 
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM 426.91 22.46 185.90 9.25 199.96 9.13 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เส้ือชั้นใน 1,080.38 56.83 1,397.66 69.51 1,545.25 70.58 
กางเกงชั้นใน 347.63 18.29 368.40 18.32 376.84 17.21 

อ่ืนๆ 46.01 2.42 58.65 2.92 55.60 2.54 
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 1,474.02 77.54 1,824.71 90.75 1,977.69 90.33 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,900.93 100.00 2,010.61 100.00 2,177.65 100.00 

 
ต้นทุนขายและกาํไรขั้นต้น 

ปี 2555 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 1,012.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.26 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ ทาํให้มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 1,002.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.74 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
เน่ืองจาก บริษทัฯ เนน้การเพิ่มยอดขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั มีการใชง้บ
โฆษณา และส่งเสริมการขายมากข้ึน อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพ่ิมมากข้ึน ในห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
และเปิด shop ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 1,061.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.74 ของรายไดจ้ากการขาย 
และบริการ ทาํให้มีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 1,116.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.26 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
เน่ืองจาก บริษทัฯ เนน้การเพิ่มยอดขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั มีการใชง้บ
โฆษณา และส่งเสริมการขายมากข้ึน อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพิ่มข้ึน ในห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และ
เปิด shop ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 
 

          ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 
            ปี 2555 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 823.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 เท่ากบั 105.31 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.66 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.52 ของรายไดร้วมทั้งหมดซ่ึงเป็นผลจากบริษทัยอ่ย
เน้นขยายจุดขายมากข้ึน ทาํให้มีการจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีขายและค่าบริการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายมากข้ึน ทาํให้มีการเพ่ิม
พนกังานขายสินคา้มากข้ึน และมีการปรับข้ึนเงินเดือนพนกังานตามนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท อีกทั้งมีการเพ่ิม
งบโฆษณา และส่งเสริมการขายต่อเน่ืองจากปีก่อน ตามนโยบายท่ีจะเนน้ผลกัดนัยอดขาย และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด
ของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 178.58 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 8.86 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
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สําหรับปี 2556 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 947.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เท่ากบั 
124.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.66 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.29  ของรายไดร้วมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจาก
บริษทัยอ่ยเนน้ขยายจุดขายมากข้ึน ทาํใหมี้การจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีขายและค่าบริการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายมากข้ึน ทาํใหมี้การ
เพ่ิมจาํนวนพนกังานขายสินคา้ และมีการเพ่ิมงบโฆษณา และส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน ตามนโยบายท่ี
จะเนน้ผลกัดนัยอดขาย และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง
บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 168.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
         ปี 2555 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 22.03 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 5.34 ลา้นบาท   
         สาํหรับ  ปี 2556 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 16.08 ลา้นบาท  ลดลง   5.95 ลา้นบาท 
 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  บริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สําหรับกาํไรท่ีไดรั้บจากโรงงานยโสธร  ครบกาํหนดการ
ลดหยอ่นภาษี เงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจาํนวน ส้ินสุดวนัท่ี  2  พฤษภาคม  2554  และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีในอตัราร้อย
ละ 50   ของอตัราปกติถึง ปี 2559โดยบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2555 เท่ากบั 62.79 ลา้นบาท และในปี 2556 
เท่ากบั 46.97 ลา้นบาท 
 
กาํไรสุทธิ 
       ในปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 111.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  48.73 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

77.62  
         สาํหรับปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 117.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน   5.63 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 5.05 
 
อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเท่ากบั 0.32 บาทต่อหุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 8.45 
ปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเท่ากบั 0.34 บาทต่อหุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 8.15 
 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2554 ถึงปี 2556 คิดเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 
 

 

 

 

หน่วย: บาท      2555      2556 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 830,000 830,000 
ค่าตอบแทนอ่ืน - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556 
 

  
                               คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 
ท่าน   (นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพฒัน์และนายสมชัย   วนาวิทย )ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บ    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน  การสอบ ทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน  การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  การสอบทานระบบการประเมินการ
บริหารความเส่ียง  และการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ประจาํปี 2556   

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  (ในการประชุมคร้ังท่ี 4   มีวาระหน่ึงท่ีเป็นการประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีโดย   ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย)  สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2556 ไดด้งัน้ี 
 
          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจาํปี 2556  ของบริษทั
ซ่ึงไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     
รวมทั้งไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)    
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยเป็น
จาํนวน 1 คร้ัง 

 
2.    การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ   
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย(ตลท.)  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  
ทนัเวลา    โดยเนน้การบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
  3.    การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั  พบว่าระบบการควบคุม
ภายในยงัมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจาํปี และ ไดมี้การสอบทานการปฏิบติังานว่าไดท้าํตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่  รวมทั้งติดตามว่ามีการ
แกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีไดต้รวจพบแลว้หรือไม่    
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            4.    การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
                                 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง 

ผลประโยชน์กบับริษทัของการทาํธุรกรรม หรือขอ้ตกลงทางการคา้กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกไตรมาส 
โดยบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่ง
เคร่งครัด  พร้อมทั้งเปิดเผยใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบอยา่งถกูตอ้งและทนัเวลา 

 
     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยการสอบทานกบั
คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและไดมี้การวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจ
เกิดข้ึน               

              
     6.    การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2557 

                                 คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกและแต่งตั้ง สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และได้สอบทาน
คุณสมบติัของผูส้อบบญัชีว่าถูกตอ้งครบถว้น  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจาณาเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ประจาํปี  2557  แต่งตั้งให้  ศาสตราจารยเ์กษรี ณรงค์เดช  
หรือนาง ณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน หรือ นายชยัยุทธ  องัศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย  ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  เลขท่ี  76, 4563,3885 และ 4885 ตามลาํดบั  แห่งสํานกังาน เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ประจาํปี  2557 

 
 
 
 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     

                (น.ส.รวีวลัย ์ภิยโยพนากุล) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั และ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีและดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจอยา่งมี
เหตุผลวา่ การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพ่ือให้ทราบ
จุดอ่อน ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต หรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
 ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษทัไดส้นับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ 
เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของสอบบญัชี
ไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย สําหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์)     (นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร) 
          ประธานกรรมการบริษทั      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556  
ผูส้อบบญัชี: นายชยัยุทธ องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3885 สํานักงาน เอ.

เอม็.ที แอสโซซิเอท 
สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี: ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และหมายเหตุ
เร่ืองอ่ืน ๆและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ ดว้ยเช่นเดียวกนั ผูส้อบ
บญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั  ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทัฯโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31  ธันวาคม  2556 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
 
(1) ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัและหมายเหตุ เร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 

(2) ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํ        
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

(3) ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐาน
การสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ
ของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบ
การเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
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(4) ความเห็น  
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานรวม และ    
กระแสเงินสดรวมสําหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท  ซาบีน่า  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย                       
และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

(5) เร่ืองอืน่ 
งบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบั
ขา้พเจา้ และไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
 
 
 

           ( นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 ทะเบียนเลขท่ี   3885 

 
 
 
 
 
 
สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 18  กมุภาพนัธ์  2557 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 

     
บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   
หมาย
เหต ุ  

31 ธนัวาคม  
 2556  

31 ธนัวาคม   
2555  

1 มกราคม 
2555  

31 ธนัวาคม 
2556  

31 ธนัวาคม  
2555  

1 มกราคม 
2555 

       
(ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) 

   
(ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย ์
             

สินทรัพยห์มุนเวียน 
             

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 

 
44,197,669.38 

 
23,882,384.65 

 
23,179,500.70 

 
14,612,617.79 

 
4,488,306.44 

 
8,111,258.29 

 
เงินลงทุนชัว่คราว 

             

  
- หน่วยลงทุนในกองทุนจด
ทะเบียน 

5.1 
 

6,301,633.41 
 

20,119,315.31 
 

2,153,398.60 
 

6,301,633.41 
 

20,119,315.31 
 

2,153,398.60 

  
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5.2 

 
57,500,000.00 

 
66,000,000.00 

 
59,500,000.00 

 
57,500,000.00 

 
66,000,000.00 

 
59,500,000.00 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

             
  

