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สารจากประธานกรรมการ  

 
ในปี พ.ศ. 2557  ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยขยายตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีกํอน  ปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่มี
มากกวําร๎อยละ 80  ซ่ึงเกิดการจากการใช๎จํายเกินความสามารถเมื่อเทียบกับรายได๎  ความไมํมั่นใจในการลงทุนของธุรกิจ
ภาคเอกชน  รวมทั้งการลงทุนในสาธารณูปโภคจากภาครัฐที่ลดลง  การทํองเที่ยวที่ได๎รับผลกระทบ  จากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  และถึงแม๎วําการสํงออกจะขยับตัวดีขึ้นแตํก็อยูํในสัดสํวนที่ต่ ามากจนไมํมีนัยส าคัญ  เมื่อเทียบกับการสํงออกที่ดีใน
อดีต  
 

เชํนเดียวกัน  ผลกระทบจากก าลังซ้ือที่ต่ าลง  เป็นเหตุให๎ยอดขายของอุตสาหกรรมชุดช้ันในสตรีในประเทศลดลง        บริษัท ซา
บีนํา จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทยํอย  ก็ไมํอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบในระดับมหภาคได๎  สํงผลให๎ยอดขายในปี 2557   ลดลงร๎อย
ละ 1.11  โดยมียอดขาย  2,153.43 ล๎านบาท  และยอดขายในปีกํอน  2,177.66  ล๎านบาท   อยํางไรก็ตาม  บริษัทยังสามารถท า
ก าไร  ได๎มากกวํายอดก าไรในปีกํอนถึง  29.77  ล๎านบาท  โดยมียอดก าไร 146.92  ล๎านบาท  และยอดก าไรในปีกํอน  117.15  
ล๎านบาท  คิดเป็นอัตราเติบโตถึงร๎อยละ 25.41  ทั้งน้ีด๎วยการบริหารจัดการในการดูแลต๎นทุน     และคําใช๎จํายในทุก ๆ  ด๎านอยําง
มีประสิทธิภาพ  
 

จากผลการด าเนินงาน  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ  เห็นควรเสนอตํอที่ประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุน  ในวันที่   24  เมษายน  2558            
เพ่ืออนุมัติจํายเงินปันผลในอัตราห๎ุนละ  0.10  บาท   โดยก าหนดจํายในวันที่  22  พฤษภาคม  2558                    
 

ด๎วยความหวังวํา  สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ  จะพลิกฟ้ืนได๎ดีขึ้นในปี  2558  บริษัทยังได๎มุํงเน๎นหาโอกาสใหมํ ๆ ในตลาด
อาเซียน  ซ่ึงเป็นตลาดที่ผู๎คนช่ืนชม  และให๎ความนิยมสินค๎าแฟช่ันจากประเทศไทย  ปัจจุบัน  แบรนด์ซาบีนํา ได๎วางตลาดใน
ประเทศรอบบ๎านอยําง  พมํา  มาเลเซีย  สิงคโปร์  เวียดนาม  ลาว  เขมร  และฟิลิปปินส์   โดยผํานตัวแทนจ าหนํายที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจรูปแบบเดียวกัน  และมีมากถึง  150  จุดจัดจ าหนํายแล๎ว  อนาคตยังคงเห็นโอกาสการเติบโตของ  แบรนด์
ซาบีนํา  ในภูมิภาคอาเซียนอยํางตํอเนื่องตลอดไป  
 

นอกจากนี้  บริษัทยังได๎ให๎ความส าคัญ  ที่จะยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการให๎ดีอยํางตํอเนื่อง   ให๎ได๎ระดับ
มาตรฐานสากล  และได๎ด าเนินนโยบาย  Anti Corruption  ด๎วยประเด็น  “ไมํให๎และไมํรับ”  ทางด๎าน  CSR  บริษัทได๎ริเริ่ม และ
เป็นผู๎น า  ในการเย็บเต๎านมเทียมมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2550   โดยที่ทั้ง Supplier  พนักงาน  และลูกค๎าตํางก็เข๎ามามีสํวนรํวมใน
โครงการด๎วยดีเสมอมา 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู๎บริหาร พนักงาน  บริษัทจะยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือสร๎างความ
แข็งแกรํง  และการเติบโตอยํามั่นคงและยั่งยืน  และขอขอบพระคุณทํานผู๎ถือห๎ุน  ลูกค๎า  คูํค๎า  พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่าย  ส าหรับความไว๎วางใจ  และความเช่ือมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ทํานได๎มอบให๎แกํบริษัทตลอดมา  
 
 

 
 
                                                                                              (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์) 
                                                                                                       ประธานกรรมการ 
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การประกอบธุรกิจ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision)    