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ 
             

  
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
425,739,171.78 

 
375,900,191.07 

 
307,622,125.19 

  
  - กิจการอ่ืน 6 

 
358,726,523.98 

 
489,299,337.24 

 
528,450,435.06 

 
- 

 
- 

 
13,500,000.00 

  
ลูกหน้ีอ่ืน 

  
9,391,778.78 

 
3,769,178.77 

 
4,402,489.41 

 
798,685.59 

 
1,093,034.02 

 
498,285.59 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

3.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

256,000,000.00 
 

209,000,000.00 
 

207,000,000.00 

 
สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 

 
1,182,023,744.13 

 
1,088,038,542.08 

 
1,070,421,666.69 

 
135,457,637.44 

 
149,816,645.25 

 
210,235,563.62 

 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

             
  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  

- 
 

- 
 

235,361.57 
 

- 
 

- 
 

235,361.57 

  
ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 

  
66,561,499.39 

 
45,792,181.79 

 
25,674,292.61 

 
- 

 
- 

 
- 

  
อ่ืน ๆ 

  
1,910,290.82 

 
1,781,774.45 

 
1,535,023.88 

 
392,895.38 

 
367,733.23 

 
403,731.78 

  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 

  
1,726,613,139.89 

 
1,738,682,714.29 

 
1,715,552,168.52 

 
896,802,641.39 

 
826,785,225.32 

 
809,259,724.64 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
             

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
144,849,500.00 

 
144,849,500.00 

 
144,849,500.00 

 
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 8,11 

 
368,435,802.05 

 
367,863,234.47 

 
375,923,110.52 

 
108,722,666.13 

 
121,891,724.97 

 
141,896,297.39 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 

 
7,541,339.20 

 
7,719,227.95 

 
8,888,873.35 

 
3,447.32 

 
186,229.99 

 
485,801.69 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

2.2, 
17.4  

123,108,740.92 
 

97,502,506.81 
 

79,880,964.70 
 

10,237,471.60 
 

10,216,379.66 
 

16,292,975.09 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

             
  

สิทธิการเช่า - สุทธิ 10 
 

35,952,682.64 
 

25,972,068.56 
 

18,223,588.87 
 

- 
 

- 
 

- 

  
เงินมดัจาํ 

  
31,756,868.55 

 
27,148,703.93 

 
17,692,637.58 

 
- 

 
- 

 
- 

  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

  
566,795,433.36 

 
526,205,741.72 

 
500,609,175.02 

 
263,813,085.05 

 
277,143,834.62 

 
303,524,574.17 

รวมสินทรัพย ์
  

2,293,408,573.25 
 

2,264,888,456.01 
 

2,216,161,343.54 
 

1,160,615,726.44 
 

1,103,929,059.94 
 

1,112,784,298.81 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
          

                

                  
    

        ลงช่ือ ...............................................……......  กรรมการ               ลงช่ือ ..........................................................................  กรรมการ 
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บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 

     
บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   
หมาย
เหต ุ  

31 ธนัวาคม  
2556  

31 ธนัวาคม  
2555  

1 มกราคม 
  2555  

31 ธนัวาคม  
2556  

31 ธนัวาคม  
2555  

1 มกราคม  2555 

       
(ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) 

   
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุงใหม่) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
             

หน้ีสินหมุนเวียน 
             

 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

             

  
จากสถาบนัการเงิน 11 

 
532,000,000.00 

 
581,000,000.00 

 
614,000,000.00 

 
- 

 
- 

 
25,000,000.00 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

             

  
เจา้หน้ีการคา้ 

             

  
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,329,135.15 

 
1,766,036.12 

 
1,629,252.98 

  
       - กิจการอ่ืน 

  
126,653,066.21 

 
105,816,754.05 

 
132,233,515.34 

 
70,982,984.05 

 
45,161,098.68 

 
73,549,774.63 

  
เจา้หน้ีอ่ืน 12 

 
102,500,442.98 

 
99,898,067.80 

 
96,240,678.89 

 
34,921,397.27 

 
29,300,258.35 

 
27,630,907.85 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

             

  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

  
28,387,076.48 

 
38,262,410.25 

 
25,895,334.69 

 
3,987,255.01 

 
4,774,670.16 

 
4,895,414.35 

  
อ่ืน ๆ 

  
10,604,410.99 

 
15,949,048.00 

 
9,804,405.23 

 
3,289,410.86 

 
1,976,851.86 

 
1,429,422.62 

  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

  
800,144,996.66 

 
840,926,280.10 

 
878,173,934.15 

 
114,510,182.34 

 
82,978,915.17 

 
134,134,772.43 

                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

             

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 

 
18,358,907.99 

 
19,592,207.00 

 
17,489,957.00 

 
8,427,357.99 

 
10,159,042.00 

 
8,056,792.00 

 
เงินประกนัพนกังาน 

  
2,621,000.00 

 
2,472,000.00 

 
2,109,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

  
20,979,907.99 

 
22,064,207.00 

 
19,598,957.00 

 
8,427,357.99 

 
10,159,042.00 

 
8,056,792.00 

  
รวมหน้ีสิน 

  
821,124,904.65 

 
862,990,487.10 

 
897,772,891.15 

 
122,937,540.33 

 
93,137,957.17 

 
142,191,564.43 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

หมาย
เหต ุ

31 ธนัวาคม  
2556 

31 ธนัวาคม  
2555 

1 มกราคม  
 2555 

31 ธนัวาคม  
2556 

31 ธนัวาคม  
2555 

 1 มกราคม  
 2555  

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ทุนเรือนหุน้  14 

- มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ปี 2556 และ 

- มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ปี 2555 และ  

- มูลค่าหุน้ละ 5 บาท ปี 2554  

ทุนจดทะเบียน 

- ปี 2554 หุน้สามญัจาํนวน 69,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 

- ปี 2555 และ 2556 หุน้สามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้  

- ปี 2554 หุน้สามญัจาํนวน 69,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 

- ปี 2555 และ 2556 หุน้สามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ 

     มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 
    

347,500,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 
กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15 45,950,000.00 41,950,000.00 38,720,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00 
    

34,720,000.00  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 643,789,149.44 570,603,449.75 495,328,933.23 422,819,186.11 
    

389,132,102.77  
    

353,968,734.38  

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ 159,880,519.16 166,680,519.16 161,675,519.16 (42,555,000.00) (35,755,000.00) (40,760,000.00) 

 รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,472,283,668.60 1,401,897,968.91 1,318,388,452.39 1,037,678,186.11 1,010,791,102.77 970,592,734.38 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                          -                            -                            -                             -                           -                              -    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,472,283,668.60 1,401,897,968.91 1,318,388,452.39 1,037,678,186.11 1,010,791,102.77 970,592,734.38 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,293,408,573.25 2,264,888,456.01 2,216,161,343.54 1,160,615,726.44 1,103,929,059.94 1,112,784,298.81 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

  

ลงช่ือ ......................................................……......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

    
บาท 

        
กาํไรสะสม 

 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

      
              

กาํไร(ขาดทุน) 
        

            
มูลค่าตามบญัชี 

 
เบด็เสร็จอื่น 

 
รวม 

   
ส่วนไดเ้สีย 

  
    

ทุนที่ออก 
 

ส่วนเกิน 
 

จดัสรรแลว้ 
   

ของบริษทัยอ่ยที่สูง 
 

กาํไร(ขาดทุน) 
 

องคป์ระกอบอื่น 
 

รวมส่วนของ 
 

ที่ไม่มี 
  

    
และ 

 
มูลค่า 

 
สาํรองเป็น 

   
กวา่ราคาเงินลงทุน 

 
จากการวดัค่า 

 
ของ 

 
ผูถ้ือหุน้ 

 
อาํนาจ 

 
รวมส่วนของ 

  
หมาย
เหตุ  

ชาํระแลว้ 
 

หุน้สามญั 
 

ตามกฎหมาย 
 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

(หมายเหตุ 1.5) 
 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
 

บริษทัใหญ่ 
 

ควบคุม 
 

ผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่แสดงในปีก่อน 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

38,720,000.00 
 

415,447,968.53 
 

202,435,519.16 
 

(40,760,000.00) 
 

161,675,519.16 
 

1,238,507,487.69 
 

- 
 

1,238,507,487.69 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 

                     
 

- เกี่ยวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

79,880,964.70 
 

- 
 

- 
 

- 
 

79,880,964.70 
 

- 
 

79,880,964.70 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2555  ที่ปรับปรุงแลว้ 

  
347,500,000.00 

 
275,164,000.00 

 
38,720,000.00 

 
495,328,933.23 

 
202,435,519.16 

 
(40,760,000.00) 

 
161,675,519.16 

 
1,318,388,452.39 

 
- 

 
1,318,388,452.39 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี 
                     

 
สาํรองตามกฏหมาย 

      
3,230,000.00 

 
(3,230,000.00) 

            

 
เงินปันผลจ่าย 16 

       
(33,012,500.00) 

       
(33,012,500.00) 

   
(33,012,500.00) 

 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

  
- 

 
- 

 
- 

 
111,517,016.52 

 
- 

 
5,005,000.00 

 
5,005,000.00 

 
116,522,016.52 

 
- 

 
116,522,016.52 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2555 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

41,950,000.00 
 

570,603,449.75 
 

202,435,519.16 
 

(35,755,000.00) 
 

166,680,519.16 
 

1,401,897,968.91 
 

- 
 

1,401,897,968.91 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2556 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

41,950,000.00 
 

471,605,942.94 
 

202,435,519.16 
 

(34,260,000.00) 
 

168,175,519.16 
 

1,304,395,462.10 
 

- 
 

1,304,395,462.10 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 

                     
 

- เกี่ยวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

98,997,506.81 
 

- 
 

(1,495,000.00) 
 

(1,495,000.00) 
 

97,502,506.81 
 

- 
 

97,502,506.81 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2556  ที่ปรับปรุงแลว้ 

  
347,500,000.00 

 
275,164,000.00 

 
41,950,000.00 

 
570,603,449.75 

 
202,435,519.16 

 
(35,755,000.00) 

 
166,680,519.16 

 
1,401,897,968.91 

 
- 

 
1,401,897,968.91 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี 
                     

 
สาํรองตามกฏหมาย 

      
4,000,000.00 

 
(4,000,000.00) 

           
- 

 
เงินปันผลจ่าย 16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(39,962,500.00) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(39,962,500.00) 

 
- 

 
(39,962,500.00) 

 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

  
- 

 
- 

 
- 

 
117,148,199.69 

 
- 

 
(6,800,000.00) 

 
(6,800,000.00) 

 
110,348,199.69 

 
- 

 
110,348,199.69 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2556 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

45,950,000.00 
 

643,789,149.44 
 

202,435,519.16 
 

(42,555,000.00) 
 

159,880,519.16 
 

1,472,283,668.60 
 

- 
 

1,472,283,668.60 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
                    

       

 

               

 

 

      
 

              
ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ 

   
ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31  ธนัวาคม 2556 

บาท 

องคป์ระกอบอื่น 
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

กาํไร(ขาดทุน) 
กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื่น 

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ กาํไร(ขาดทุน) 
และ มูลค่า สาํรองเป็น จากการวดัค่า       รวมส่วนของ 

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2555  ตามที่แสดงในปีก่อน     347,500,000.00        275,164,000.00         34,720,000.00      337,675,759.29        (40,760,000.00)      954,299,759.29  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 

- เกี่ยวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.2                       -                            -                           -          16,292,975.09                          -           16,292,975.09  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2555  ที่ปรับปรุงแลว้     347,500,000.00        275,164,000.00         34,720,000.00      353,968,734.38        (40,760,000.00)      970,592,734.38  
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี 

สาํรองตามกฏหมาย              30,000.00            (30,000.00) 
เงินปันผลจ่าย 16     (33,012,500.00)      (33,012,500.00) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                       -                            -                           -          68,205,868.39           5,005,000.00         73,210,868.39  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2555     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      389,132,102.77        (35,755,000.00)    1,010,791,102.77  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2556     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      377,420,723.11        (34,260,000.00)    1,000,574,723.11  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 2.2                       -                            -                           -          11,711,379.66          (1,495,000.00)        10,216,379.66  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2556  ที่ปรับปรุงแลว้     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      389,132,102.77        (35,755,000.00)    1,010,791,102.77  
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี 

สาํรองตามกฏหมาย                        -                          -    
เงินปันผลจ่าย 16     (39,962,500.00)      (39,962,500.00) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                       -                            -                           -          73,649,583.34          (6,800,000.00)        66,849,583.34  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      422,819,186.11        (42,555,000.00)    1,037,678,186.11  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

 

                  ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ               ลงชื่อ ................................................................  กรรมการ 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   2556 
บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 

(ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 2,177,655,463.11 2,010,608,851.64 723,745,408.37 690,837,953.13 

รายไดจ้ากการบริการ                          -    
   

4,112,944.85  63,240,098.80 72,702,345.70 

รายไดอ่ื้น 11,775,430.70 17,760,955.75 11,809,978.98 16,055,851.88 

         รวมรายได ้ 3.4 2,189,430,893.81 2,032,482,752.24 798,795,486.15 779,596,150.71 

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,061,479,869.41 1,012,592,014.26 630,830,791.42 608,626,844.41 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 750,909,661.19 633,420,273.03 1,440,965.33 2,998,323.56 

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 196,844,626.00 190,131,395.04 79,674,069.01 81,346,838.38 

ตน้ทุนทางการเงิน 16,080,255.65 22,032,208.34                          -    1,171,258.38 

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 2,025,314,412.25 1,858,175,890.67 711,945,825.76 694,143,264.73 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 164,116,481.56 174,306,861.57 86,849,660.39 85,452,885.98 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (46,968,281.87) (62,789,845.05) (13,200,077.05) (17,247,017.59) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 117,148,199.69 111,517,016.52 73,649,583.34 68,205,868.39 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
บริษทัใหญ่ 

117,148,199.69 
 

111,517,016.52 
 

73,649,583.34 
 

68,205,868.39 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม                          -                            -                             -                             -   

117,148,199.69 111,517,016.52 73,649,583.34 68,205,868.39 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
บริษทัใหญ่  (บาท) 0.34 0.32 0.21 0.20 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 18 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
 

 

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



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

101 
 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   2556 

     
บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

     
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   
หมายเหต ุ

 
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

       
(ปรับปรุงใหม่) 

   
(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 
  

117,148,199.69 
 

111,517,016.52 
 

73,649,583.34 
 

68,205,868.39 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
         

 
กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 

  
(8,500,000.00) 

 
6,500,000.00 

 
(8,500,000.00) 

 
6,500,000.00 

 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืน- 

         
  

ของส่วนของผูถื้อหุน้ 17.2 
 

1,700,000.00 
 

(1,495,000.00) 
 

1,700,000.00 
 

(1,495,000.00) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 
  

(6,800,000.00) 
 

5,005,000.00 
 

(6,800,000.00) 
 

5,005,000.00 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 
  

110,348,199.69 
 

116,522,016.52 
 

66,849,583.34 
 

73,210,868.39 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
         

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

  
110,348,199.69 

 
116,522,016.52 

 
66,849,583.34 

 
73,210,868.39 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     
110,348,199.69 

 
116,522,016.52 

 
66,849,583.34 

 
73,210,868.39 

            
หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

        

 

 

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม   2556 

  บ า ท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

         
 

กาํไรสุทธิ 
  

117,148,199.69 
 

111,517,016.52 
 

73,649,583.34 
 

68,205,868.39 

 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) 

         
   