ทางบริษัทได๎วางวิสัยทัศน์ในการด าเนินกิจการ  ภายใต๎แนวคิด คือ “Create Value with Innovation” โดยบริษัทฯ 
มุํงมั่นที่จะสร๎างแบรนด์ ซาบีนํา ให๎เป็นแบรนด์ชุดช้ันในที่มีคณุคํา ด๎วยนวัตกรรมใหมํๆ ทั้งทางด๎านแฟช่ันที่ล้ าสมัย คุณภาพที่
ได๎รับการยอมรับ  สอดคล๎อง   และเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎หญิงใน   ทุกประเทศ  ควบคูํไปกับความรับผิดชอบตํอสังคม 
 
 พันธกิจ (Mission) 

เพ่ือที่จะท าให๎แบรนด์ ซาบีนํา สามารถด าเนินการให๎เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว๎  ทางบริษัทฯ  มีพันธกิจที่จะต๎อง
ด าเนินการโดยมีแนวความคิดในการด าเนินงานแยกออกเป็นสํวนตํางๆ ดังน้ี 

People : Trust and Worthiness in human as precious resources 
พนักงาน  :  บริษัทมีความเช่ือมั่นวํา  พนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณคําของบริษัท  เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถ

ท าให๎บริษัทฯ สามารถด าเนินงานได๎บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์นั้น คือ พนักงาน ซ่ึงทางบริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการดูแล
พนักงานทุกคนทุกต าแหนํงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคุณคําของบริษัท  

Product : Delivered products beyond expectation 
สินค้า   :   บริษัทฯ จะผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพให๎เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค๎า  ด๎วยการวิจัย  พัฒนา เพ่ือให๎ได๎

นวัตกรรมใหมํ  ๆ ของสินค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎หญิงทุกเพศทุกวัย 

Partners : Trust and Reliable Enterprise 
หุ้นส่วน :   บริษัทฯ จะบริหารงาน และด าเนินงาน  เพ่ือท าให๎ได๎รับความไว๎วางใจ  และความเช่ือมั่นจากห๎ุนสํวน หรือผู๎ที่

เกี่ยวข๎องกับบริษัทฯ ในทุก  ๆด๎าน อันได๎แกํ ผู๎ถือห๎ุน, พนักงาน, ลูกค๎า , เจ๎าหนี้ , และคูํแขํงขัน 

Productivity : Innovation through productivity by advance mechanism 
การผลิต :  บริษัทฯ จะบริหารการผลิตโดยน าวิธีการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมการผลิต รวมถึง

เครื่องจักรที่ล้ าสมัย มาใช๎ในการผลิต  เพ่ือให๎ได๎สินค๎าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และได๎รับการยอมรับจากลูกค๎าทุกประเทศ  

Planet  : Return Benefit to Society and Environment 
สังคม :   บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจ ด๎วยการคืนก าไรให๎กับสังคม และส่ิงแวดล๎อม  
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กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัทฯ ได๎วางกลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินการของบริษัท ดังน้ี 
1. Asian Brand  หลังจากที่ได๎มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC : Asean Economic Communityซ่ึงทาง

บริษัทฯ ได๎วางนโยบาย ในการขยายแบรนด์ชุดช้ันใน Sabina ไปยังประเทศในกลุํมประเทศเหลํานี้ทั้งหมด  ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทฯ 
สามารถเข๎าไปด าเนินการจัดตั้งผู๎จัดจ าหนํายในกลุํมประเทศดังกลําวได๎ทั้งหมดแล๎ว 7 ประเทศ ซ่ึงมี ประเทศมาเลเซีย, สิงค์โปร์, 
ฟิลิปปินส์ , เวียดนาม, ลาว, พมํา และกัมพูชา ยังคงเหลือประเทศอินโดนีเซีย และ บูรไน  ซ่ึงแผนการด าเนินการปัจจุบัน บริษัทฯ 
เรํงประสานงานกับทางผู๎จัดจ าหนํายในแตํละประเทศ ในการเปิดจุดจัดจ าหนําย ตามห๎างสรรพสินค๎า, สแตนด์อโลน ช็อป ,
ไฮเปอร์มารเก็ต ในแตํละประเทศให๎ได๎มากที่สุด เพ่ือสร๎างการรับรู๎แบรนด์  และยอดขาย  หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได๎วางแผน
การท าการตลาดในลักษณะ Localized and Social Marketing เพ่ือเข๎าถึงผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด เพ่ือวางแนวทางในการที่จะ
เติบโตเป็น Asian Brand ในอนาคต 