ค่าเส่ือมราคา 8 
 

51,238,215.32 
 

49,074,424.68 
 

17,950,854.94 
 

22,362,465.08 

   
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 9 , 10 

 
7,302,395.67 

 
8,899,663.02 

 
182,782.67 

 
299,571.70 

   
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 7 

 
2,000,000.00 

 
3,000,000.00 

 
- 

 
- 

   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13 

 
3,087,580.99 

 
4,769,730.00 

 
849,095.99 

 
2,152,350.00 

   
ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น 

  
(633,937.42) 

 
(1,817,501.17) 

 
(570,540.30) 

 
(550,284.62) 

   
ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 

  
(696,793.14) 

 
(329,399.72) 

 
94,353.97 

 
(397,245.06) 

   
รายจ่ายดอกเบ้ีย 

  
16,080,255.65 

 
22,032,208.34 

 
- 

 
1,171,258.38 

   
รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17 

 
70,874,515.98 

 
81,906,387.16 

 
11,521,168.99 

 
12,665,422.16 

   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 2.2 , 17.1 

 
(23,906,234.11) 

 
(19,116,542.10) 

 
1,678,908.06 

 
4,581,595.44 

 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง(เพิ่มข้ึน) 

  
- 

 
- 

 
(49,838,980.71) 

 
(68,278,065.88) 

 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง(เพิ่มข้ึน) 

  
130,572,813.26 

 
39,151,097.82 

 
- 

 
13,500,000.00 

 
ลูกหน้ีอ่ืน ลดลง(เพิ่มข้ึน) 

  
(5,622,600.01) 

 
633,310.64 

 
294,348.43 

 
(594,748.43) 

 
สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิ่มข้ึน) 

  
(95,985,202.05) 

 
(20,616,875.39) 

 
14,359,007.81 

 
60,418,918.37 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  ลดลง(เพิ่มข้ึน) 

  
(20,897,833.97) 

 
(20,129,278.18) 

 
(25,162.15) 

 
271,360.12 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  ลดลง(เพิม่ข้ึน) 

  
(4,608,164.62) 

 
(9,456,066.35) 

 
- 

 
- 

 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

  
- 

 
- 

 
(436,900.97) 

 
136,783.14 

 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

  
21,533,105.30 

 
(26,087,361.57) 

 
25,727,531.40 

 
(27,991,430.89) 

 
เจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

  
2,131,530.77 

 
3,131,398.67 

 
5,621,138.92 

 
1,669,350.50 

 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

  
(5,344,637.01) 

 
6,144,642.77 

 
1,312,559.00 

 
547,429.24 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 

         
  

- ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายแลว้ 13 
 

(4,320,880.00) 
 

(2,667,480.00) 
 

(2,580,780.00) 
 

(50,100.00) 

  
- เงินประกนัพนกังาน เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

  
149,000.00 

 
363,000.00 

 
- 

 
- 

  
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 

  
260,101,330.30 

 
230,402,375.14 

 
99,788,969.39 

 
90,120,497.64 

   
จ่ายดอกเบ้ีย 

  
(15,609,411.24) 

 
(21,506,218.10) 

 
- 

 
(1,171,258.38) 

   
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

  
(80,749,849.75) 

 
(69,539,311.60) 

 
(12,308,584.14) 

 
(12,786,166.35) 

   
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
163,742,069.31 

 
139,356,845.44 

 
87,480,385.25 

 
76,163,072.91 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม   2556 

      
บ า ท 

      
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

      
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

    
หมายเหต ุ

 
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

        
(ปรับปรุงใหม่) 

   
(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
         

 
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซ้ือ) เงินลงทุนชัว่คราว 5.1 

 
13,817,681.90 

 
(17,965,916.71) 

 
13,817,681.90 

 
(17,965,916.71) 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน 3.2 

 
- 

 
- 

 
(47,000,000.00) 

 
(2,000,000.00) 

 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 

 
(52,526,622.76) 

 
(41,055,191.40) 

 
(4,781,903.10) 

 
(2,371,962.24) 

 
เงินสดรับจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  
1,349,777.28 

 
1,858,143.94 

 
570,647.30 

 
564,354.20 

 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 , 10 

 
(17,105,121.00) 

 
(15,478,497.31) 

 
- 

 
- 

   
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 

  
(54,464,284.58) 

 
(72,641,461.48) 

 
(37,393,573.90) 

 
(21,773,524.75) 

             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

         

 
จ่ายเงินปันผล 16 

 
(39,962,500.00) 

 
(33,012,500.00) 

 
(39,962,500.00) 

 
(33,012,500.00) 

 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น - 

         

  
- จากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

  
(49,000,000.00) 

 
(33,000,000.00) 

 
- 

 
(25,000,000.00) 

   
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
(88,962,500.00) 

 
(66,012,500.00) 

 
(39,962,500.00) 

 
(58,012,500.00) 

             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ข้ึน(ลดลง)สุทธิ 

  
20,315,284.73 

 
702,883.95 

 
10,124,311.35 

 
(3,622,951.84) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4 
 

23,882,384.65 
 

23,179,500.70 
 

4,488,306.44 
 

8,111,258.29 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4 
 

44,197,669.38 
 

23,882,384.65 
 

14,612,617.79 
 

4,488,306.45 

             
หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

        
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...........................................................................  กรรมการ ลงช่ือ...........................................................................กรรมการ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เร่ืองทัว่ไป 
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทัฯ 
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสํานกังานใหญ่
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ไดต้ั้งโรงงานสาขาจาํนวน 1  แห่ง คือ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์
อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่าย
เส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษทัยอ่ย
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุด
ชั้นในสตรี 

1.2  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
งบการเงินของบริษทัฯ ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ี

ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์
จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุน้ 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 
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1.4 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดย

ทางตรงหรือทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 สัดส่วน

การถือหุน้ 
บริษทัยอ่ย :       

- บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  ผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้
สาํเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุน้และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 100.00% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 
ในเดือนมีนาคม 2550 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยจากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนรวม 

448,495 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (Par Value) ในขณะท่ีบริษทัย่อยมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 247.29 ลา้นบาท  และบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 44.85 ลา้นบาท คิดเป็นการถือ
หุน้ในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.67 โดยในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัถือเสมือนวา่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยร้อยละ 100.00 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯ แสดงรายการผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของบริษทัย่อย จาํนวน 
247.29 ลา้นบาท กบัมูลค่าราคาทุน (Cost) จาํนวน 44.85 ลา้นบาท ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนประมาณ 202.44 ลา้น
บาท เป็น “มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีสูงกว่าราคาเงินลงทุน” ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม  ต่อมาในเดือน
เมษายน 2550 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนทั้งหมดจาํนวน 1 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ลา้นบาท ทาํให้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในบญัชีของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 44.85 ลา้น
บาท เป็น 144.85 ลา้นบาท และสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเป็นร้อยละ 99.99 

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 

ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงฉบบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีนยัสาํคญั 
นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 
 

1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงส้ินปี 2556 สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบั

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้ 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั-  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2557 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 2557 

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ  

กฎหมายตามสัญญาเช่า 2557 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน    

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2557 

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 2557 

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ  

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2557 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 2557 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 2557 

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 

ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2557 
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555), 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือ
นาํมาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมา
ถือปฏิบติั 
 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

2.1   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

2.1.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขาย รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

2.1.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
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2.1.3 เงินลงทุนชัว่คราว 
เป็นเงินลงทุนท่ีบริษัทตั้ งใจจะถือครองไวไ้ม่เกินหน่ึงปี ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

หลักทรัพย์เพ่ือค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป หรือตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปีเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการ
กาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการ
ส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อหุน้มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด 
ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกเป็นรายการ
กาํไร (ขาดทุน) ในงบกาํไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้น 
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

2.1.4  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
บริษทัฯ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ในจาํนวนท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน ยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี

ประมาณข้ึนน้ี ไดจ้ากการวเิคราะห์สถานะของหน้ีท่ีคา้งชาํระในปัจจุบนั 

2.1.5  สินคา้คงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูป  งานระหวา่งผลิต และวตัถุดิบ บนัทึกในราคาทุน โดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่  

บริษทัฯ ตั้ งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ เม่ือคาดว่าสินคา้จะเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมัย โดยพิจารณาจาก
สภาพปัจจุบนัของสินคา้คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.1.6   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึง หรือมีอาํนาจใน

การควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมนบัตั้งแต่
บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเป็นบริษทัย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย 
ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวธีิราคาทุน 
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2.1.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 

2.1.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียน
(ซ้ือและขายตามลาํดบั) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

2.1.9 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดย
อิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 

2.1.10 ผลประโยชน์พนกังาน 
บริษัทฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรขาดทุนตลอดอายุการทาํงานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจาก
งานน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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บริษทัฯ  รับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.1.11  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

2.1.12  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและ

เรียกชาํระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
 

2.2 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
ในระหว่างงวดปัจจุบนั  บริษทัฯ  และบริษทัย่อย  ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองภาษีเงินได ้ เน่ืองจาก

บริษทัฯ    นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ มาถือปฏิบติัโดยการปรับปรุงยอ้นหลงักบังบการเงินงวด
ก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมา
โดยตลอด 

 
จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

และ1 มกราคม 2555 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การเปล่ียนแปลง      การเปล่ียนแปลง   
 ตามท่ีเคยรายงาน  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีเคยรายงาน  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
สินทรัพย์            
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้            

-รอการตดับญัชี-สุทธิ -  97,502,506.81  97,502,506.81  -  79,880,964.70  79,880,964.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
กาํไรสะสม            

-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 471,605,942.94  98,997,506.81  570,603,449.75  415,447,968.53  79,880,964.70  495,328,933.23 
  กาํไร(ขาดทุนจากการ-            

วดัค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (34,260,000.00)  (1,495,000.00)  (35,755,000.00)  (40,760,000.00)  -  (40,760,000.00) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การเปล่ียนแปลง      การเปล่ียนแปลง   
 ตามท่ีเคยรายงาน  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีเคยรายงาน  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
สินทรัพย์            
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้            

รอการตดับญัชี-สุทธิ -  10,216,379.66  10,216,379.66  -  16,292,975.09  16,292,975.09 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
กาํไรสะสม            

-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 377,420,723.11  11,711,379.66  389,132,102.77  337,675,759.29  16,292,975.09  353,968,734.38 
  กาํไร(ขาดทุนจากการ-            

วดัค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (34,260,000.00)  (1,495,000.00)  (35,755,000.00)  (40,760,000.00)  -  (40,760,000.00) 

 
จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
 ตามท่ีเคย  การเปล่ียนแปลง    ตามท่ีเคย  การเปล่ียนแปลง   
 รายงาน  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่  รายงาน  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (19,116,542.11)  (19,116,542.11)  -  4,581,595.43  4,581,595.43 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 92,400,474.41  19,116,542.11  111,517,016.52  72,787,463.82  (4,581,595.43)  68,205,868.39 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.27  0.06  0.32  0.21  (0.01)  0.20 

 
 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีมีต่องบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  
     
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี ก่อนการเปล่ียนแปลงนโยบายการ 93,241,965.58  75,328,491.40  
ภาษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน) ลดลง (23,906,234.11)  1,678,908.06  
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี หลงัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 117,148,199.69.  73,649,583.34  
กาํไรต่อหุน้เพ่ิมข้ึน (บาท) 0.07  0.005  
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3. รายการบัญชีกบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการ

ดงักล่าวถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31  ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31  ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  425,739,171.78   375,900,191.07 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลกูหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  425,739,171.78  375,900,191.07 

ยอดคา้งชาํระของลกูหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินกาํหนดชาํระ 
 
3.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง       

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  256,000,000.00  209,000,000.00 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  ยอดคงเหลือ          ยอดคงเหลือ      นโยบายการ
  ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 
  31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31  ธนัวาคม 2556  ระหวา่งกนั 

           
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  209,000,000.00  190,000,000.00  143,000,000.00  256,000,000.00  3.35%ต่อ

  209,000,000.00  190,000,000.00  143,000,000.00  256,000,000.00   
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31  ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31  ธนัวาคม 2556    31 ธนัวาคม 2555 
หนีสิ้น         
3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  1,329,135.15     1,766,036.12 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  1,329,135.15       1,766,036.12 

         
3.4  รายการค้าที่สําคญักบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  ระหวา่งกนั 
บริษัทย่อย           
ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  723,745,408.37  669,587,080.36  ราคาตามสัญญา 
รับจา้งตดัเยบ็  -  -  63,240,098.80  72,702,345.70  " 
ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  11,738,308.89  13,040,276.38  " 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           
  และคลงัสินคา้คลงัสินคา้      1,845,500.00  1,710,000.00  " 
ค่าจา้งตดั           -  -  10,285,666.10  8,630,053.84  " 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  8,558,835.46  8,309,150.37  " 
3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี : 
 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2556  2555  2556  2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,030,097.16  39,059,859.80  40,030,097.16  39,059,859.80 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  1,235,518.32  -  1,235,518.32 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 40,030,097.16  40,295,378.12  40,030,097.16  40,295,378.12 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2556   31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
เงินสด  1,052,237.50  2,247,896.89  252,682.00  348,532.75 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  43,145,431.88  21,634,487.76  14,359,935.79  4,139,773.69 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  44,197,669.38  23,882,384.65  14,612,617.79  4,488,306.44 

 
5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 
5.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  6,301,633.41  20,119,315.31  6,301,633.41  20,119,315.31 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว  6,301,633.41  20,119,315.31  6,301,633.41  20,119,315.31 

 
5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ดงัน้ี:- 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 
 

ราคาทุน 
 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  
มูลค่า 
ยติุธรรม  

 
ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการ
ของตลาด 100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00  100,260,000.00  (34,260,000.00)  66,000,000.00 
       รวม 100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00  100,260,000.00  (34,260,000.00)  66,000,000.00 
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รายการเปล่ียนแปลงกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 66,000,000.00  66,000,000.00 
การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี (8,500,000.00)  (8,500,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 57,500,000.00  57,500,000.00 

 
6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอืน่  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ลกูหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555   31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ลกูหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  360,908,499.29  491,481,312.55  -  - 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 
ลกูหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  358,726,523.98  489,299,337.24  -  - 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ลกูหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         
      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  357,776,707.45  483,523,242.41  -  - 
      - เกินกาํหนดชาํระ 0  -  3 เดือน    3,131,791.84  7,958,070.14  -  - 
      - เกินกาํหนดชาํระ 4  -  6 เดือน    -  -  -  - 
      - เกินกาํหนดชาํระ 7  - 12 เดือน    -  -  -  - 
      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวม  360,908,499.29  491,481,312.55  -  - 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 

         ลกูหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  358,726,523.98  489,299,337.24  -  - 
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การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ – ลกูหน้ีการคา้กิจการอ่ืน ในระหวา่งปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  2,181,975.31  - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  -  - 
โอนกลบับญัชีค่าเผือ่จากการรับชาํระ  -  - 
ค่าเผือ่ลดลงจากการตดัจาํหน่ายลกูหน้ี  -  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี  2,181,975.31  - 

7. สินค้าคงเหลอื  สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
สินคา้สาํเร็จรูป  962,726,244.21  839,098,597.61  -  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต  117,771,586.82  129,934,552.87  67,767,630.96  76,016,219.30 
วตัถุดิบ  101,513,988.85  114,444,207.95  59,514,218.35  65,509,218.95 

วสัดุส้ินเปลือง  12,965,826.21  14,525,556.84  8,175,788.13  8,291,207.00 
สินคา้ระหวา่งทาง  46,098.04  1,035,626.81    - 
        รวม  1,195,023,744.13  1,099,038,542.08  135,457,637.44  149,816,645.25 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  (13,000,000.00)  (11,000,000.00)  -  - 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,182,023,744.13  1,088,038,542.08  135,457,637.44  149,816,645.25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีกาํไรในสินคา้
คงเหลือ (ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวนเงิน 117,020,547.54 บาท และ 82,307,000.00 บาท ตามลาํดบั 