2.  การปรับปรุงทางด้านโลจิสติกส์  จากสถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมของผู๎บริโภคมีความต๎องการสินค๎าที่หลากหลาย
มากขึ้น ทางบริษัทฯ ได๎ผลิตสินค๎าเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นต๎อง
กระจายสินค๎าไปยังร๎านค๎าเพ่ือรองรับความต๎องการของผู๎บริโภคตลอดเวลา จึงต๎องพัฒนางด๎านระบบโลจิสติกส์ หรือการดูแลส
ต๏อกสินค๎าในแตํละร๎านค๎า เพ่ือกระจายสินค๎าให๎ถูกที่ ถูกเวลา ถูกกับความต๎องการของผู๎บริโภค ในแตํละพ้ืนที่ซ่ึงมีลูกค๎าที่
หลากหลาย โดยบริษัทได๎เริ่มพัฒนาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบสินค๎าที่ขายได๎ ให๎มีสต๏อกสินค๎า
สอดคล๎องกับความต๎องการของแตํละร๎านค๎าในทุกร๎านค๎า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินค๎าให๎มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นแล๎วการที่
ทางบริษัทฯ ได๎เริ่มกระจายสินค๎าไปยังอาเซียนมากขึ้น จ าเป็นต๎องมีระบบในการตรวจสอบสต๏อกสินค๎าของผู๎จัดจ าหนําย หรือ
ดีสทริบิวเตอร์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพราะการสํงสินค๎าไปยังประเทศตํางๆ เหลํานี้ ต๎องใช๎เวลาทั้งในการด าเนินการเอกสาร
การสํงสินค๎า และระยะเวลาการสํงสินค๎า เพ่ือให๎มีสินค๎าใหมํ ได๎ระยะเวลาใกล๎เคียงกันกับในประเทศ  

3.   การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ทางบริษัทฯ  ยังคงให๎ความส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดเวลา  โดยการน าเครื่องมือในการบริหารการผลิต  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร๎ างความเติบโตอยํางยั่งยืนให๎กับบริษัทฯ      
(Sustainable Growth)  โดยในขั้นนี้จะท าการบูรณาการยกระดับ  การปรับปรุงพัฒนาทุกระบบที่ได๎ด าเนินการมา ขยายผลให๎ทั่ว
ทั้งองค์การ  ไปจนถึงคูํค๎า  หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับธุรกิจ  โดยผํานโครงการตําง ๆ  คือ  โครงการ TPM + CSR      (Total 
Productive Management + Corporate Social Responsibility )  เป็นการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการ
ผลิต  ควบคูํไปกับความรับผิดชอบตํอสังคม  Lean Enterprise  เป็นการขยายผลของระบบลีนไปทั่วทั้งบริษัท  และขยายผลไป
ถึง  Supplier  และลูกค๎า เพ่ือให๎เป็นหํวงโซํเดียวกัน   เป็นการท าให๎เกิดความเข๎มแข็งของธุรกิจรวมทั้ง ระบบ TQM  (Total 
Quality Management)  ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด  เพ่ือให๎เกิดการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม และกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กรที่สมาชิกทุกคนตํางให๎ความส าคัญ และมีสํวนรวํมในการพัฒนาการด าเนิน งานขององค์กรอยํ างตํอเนื่อง โดยมุํงที่จะ
ตอบสนองความต๎องการ และสร๎างความพอใจให๎แกํลูกค๎า ซ่ึงจะสร๎างโอกาสทางธุรกิจความได๎เปรียบในการแขํงขัน และ
พัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์กร 

4. การขยายไปในธุรกิจอ่ืน  เมื่อมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากที่กลําวข๎างต๎น ซ่ึงเป็นโอกาสอัน
ดีในการที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยการน าเข๎าแบรนด์ตํางๆ ในอาเซียนเข๎ามาขยายตลาดในประเทศไทย ซ่ึงทาง
บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และความสัมพันธ์อันดีกับ ห๎างช้ันน าตํางๆ ในประเทศไทยเป็นข๎อได๎เปรีย บในการติดตํอ และ
ด าเนินการ  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
บริษัท  ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   หรือเดิมช่ือ   บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากัด (มหาชน)    กํอตั้งเมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2538   ด๎วยทุนจดทะเบียน 1 ล๎านบาท   แบํงเป็นห๎ุนสามัญ 1,000 ห๎ุน   มูลคําที่ตราไว๎ห๎ุนละ 1,000 บาท ณ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2550   มีทุนจดทะเบียน 295 ล๎านบาท   แบํงเป็นห๎ุนสามัญ 59 ล๎านห๎ุน  มูลคําที่ตราไว๎ห๎ุนละ 5 บาท  ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2551  มีทุนจดทะเบียน 347.50 ล๎านบาท   แบํงเป็นห๎ุนสามัญ 69.50 ล๎านห๎ุน   มูลคําที่ตราไว๎ ห๎ุนละ 5 บาท   และเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555  ทางบริษัทฯ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงราคาห๎ุนที่ตราไว๎จาก  ห๎ุนละ 5 บาท  เป็นห๎ุนละ 1 บาท ท าให๎มีจ านวน
ห๎ุนสามัญทั้งหมด 347.50 ล๎านห๎ุน  และมีทุนจดทะเบียนเทําเดิมคือ 347.50  ล๎านบาท  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนํายชุดช้ันในให๎แกํบริษัทยํอย  และลูกค๎า  ซ่ึงเป็นผู๎จ าหนํายชุดช้ันในตํางประเทศ 
(OEM)  โดยเน๎นไปที่ลูกค๎าแถบทวีปยุโรปเป็นหลัก   เดิมการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนํายสินค๎า OEM   ของบริษัทฯ เป็นการ
ผลิต  และจ าหนํายให๎แกํบริษัทยํอย  ซ่ึงรับค าส่ังผลิตมาจากลูกค๎าอีกทอดหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทยํอยด าเนินธุรกิจมานาน  และเป็น
ที่รู๎จักของลูกค๎าตํางประเทศมากกวํา   เมื่อบริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู๎จักในกลุํมลูกค๎าตํางประเทศจึงเริ่มจ าหนําย สินค๎า OEM  ตรงสํู
ลูกค๎าโดยไมํผํานบริษัทยํอยมากขึ้น  จนท าให๎การผลิตให๎กับผู๎จัดจ าหนํายชุดช้ันในตํางประเทศ (OEM) มีสัดสํวนเป็นรายได๎หลัก  

แตทํั้งน้ี  หลังจากที่ทางบริษัท ได๎มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย  โดยได๎ท าการลดการจัดหนํายให๎กับผู๎จัดจ าหนํายชุดช้ันใน
ตํางประเทศ  ตั้งแตํปี 2551  เป็นต๎นมา ท าให๎ปัจจุบันสัดสํวนรายได๎หลักของบริษัท มาจากการผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์ให๎กับ
บริษัทยํอยภายใต๎แบรนด์ ซาบีนํา (Sabina) เป็นหลัก  

ปัจจุบัน  บริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหํง  ตั้งอยูํในเขตจังหวัดชัยนาท  ยโสธร  และบุรีรัมย์   มีเครื่องจักรรวมทั้งส้ินกวํา 2,600  
เครื่อง โดยแบํงเป็นเครื่องจักรเย็บ จ านวนกวํา  2,300  เครื่อง   และเครื่องจักรอื่น  ๆ จ านวนกวํา  300  เครื่อง   นอกจากเครื่องจักรหลัก
เหลํานี้แล๎ว  ยังมีอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรเย็บ  ซ่ึงสามารถชํวยปรับเครื่องจักรให๎ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น  โดยจะมีหลายแบบแตกตํางกันไป  ตามรูปแบบสินค๎า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งส้ิน 4.84 
ล๎านช้ินตํอปี 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได๎จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมต๎น  และมัธยมปลาย ช่ือ “ศูนย์
การเรียน บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)” ในบริเวณพ้ืนที่โรงงานที่จังหวัดยโสธร ในปี 2549  เพ่ือให๎การศึกษาในสายสามัญ
ระดับช้ันมัธยม และได๎จัดตั้งศูนย์ฝึกสายอาชีพ “ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.2545” เพ่ือสอนวิชาชีพชํางตัดเย็บให๎แกํบุคคลที่มีความสนใจ ซ่ึงนอกจากมีวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบจากการขาด
แคลนพนักงานที่มีทักษะแล๎วยังเพ่ือชํวยยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะการเงินของประชากรในจังหวัดอีกด๎วย ปัจจุบัน บริษัทฯ 
และบริษัทยํอย มีพนักงานรวมทั้งส้ินประมาณ 4,000 คน 

คุณ วิโรจน์ ธนาลงกรณ์
กลุํมธนาลงกรณ ์

ผู๎ถือห๎ุนอื่น 

บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  6 
 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด (“บริษัทยํอย”) 
บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520  ด๎วยทุนจดทะเบียน 1 ล๎านบาท  แบํงเป็นห๎ุน

สามัญ 1,000 ห๎ุน  มูลคําที่ตราไว๎ห๎ุนละ 1,000 บาท  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 145 ล๎านบาท  แบํงเป็นห๎ุนสามัญ 1,450,000 ห๎ุน มูล
คําที่ตราไว๎ห๎ุนละ 100 บาท  

บริษัทยํอยด าเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต  และจ าหนํายชุดช้ันใน โดยแบํงลักษณะธุรกิจออกได๎เป็น 2 ลักษณะดังน้ี  คือ 
1. ธุรกิจการออกแบบ  ผลิต และจ าหนํายชุดช้ันใน  ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของตนเอง  Sabina โดยมี  Collection ยํอย ๆ  

เชํน   Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm, Moldern Curve by Sabina, Modern V by Sabina, Viora และอีก
หลากหลาย Collection    ที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎หญิงทุกวัย   