 
การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  ในระหวา่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556  มีดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  11,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  2,000,000.00  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี  13,000,000.00  - 
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8. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31         ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2555  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2556 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 117,316,674.50      -    -  -  -  117,316,674.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง 309,314,124.00  -  -  706,864.93  -  310,020,988.93 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 269,575,488.81  7,521,545.25  (7,967,409.77)  2,373,959.80  -  271,503,584.09 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 10,982,614.37  342,263.52  (1,760.00) -  -  11,323,117.89 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 55,124,654.88  230,831.23    34,239,644.02  -  89,595,130.13 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 56,752,429.14  1,018,452.20  (5,984,725.91)  -  -  51,786,155.43 

ยานพาหนะ 57,776,388.69  -  (3,012,259.11)  -  -  54,764,129.58 

สินทรัพยอ่ื์น 891,977.77  -  -  -  -  891,977.77 

งานระหวา่งก่อสร้าง -  706,864.93  -  -  (706,864.93)  - 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 32,393,315.45  6,775,190.25  (3,227,679.28)  -  -  35,940,826.42 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 5,288,974.44  35,931,475.38  -  -  (36,613,603.82)  4,606,846.00 

     รวมราคาทุน 915,416,642.05  52,526,622.76  (20,193,834.07)  37,320,468.75  (37,320,468.75)  947,749,430.74 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม         

อาคารและส่วนปรับปรุง (166,143,431.77)  (15,000,657.80)  -  -  -  (181,144,089.57) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (218,865,688.27)  (14,762,549.99)  7,275,917.73  -  -  (226,352,320.53) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (9,525,001.61)  (798,088.63)  1,744.00  -  -  (10,321,346.24) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (19,801,973.63)  (13,063,028.75)  -  -  -  (32,865,002.38) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (52,767,177.00)  (1,663,273.67)  5,984,624.91  -  -  (48,445,825.76) 

ยานพาหนะ (52,463,857.78)  (1,993,341.52)  3,012,246.11  -  -  (51,444,953.19) 

สินทรัพยอ่ื์น (884,906.53)  (2,926.99)  -  -  -  (887,833.52) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (27,101,370.99)  (3,954,347.97)  3,203,461.46  -  -  (27,852,257.50) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 

่
(547,553,407.58)  (51,238,215.32)  19,477,994.21  -  -  (579,313,628.69) 

ที่ดนิ อาคาร และ           

อุปกรณ์- สุทธิ 367,863,234.47         368,435,802.05 

 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ตน้ทุนขาย     31,017,332.50  35,399,799.11 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  20,220,882.82  13,674,625.57 
รวม  51,238,215.32  49,074,424.68 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ วนัท่ี 31         ณ  วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2555  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก   ธนัวาคม 2556 

ราคาทุน:-            

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 142,770,295.64  -  -  706,864.93  -  143,477,160.57 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 154,822,745.85  3,551,300.00  -  -  -  158,374,045.85 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3,586,524.97  179,566.00  (1,760.00)  -  -  3,764,330.97 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 9,913,464.27  106,929.54    -  -  10,020,393.81 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 8,589,438.55  237,242.63  (832,944.40)  -  -  7,993,736.78 

ยานพาหนะ 22,782,996.70  -  (1,832,119.83)  -  -  20,950,876.87 

สินทรัพยอ่ื์น 891,977.77  -  -  -  -  891,977.77 

งานระหวา่งก่อสร้าง -  706,864.93  -  -  (706,864.93)  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง -  -  -  -  -           - 

รวมราคาทุน 360,782,188.25  4,781,903.10  (2,666,824.23)  706,864.93  (706,864.93)  362,897,267.12 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-           
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (69,428,075.47)  (7,142,579.48)  -  -  -  (76,570,654.95) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (127,318,967.11)  (8,665,119.06)  -  -  -  (135,984,086.17) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (3,117,409.21)  (172,327.25)  1,744.00  -  -  (3,287,992.46) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (8,059,054.28)  (1,359,830.06)  -  -  -  (9,418,884.34) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (7,858,508.81)  (336,634.33)  832,856.40  -  -  (7,362,286.74) 

ยานพาหนะ (22,223,541.87)  (271,437.77)  1,832,116.83  -  -  (20,662,862.81) 

สินทรัพยอ่ื์น (884,906.53)  (2,926.99)  -  -  -  (887,833.52) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (238,890,463.28)  (17,950,854.94)  2,666,717.23  -  -  (254,174,600.99) 

            

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 121,891,724.97          108,722,666.13 

            

 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556  และ 2555 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ตน้ทุนขาย  16,104,425.59  19,425,047.49 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  1,846,429.35  2,937,417.59 
รวม  17,950,854.94  22,362,465.08 

บริษทัฯ จดจาํนองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร บางส่วนของบริษทักบัธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
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9. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
  งบการเงินรวม 

  บาท 

  ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2555  เพิ่มข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอนเขา้  โอนออก   ธนัวาคม 2556 
ราคาทุน ;-             
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  24,609,569.09  719,025.00  -  920,000.0  -  26,248,594.09 
     โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง  644,000.00  510,000.00  -  -  (920,000.0  234,000.00 
รวมราคาทุน  25,253,569.09  1,229,025.00  -  920,000.0  (920,000.0  26,482,594.09 
หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม             

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (17,534,341.14)  (1,406,913.75)  -  -  -  (18,941,254.89) 
รวม  (17,534,341.14)  (1,406,913.75)  -  -  -  (18,941,254.89) 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  7,719,227.95          7,541,339.20 
 
รายจ่ายตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ตน้ทุนขาย  202,281.83  202,281.83 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  1,204,631.92  1,417,573.57 
รวม  1,406,913.75  1,619,855.40 

 
  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  บาท 

  ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 3 

  ธนัวาคม 2555  เพิ่มข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2556 

ราคาทุน ;-             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  -  2,469,288.38 
รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  -  2,469,288.38 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (2,283,058.39)  (182,782.67)  -  -  -  (2,465,841.06) 
รวม  (2,283,058.39)  (182,782.67)  -  -  -  (2,465,841.06) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  186,229.99          3,447.32 
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รายจ่ายตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 
  บาท 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
ตน้ทุนขาย  -  - 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  182,782.67  299,571.70 
รวม  182,782.67  299,571.70 

10. สิทธิการเช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 2556  2555  2556  2555 
        

ราคาทุน 72,963,916.67  57,087,820.67  -  - 
หกั : รายจ่ายตดับญัชีสะสม (37,011,234.03)  (31,115,752.11)  -  - 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 35,952,682.64  25,972,068.56  -  - 

 
การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร มีดงัน้ี: 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 2556  2555  2556  2555 
            ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,895,481.92  7,279,807.62  -  - 

           รวม 5,895,481.92  7,279,807.62  -  - 

        
11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้มืระยะสั้น   532,000,000.00  581,000,000.00  -  - 
เงินกูย้มืตามทรัสต ์รีซีทต ์  -  -  -  - 
               รวม  532,000,000.00  581,000,000.00  -  - 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง 
อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.60 ถึง ร้อยละ 8.125 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดย การจดจาํนองท่ีดิน อาคาร  ส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
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12. เจ้าหนีอ้ืน่ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เจา้หน้ีอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
   31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,171,063.86  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 101,294,264.64  99,869,067.17  34,886,282.79  29,271,257.72 
เงินปันผลคา้งจ่าย 35,114.48  29,000.63  35,114.48  29,000.63 

รวม   102,500,442.98  99,898,067.80  34,921,397.27  29,300,258.35 

 
13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปี  สําหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 19,592,207.00 17,489,957.00 10,159,042.00 8,056,792.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ (4,320,880.00) (2,667,480.00) (2,580,780.00) (50,100.00) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,087,580.99 4,769,730.00 849,095.99 2,152,350.00 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
          ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 
- 

 
- 

  
- 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 18,358,907.99 19,592,207.00 8,427,357.99 10,159,042.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,725,963.30 4,207,461.08 751,167.26 1,882,455.30
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 361,617.69 562,268.92 97,928.73 269,894.70
รวม 3,087,580.99 4,769,730.00 849,095.99 2,152,350.00 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี : 

  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด 3.4436 %  3.4436 % 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-56 %*  0-56 %* 
อตัรามรณะ TMO 1997 **  TMO 1997 ** 
*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997) 

14. ทุนจดทะเบียน 
14.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 
14.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุ้นสามญั

ของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

15. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง           

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

16. การจ่ายเงนิปันผล 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555  ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

อตัราหุน้ละ  0.15 บาท จาํนวน 69.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 10.425 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2555 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี2555 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ0.065 บาท จาํนวน 347.50 
ลา้นหุน้  รวมเป็นเงิน 22.5875 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556  ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2555จากกาํไรสุทธิ
ประจาํปี  2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.05 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 17.375 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี  2556 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ0.065 บาท จาํนวน 347.50 
ลา้นหุน้  รวมเป็นเงิน 22.5875 ลา้นบาท 

17. ภาษีเงนิได้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  
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อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2554 และ 2555 ในอตัราร้อยละ 30 และร้อยละ 23 ตามลาํดบั   อตัรา
ร้อยละ 20 ในปี 2556 และปีถดัไป 
 

17.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

      
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 70,874,515.98  81,906,387.16 11,521,168.99  12,665,422.16 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-       
บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว       
- รายการท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุน 1,678,908.06  4,581,595.44 1,678,908.06  4,581,595.44 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-       
จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี (25,585,142.17)   (23,698,137.54) -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 46,968,281.87  62,789,845.06 13,200,077.05  17,247,017.60 

 
 
17.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั -      
- เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 
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17.3 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 198,830,029.10  217,683,416.31 86,849,660.39  85,452,885.98 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -      
คูณอตัราภาษี 39,766,005.82     50,067,185.75 17,369,932.08  19,654,163.78 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (23,906,234.11)  (19,116,542.10) 1,678,908.06  4,581,595.44 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน -      
การคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี:       
-บตัรส่งเสริมการลงทุน (5,394,225.70)  (6,242,766.36) (5,394,225.70)  (6,242,766.36) 
-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ 35,705,931.34       36,711,264.49 (764,680.85)  (1,316,566.34) 
-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 796,804.52  1,370,703.28 310,143.46  570,591.08 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-       
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 46,968,281.87  62,789,845.06 13,200,077.05  17,247,017.60 

 
 

17.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 8,552,000.00 7,879,800.00  10,190,000.00 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 436,395.06 501,854.32  4,743,369.68 
ลกูหน้ีฝากขาย 190,175,712.55 150,460,025.87  110,032,682.60 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินคา้ 2,600,000.00 2,530,000.00  2,400,000.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,671,781.60 4,506,207.61  4,844,147.51 

รวม 205,435,889.21 165,877,887.80  132,210,199.79 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

สินคา้ฝากขาย (82,327,148.29) (68,375,380.99)  (52,329,235.09) 

รวม (82,327,148.29) (68,375,380.99)  (52,329,235.09) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 123,108,740.92 97,502,506.81  79,880,964.70 
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18. กาํไรต่อหุ้น  

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ ท่ี 14.2   
บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 
2555  ใหม่ เพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุ้นสามัญทั้ งหมด เป็นผลให้กาํไรต่อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 เปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี  
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2555 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  เดิม  ปรับปรุงใหม่  เดิม  ปรับปรุงใหม่ 
         
จาํนวนหุน้ (หุน้)  69,500,000  347,500,000  69,500,000  347,500,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท)  1.60  0.32  1.06  0.21 
ปรับปรุงย้อนหลงั :         
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบาย         
-เก่ียวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  -  -  -  0.01 
กาํไรต่อหุน้ (บาท)  1.60  0.32  1.06  0.20 

 
19. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานข้ึนภายใตก้ารอนุมติั
จากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนกังานจ่าย
สมทบในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนั พนกังานจะไดรั้บเงิน
จากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็ เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 8,552,000.00 7,879,800.00  10,190,000.00 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - -  4,088,777.09 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,685,471.60 2,336,579.66  2,014,198.00 

รวม 10,237,471.60 10,216,379.66  16,292,975.09 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - -  - 

รวม - -  - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 10,237,471.60 10,216,379.66  16,292,975.09 
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20. ภาระผูกพนั 
20.1  สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการระยะยาว 

20.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท์ จาํกดั เพ่ือใช้
เป็นสาํนกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได ้ 3 คราว ๆ ละ 
3 ปี โดยตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 142,500  บาท 
โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และผูใ้ห้เช่าสัญญาวา่จะไม่จาํหน่าย
จ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

20.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีกของ
บริษทัยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินค่าสิทธ์ิ
ในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว   ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่า  และค่าบริการขั้นตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556   มี
ดงัต่อไปน้ี :- 
 

บริษัท   
ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 0.71 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.42 
มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 4.13 

 
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 52.48 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 47.40 
มากกวา่ 5 ปี 2.50 

รวม 102.38 

20.2  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทั ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม  2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม  2556  31 ธนัวาคม 2555 
1. คํ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  1.91  1.00  -         - 
2. อ่ืน ๆ  2.12  4.62  1.34  2.34 

รวม  4.03  5.62  1.34  2.34 
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21. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กบัลูกหน้ีและ เจา้หน้ี
ต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ี และการรับชาํระจากลกูหน้ี มีระยะเวลาสั้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 
   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
สินทรัพย ์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  96,722.06  -  655.40  8,471.50 
 เหรียญฮ่องกง  -  -  -          - 
 ยโูร  -  -  -   - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  531,173.28  458,517.31  -  - 
หน้ีสิน         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  317,740.60  200,100.37  89,687.91  56,220.79 

 เหรียญฮ่องกง   27,328.75  17,435.80  -  - 

 ยโูร    -  -  - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  20,566.82  46,711.13  -  - 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั 
เน่ืองจากบริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชาํระดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เกิดจากการท่ีลกูหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีได้
ดี บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุก
ตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็น    มูลค่าท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงสูงสุดท่ี
อาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 
มูลค่ายติุธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
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22. สิทธิพเิศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษจากบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2538 

และ 24 ตุลาคม 2545 ตามลาํดบั ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
สาํหรับการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป (ชุดชั้นในสตรี และเส้ือผา้สตรีอ่ืนๆ) ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 

 
23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
   31  ธนัวาคม  2556  31  ธนัวาคม  2555 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 212.86  1,964.80  2,177.66  209.96  1,800.65  2,010.61 
 รายไดจ้ากการบริการ         4.11  4.11 
  รวมรายได ้ 212.86  1,964.80  2,177.66  209.96  1,804.76 2,014.72 

ตน้ทุนขาย     (1,061.48)      (1,012.59) 
กาํไรขั้นตน้     1,116.18      1,002.13 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (947.75)      (823.55) 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     168.43      178.58 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน            

 รายไดอ่ื้น     11.77      17.76 
 ตน้ทุนทางการเงิน     (16.08)      (22.03) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     (4.31)     (4.27) 

กาํไรก่อนภาษี     164.12      174.31  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (46.97)      (62.79)  
กาํไรสุทธิ     117.15      111.52  
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 
   31  ธนัวาคม  2556  31  ธนัวาคม  2555 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได ้             
 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ - 723.75  723.75  21.24  669.60  690.84 
 รายไดจ้ากการบริการ - 63.24  63.24  -  72.70 72.70 
  รวมรายได ้ - 786.99  786.99  21.24  742.30  763.54 

ตน้ทุนขาย  (630.83)   (608.63) 
กาํไรขั้นตน้  156.16   154.91 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (81.12)   (84.34) 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน  75.04   70.57 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน      
 รายไดอ่ื้น  11.81   16.06 
  ตน้ทุนทางการเงิน  -   (1.17) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน  11.81   14.89 
กาํไรก่อนภาษี  86.85   85.46 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (13.20)   (17.25) 
กาํไรสุทธิ  73.65   68.21 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ใน ปี2556 บริษัทฯ มรีายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 3 ราย จํานวนเงนิรวมประมาณ  843.55  ล้านบาท  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 และ 2555  ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2556  2555  2556  2555                  