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจ าหนํายชุดช้ันใน  ตามค าส่ังของลูกค๎าซ่ึงเป็นผู๎จ าหนํายชุดช้ันในตํางประเทศ  (OEM) เชํน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวีย เป็นต๎น  
โดยรายได๎หลักมาจากการจ าหนํายชุดช้ันในภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของตนเอง  ซ่ึงนอกจากมีการจัดจ าหนําย

ภายในประเทศผํานห๎างสรรพสินค๎าทั้งในกรุงเทพฯ    และตํางจังหวัดแล๎ว   บริษัทยํอยยังมีการจ าหนํายชุดช้ันใน  ภายใต๎
เครื่องหมายการค๎า   “SABINA”  “SABINIE”  และ “SBN”     ที่จดทะเบียนเรียบร๎อยแล๎วบางสํวนในตํางประเทศเชํนกัน  การ
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในสตรี    ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของตนเองในตํางประเทศนั้น      เป็นการขายขาดให๎แกํตัวแทน
จ าหนําย  ซ่ึงจะน าสินค๎าไปวางจ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎า   หรือร๎านค๎าของตนเอง เป็นสํวนใหญํ   เชํน   ในแถบตะวันออกกลาง  
ได๎แกํ   สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต  อิหรําน  บาร์เรน ในแถบเอเชีย ได๎แกํ ปากีสถาน, บังคลาเทศ  และกลุํมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC  ได๎แกํ พมํา, กัมพูชา, สิงค์โปร์ ,ฟิลิปปินส์, ลาว ,มาเลเซีย  และเวียดนาม เป็นต๎น 

 ปัจจุบัน  บริษัทยํอย  มีโรงงาน 2 แหํง   ตั้งอยูํในเขตจังหวัดกรุงเทพ  และจังหวัดนครปฐม   มีเครื่องจักรรวมทั้งส้ินกวํา 
1,500 เครื่อง  โดยแบํงเป็นเครื่องจักรเย็บ  จ านวนกวํา 1,300 เครื่อง   และเครื่องจักรอื่นกวํา 200 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
บ ารุงรักษาเพ่ือให๎มีประสิทธิภาพ   และความปลอดภัยตํอพนักงานอีกด๎วย ปัจจุบันบริษัทยํอยมีก าลังในการผลิตทั้งส้ิน 2.08 ล๎าน
ช้ิน ตํอปี  
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ      
   ท าหน๎าที่ในการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนํายชุดช้ันในให๎แกํบริษัทยํอย  และลูกค๎า  ซ่ึงเป็นผู๎จ าหนํายชุดช้ันใน
ตํางประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนํายสินค๎า OEM ของบริษัทฯ 
เป็นการผลิต  และจ าหนํายให๎แกํบริษัทยํอย  ซ่ึงรับค าส่ังผลิตมาจากลูกค๎าอีกทอดหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทยํอยด าเนนิธุรกิจมานาน  
และเป็นที่รู๎จักของลูกค๎าตํางประเทศมากกวํา   เมื่อบริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู๎จักในกลุํมลกูค๎าตํางประเทศจึงเริ่มจ าหนํายสินค๎า OEM  
ตรงสํูลูกค๎าโดยไมํผํานบริษัทยํอยมากขึ้น  
 
  บริษัทย่อย 
   ท าหน๎าที่ในการออบแบบ ผลิต และจัดจ าหนํายชุดช้ันในสตรี ภายใต๎ แบรนด์ “ ซาบีนํา “ รวมถึงการผลิตตามค าส่ังซ้ือ
ของลูกค๎าที่ใช๎แบรนด์ของลกูค๎า หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษัทฯ ผู๎จัดจ าหนํายชุดช้ันในสตรี
ภายใต๎แบรน์ “ซาบีนํา “ ไปยังห๎างสรรพสินค๎า, ดีสเคาท์สโตร์ ทั้งในประเทศ และตํางประเทศ 
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ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยํอย 
 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจ าหนํายภายใต๎
เครื่องหมายการค๎าของ

ตนเอง 

ผลิตและจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ให๎แกํบริษัท

ยํอย 

ผลิตและจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ OEM ให๎แกํ
ลูกค๎าตํางประเทศ 

บริษัทฯ     
บริษัทยํอย     
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการที่ส าคัญ 

  บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากัด กํอตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ด๎วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล๎านบาท และบริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด (“บริษัทยํอย”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ด๎วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล๎านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตชุดช้ันใน ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย และผลิตชุดช้ันใน 
ตามค าส่ังของลูกค๎าซ่ึงเป็นผู๎จ าหนํายชุดช้ันในตํางประเทศ (OEM)  