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ        

             งานระหวา่งทาํ 111,464,680.55 60,167,701.34  (8,248,588.34)  (38,772,248.08) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 38,173,503.64  2,306,067.50  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 587,658,743.08  541,891,452.41  334,911,384.20  306,468,470.61 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) 518,496,677.19  478,422,589.35  97,769,250.63  93,523,253.24 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 58,540,610.99  57,974,087.70  18,133,637.61  22,662,036.78 

ค่าขนส่ง 12,846,585.31 
 

 11,256,609.27  20,617.00  35,896.00 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห์ 2,951,423.84  3,275,302.83  99,775.00  111,525.00 

ค่าโฆษณา 63,770,153.97  59,531,067.05  1,030,110.29  1,095,078.22 

25. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจ เม่ือวนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทัฯ 

 
ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา  / 

การฝึกอบรม 
สดัส่วน
การถือ
หุน้ (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์       
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

61 MINI MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
/ DAP 64/2007 

74.59 เป็น
พี่ชาย
นาง

สุชญัญา  
ธนาลง
กรณ์ 

2550-ปัจจุบนั 
 
 
 
2516-ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการ 
- ท่ีปรึกษา  
  คณะกรรมการ 
  บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
 
 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

2. นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร     
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

50 ปริญญาโท 
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
/ DAP 63/2007, EDP 
5/2010, วตท 14 

0.003 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
2535-2536 

- ประธาน 
  กรรมการบริหาร,  
  กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ และ 
  ประธาน 
  กรรมการบริหาร 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
  ขายต่างประเทศ 
 
- ผูจ้ดัการส่วนขาย 
  ในประเทศ 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

3.นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 59 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง /
ปปร. 10 , วตท. 8 , 
Tepcot 4 , วปม. 6ในรุ่น 
วปอ. 2555 , 
DAP 105/2013  

- เป็น
นอ้งสาว
นาย

วโิรจน์  
ธนาลง
กรณ์ 

2555-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
2539-2552 
2535-2539 

-กรรมการ 
 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 
-36 Property 
-SGF  Trading(Thailand) 
-Frank  Jewelry 

4. นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ ์     
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

55 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ / DAP 
50/2006, EDP 9 

0.003 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 

- กรรมการบริหาร,  
 และรองกรรมการ 
 ผูจ้ดัการ 
- กรรมการ และ 
 กรรมการบริหาร 
 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปสาย 
  งานบญัชีและ 
  การเงิน 
 
 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  / 
การฝึกอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์       
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

50 ปริญญาโท  
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
/ DAP 63/2007, EDP 8 

0.003 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร  
 -กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร 
 
-รักษาการ 
 ผูอ้าํนวยการสาย 
 งานจดัซ้ือและ 
 เตรียมการผลิต 
-ผูอ้าํนวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผูอ้าํนวยการสาย 
  งานจดัซ้ือและ 
  เตรียมการผลิต 
- รองผูจ้ดัการ  
  โรงงาน 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
 
 
- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
 
-บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

6. นายอมรเทพ อสีปัญญา       
(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

45 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ / 
DAP 63/2007, EDP 6 

- ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปัจจุบนั 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
 
- ผูอ้าํนวยการสาย 
  งานกลยทุธ์และ 
  พฒันาธุรกิจ 
-ผูอ้าํนวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายขายใน
ประเทศ 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
-บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

-บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

-บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

-บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์ 
  จาํกดั / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

7. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี      
(กรรมการ) 
 
 

49 ปริญญาตรี        
รัฐประศาสนศาสตร์(การ 
คลงั)   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
/  DAP 99/2012 , EDP 
10             

0.01% ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2550-2555 
 

- กรรมการ,      
   กรรมการบริหาร 
- ผูอ้าํนวยการสาย     
  งานผลิต   
-  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 
- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 
- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  / 
การฝึกอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

8. นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ      
(กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 

67 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต เอกบญัชี 
Michigan State 
University, USA. / DAP 
ปี2003ม ACP ปี2005 

- ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
2545-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2542-ปัจจุบนั 
 
 
 
2538-ปัจจุบนั 
 
 
 
2513-2550 

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

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
- บริษทั ทาทา สตีล  
  (ประเทศไทย)  จาํกดั  
  (มหาชน) / การลงทุน 
  และใหบ้ริการดา้น 
  การตลาดและการ
จดัการ 
- บริษทั ไทยเคนเปเปอร์  
  จาํกดั (มหาชน) / ผลิต 
  และจาํหน่ายกระดาษ 
  คราฟท ์
- บริษทั ไทยเทพรส 
  ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  
  (มหาชน) / เคร่ืองปรุง 
  รส ผลไมก้ระป๋อง 
- คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบญัชี   
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

9. นายสมชยั วนาวทิย 
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

65 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Southeastern Louisiana 
University, USA. / DAP 
8/2004, DCP 49/2004 

- ไม่มี มี.ค. 2554-
ปัจจุบนั 
 
2550-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2548-2548 
 
 
 
 
 
 
2546-2547 
 
 

-กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- กรรมการ และรอง 
  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 

-บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์
  จาํกดั (มหาชน)/ผลิต
แป้งสาลี 
- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
- บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ 
  ต้ี จาํกดั (มหาชน) / คา้ 
  อสงัหาริมทรัพย ์ 
  รับเหมาก่อสร้าง ซ้ือขาย 
  วสัดุก่อสร้าง 
- บริษทั นครหลวง 
   ลีสซ่ิง-แฟ็กเตอร่ิง  
  จาํกดั (มหาชน) / รับ 
 โอนสิทธิเรียกร้อง การ 
 ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่า 
  ดาํเนินงาน การใหเ้ช่า 
  ซ้ือ 
- บริษทั โมเดอร์นโฮม  
  แพลนเนอร์ จาํกดั / ท่ี 
  ปรึกษาดา้นการผลิต 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  / 
การฝึกอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ (%)  

ลกัษณะ
ความสมั
พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

 
2544-2546 

 
- ท่ีปรึกษา 

  และการเงิน 
- บริษทั เคซีกรุ๊ป จาํกดั / 
คา้อสงัหาริมทรัพย ์
รับเหมาก่อสร้าง ซ้ือขาย
วสัดุก่อสร้าง 

10. นายยทุธนา อดิพฒัน์         
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

69 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบญัฑิต Eastern New 
Maxico UN / DAP 
63/2007 

- ไม่มี 2550-ปัจจุบนั 
 
2545-2548 

- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ 
  ภาษี 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  
  (มหาชน) 
- สรรพากรภาค 7 /  
  ราชการ 

11. นางสาววาจา  มุขโต 
(เลขานุการบริษทัฯ) 

46 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวน
ดุสิต / CSP 53/2013 

0.03 ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2550-ปัจจุบนั 
2543-2549 

- เลขานุการบริษทัฯ   
และผูจ้ดัการ        
ส่วนบญัชี 
- ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 
-ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 
 
- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 
(มหาชน) 
- บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพ
พาเรล จาํกดั 

 
รายละเอียดผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัฯ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

1.นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ X X 

2.นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร  /, //  /, // 

3.นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์                  /     

4.นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ ์  /, //  /, // 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์  /, //  /, // 

6.นายอมรเทพ  อสีปัญญา  /, //  /, // 

7. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี /, //  

8. นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ /, **  

9. นายสมชยั  วนาวทิย /, *  

10. นายยทุธนา  อดิพฒัน์ /, *  
 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 
 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ (%) 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1. วา่ท่ีร้อยตรี สมัพนัธ์  
ปุยภิรมย ์
(หวัหนา้แผนก
ตรวจสอบภายใน) 

32 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 
2553-2555 
 
2550-2552 

- หวัหนา้แผนก
ตรวจสอบภายใน 
- หวัหนา้แผนก
ตรวจสอบภายใน 
- เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในระดบัรอง 

- บริษทั ซาบีน่า 
จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทั พีรพฒัน์ 
เทคโนโลย ีจาํกดั
(มหาชน) 

- บริษทั อีสท ์เวสท ์
ซีด จาํกดั 
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