บริษัทฯ และบริษัทยํอยเริ่มกํอตั้งขึ้นจากการรํวมทุนกันของสมาชิกรุํนที่ 2 ของครอบครัวธนาลงกรณ์น าโดยนาย
วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงมีความช านาญในอุตสาหกรรมชุดช้ันใน มากกวํา 40 ปี แตํเดิมการประกอบธุรกิจชุดช้ันในของสมาชิกรุํน
ที่ 1 ของครอบครัวธนาลงกรณ์มีจุดเริ่มต๎นจาก “ห๎างห๎ุนสํวนจ ากัด ห๎างยกทรงจินตนา” ภายใต๎การบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณ
อดุลย์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นผู๎บริหารและผู๎ถือห๎ุนรายใหญํของบริษัทฯ โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยํอยได๎แยกการด าเนินกิจการจาก บริษัท จินตนาแอพพาเรล จ ากัด (ช่ือปัจจุบั นของ “ห๎างห๎ุนสํวน
จ ากัด ห๎างยกทรงจินตนา”) อยํางชัดเจนมานานกวํา 17 ปี 

ตํอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากัด (มหาชน) ได๎เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) มีส านักงานจดทะเบียนต้ังอยูํเลขที่ 177 หมูํที่ 8 ต าบลวังไกํเถื่อน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และส านักงาน
สาขา 4 สาขา ตั้งอยูํ  เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 30/5 หมูํ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไรํขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เลขที่ 236 หมูํที่ 10 ต าบลดูํทุํง อ าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร  และเลขที่  81,106  หมูํที่ 6  ต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ  และบริษัทยํอยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในชํวง 3 ปีที่ผํานมา  
สรุปได๎ดังน้ี 
 
2555 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) ได๎รับรางวัลรางวัล มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นก๎าวหน๎า เมื่อ

วันที่  3  พฤษภาคม2555 ส าหรับโรงงานยโสธร จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) ได๎รับรางวัลรางวัล สถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการท างาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ส าหรับโรงงานยโสธร จาก
กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด ได๎รับรางวัลรางวัล การบริหารและคุ๎มครองความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล๎อมในการท างานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ส าหรับโรงงานทําพระ จากกรม
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) ได๎รับรางวัลรางวัล ต๎นแบบระดับเงิน ประเภทชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญํ ( ระดับประเทศ )  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 
ส าหรับโรงงานยโสธร จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) ได๎รับรางวัลรางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให๎เป็น
ศูนย์ ระดับทองแดง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ส าหรับโรงงานยโสธร จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน )  ได๎รับรางวัลรางวัล  เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเดํน 5 ปี 
ติดตํอกัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ส าหรับโรงงานยโสธร จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด ได๎รับรางวัลรางวัล เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเดํน 3 ปี ติดตํอกัน 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ส าหรับโรงงานสาย 5 จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) ได๎รับรางวัลรางวัลโครงการโรงงานสีขาว ด าเนินการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ส าหรับโรงงานบุรีรัมย์ จาก
ส านักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน จ.บุรีรัมย์ 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) ได๎รับรางวัลรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ๎างงาน
คนพิการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ส าหรับโรงงานบุรีรัมย์  จากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์    จ.บุรีรัมย์ 
 

ปี 2556   บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) ได๎คะแนนประเมิน AGM (ประชุมผู๎ถือห๎ุน)  เต็ม 100  คะแนน          
เป็น  เวลา  4 ปีซ๎อน  ตั้งแตํ ปี 2553 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) ได๎คะแนนประเมิน AGM (ประชุมผู๎ถือห๎ุน)  เต็ม 100  คะแนน  เป็นเวลา  4 ปี
ซ๎อน  ตั้งแตํ ปี 2553 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) ได๎คะแนนประเมิน CG (การก ากับดูแลกิจการที่ดี) โดยได๎เกรด 4 ดาวเป็น
เวลา 2 ปีซ๎อน ตั้งแตํ ปี 2554  

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด โรงงานทําพระ ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์ 
และสวัสดิการแรงงาน เป็นเวลา 5 ปี ติดตํอกัน ตั้งแตํ ปี 2552  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 จากกรม
สวัสดิการ และคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 บริษัทซาบีนํา จ ากัด ( มหาชน ) โรงงานยโสธรได๎รับรางวัลรางวัลดีเดํน ด๎านพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี 
2556  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556  จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร     ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 เป็นเวลา 2 ปี ติดตํอกัน  ใน
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานแหํงชาติ  ครั้งที่ 27  จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่  3 ก.ค. 2556  

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได๎รับรางวัลจาก ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  To Be number one  รางวัลประเภทชมรม To Be number one ใน
สถานประกอบการขนาดใหญํ มาตรฐานพร๎อมต๎นแบบ ระดับทอง ปีที่ 1  ผลงาน To Be number one  
ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 ที่ ศูนย์ประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2556 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได๎รับรางวัลตาม โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท างานให๎เป็นศูนย์ปี  2556 ในระหวํางวันที่ 1 มกราคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม  2555 จาก กรมสวัสดิการ
และคุ๎มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556  
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 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได๎รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเดํน 5 ปี
ติดตํอกัน ตั้งแตํปี 2552 – 2556  ด๎านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและ
คุ๎มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ให๎ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2556  

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธรได๎รับรางวัลจากการเข๎าประกวดThailand 5 S Award2013 
ระดับเงิน จากสมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
กรุงเทพฯ  ณ วันที่ 27พฤศจิกายน 2556 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด โรงงานสาย 5 ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํน ด๎านแรงงานสัมพันธ์ 

และสวัสดิการแรงงานดีเดํน ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 13   กันยายน 2556  (ครั้งที่ 4)  จากส านักงาน

สวัสดิการคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด โรงงานสาย 5  ได๎รับรางวัลรับรองมาตรฐานการจัดการด๎านยาเสพติดใน

สถานประกอบกิจการ ประจ าปี 2556  วันที่ 18 ธันวาคม 2556  จาก ส านักงานสวัสดิการคุ๎มครองแรงงาน 

จังหวัดนครปฐม 

ปี 2557      บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได๎รับรางวัล  “สถานประกอบการต๎นแบบกองทุน
ประกันสังคมดีเดํน”  จาก นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 

     บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท  ได๎รับรางวัล  “ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญํ ดีเดํน ระดับประเทศ” จาก ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนา
พรรณวดีเมื่อวันที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557  

     บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร  ได๎รับราง วัล TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญํ ต๎นแบบระดับทอง ระดับประเทศ  จาก ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 

  บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)  โรงงานบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน  เมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได๎รับรางวัล สถานประกอบกิจการที่ไมํมอีุบัติเหตุจากการ

ท างานถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident Campaign 2014 จากกระทรวงแรงงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงาน 2557 ( ติดตํอกันเป็นปีที ่10) เป็น 1 ใน19 สถานประกอบการทั่วประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2557 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธรรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเดํน” ด๎านความโปรํงใสและความ

ซ่ือสัตย์สุจริต ระดับ 1 ใน 3 ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหํงชาติ รํวมกับหอการค๎าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด โรงงานทําพระ ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ติดตํอกันเป็นปีที ่7) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 
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 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด โรงงาน พุทธมณฑลสาย 5 ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎าน

แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ติดตํอกันเป็นปี 5) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 

2557 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได๎รับรางวัล THAILAND 5S AWARD 2014 ระดับ Golden 

Award จาก สมาคมสํงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได๎รับรางวัล THAILAND 5S AWARD 2014 ระดับ Golden 

Award จาก สมาคมสํงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) เมื่อวันที ่20 พฤศจิกายน 2557 

 บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด โรงงานทําพระ  ได๎รบัรางวัล THAILAND 5S AWARD 2014 ระดับ Silver 

Award  สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

 บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได๎รับรางวัล “องค์กรเอกชนที่ปฏบิัติตามกฎหมายจ๎างงานคน

พิการ ประจ าป ี2557” จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที ่18 ธันวาคม 2557 

โครงสร้างรายได้  
รายได๎จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย นับเป็นรายได๎หลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยคิด

เป็นสัดสํวน ร๎อยละ 90.33 และ ร๎อยละ 88.29 ของรายได๎รวมตามงบการเงินรวมปี 2556 และ 2557 ในขณะที่รายได๎จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ OEM ได๎มีสัดสํวนลดลงเหลือเพียงร๎อยละ 9.13 ของรายได๎ตามงบการเงินรวมในปี 2556   และมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
11.19  ของรายได๎ตามงบการเงินรวมในปี 2557  

 

 

       หมายเหตุ :  1. รายได๎จากการบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการรับจ๎างตัดผ๎า และรายได๎จากการรับจ๎างเย็บสินค๎า  
                         2. รายได๎อื่น ได๎แกํ ดอกเบี้ยรับ,รายได๎จากการคืนอากร, ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได๎จากการให๎เชําพื้นที่  เป็นต๎น  

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ได๎เริ่มปรับเป้าหมายการด าเนินธุรกิจมาตั้งแตํปี 2550 โดยได๎ลดสัดสํวนการขายผลิตภัณฑ์ OEM  กับสัดสํวน

ขายภายใต๎แบรนด์ซาบีนํา ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดสํวน ร๎อยละ 54.89 มาเป็น ร๎อยละ  46.15  ในปี 2551 ร๎อยละ 30.83 ใน
ปี 2552  , ร๎อยละ 28.78 ในปี 2553  , ร๎อยละ 22.15 ในปี 2554  และ ร๎อยละ 9.15 ในปี 2555 ,ร๎อยละ 9.13 ในปี 2556 ของรายได๎
รวมตามงบการเงินรวมและในปี 2557 ได๎เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 11.19   ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการรักษาสัดสํวนการขาย
ผลิตภัณฑ์ OEM ให๎อยูํในระดับไมํเกิน ร๎อยละ 10-20  ทั้งน้ีสาเหตุที่ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาสัดสํวนของการขายภายใต๎แบรนด์ซา
บีนํา และภายใต๎แบรนด์ของลูกค๎า หรือOEM ไว๎ ในระดับดังกลําว เนื่องจาก 

สายผลิตภัณฑ์ ด าเนินการโดย 
% การถือ 
หุ้นบริษัท 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทย่อย 

บริษัท ซาบีน่า  
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

99.90% 1,824.70 89.78 1,977.69 90.33 1,911.16 88.29 

ขายผลิตภัณฑ์ OEM 
บริษัท ซาบีน่า 
จ ากัด (มหาชน) 

- 185.90 9.15 199.96 9.13 242.27 11.19 

รายได้จากการบริการและ
รายได้อ่ืน 1,2  

บริษัท ซาบีน่า 
จ ากัด (มหาชน) 

- 21.88 1.07 11.78 0.54 11.17 0.52 

รวม   2,032.48 100.00 2,189.43 100.00 2,164.60 100.00 
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1.  ความไม่แน่นอนของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เนื่องจากก าลังการผลิตของโรงงาน ซ่ึงสํวนใหญํต๎องใช๎
แรงงานมีฝีมือไมํสามารถที่จะลดลง หรือเพ่ิมขึ้นได๎ทันที เพราะแรงงานเหลํานี้ต๎องใช๎ความสามารถ และทักษะสูงในการผลิต 
ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงต๎องรักษาระดับของการผลิตให๎สอดคล๎องกับแรงงานมีฝีมือดังกลําวให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม ระหวํางการ
ผลิตให๎กับแบรนด์ของบริษัท และ การผลิตภายใต๎แบรนด์ของลูกค๎า หรือ OEM เพ่ือบริหารประสิทธิภาพการผลิตให๎สูงสุด  
โดยเฉพาะในชํวงหลายปีที่ผํานมา ทั้งการเกิดวิกฤตซัพไพรม์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา , ปัญหาหนี้สาธารณะของทางฝั่งยุโรป 
หรือปัญหาการถูกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย  แม๎กระทั่งปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย  ซ่ึงท าให๎การ
บริโภคภายในประเทศหดตัว ก าลังการซ้ือลดลง ทางบริษัทฯ จึงต๎องหันมาเรํงการผลิตให๎กับทาง OEM มากยิ่งขึ้น เพ่ือรักษา
ระดับ การผลิตให๎มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงสุดตลอดเวลา และสร๎างก าไรให๎อยูํในระดับที่สูงที่สุดตลอดเวลา  

2. เพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีและเทรนด์ดีไซนใ์หม่ๆ  การรับออเดอร์จากตํางประเทศทั่วโลก ท าให๎ทางบริษัทฯ ได๎เรียนรู๎
ได๎ทันกับความต๎องการของตลาดชุดช้ันในทั่วโลก  ทั้งทางด๎านเทคโนโลยีในการผลิตของชุดช้ันในใหมํๆ , ทิศทางและแนวโน๎ม
ของตลาดในแตํละประเทศ , การหาโอกาสในการเข๎าไปขยายตลาดในประเทศเหลํานั้น รวมทั้งเทรนด์แฟช่ันของชุดช้ันในใน
อนาคต เพ่ือน ามาพัฒนาทางด๎านการผลิต และดีไซน์ส าหรับแบรนด์ของบริษัทฯ เอง 

ส าหรับในปี 2558 นั้น ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจดังน้ี 
1) การขยายแบรนด์ ซาบีนํา ในประเทศ  ถึงแม๎วําในปี 2557 ที่ผํานมา สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได๎รับ

ผลกระทบทางด๎านการเมืองในชํวงไตรมาสที่ 1 และ 2 และถึงแม๎วําประเทศไทยจะมีรัฐบาลใหมํในชํวงไตรมาส
ที่ 3 และ 4  แตํสภาวะทางด๎านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศที่ยังไมํมีการกระเตื้องขึ้น ทาง
บริษัทได๎มีการปรับลดคําใช๎จํายทางการตลาดลง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาวะตลาดที่ซบเซา  สํงผลท าให๎ยอดขาย
ภายในประเทศมีการเติบโตที่ต่ ากวําปีที่แล๎ว  แตํอยํางไรก็ตาม ในปี 2558 ซ่ึงได๎มีการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ 
หรือ GDP วําจะมีอัตราการเติบโตประมาณ ร๎อยละ 4 ซ่ึงคาดวําสภาวะการบริโภคภายในประเทศจะเริ่มดีขึ้น 
ทางบริษัทฯ ได๎มีการตั้งเป้าหมายในการเติบโตของรายได๎จากการขายแบรนด์ซาบีนําภายในประเทศไว๎ที่ ร๎อยละ 
10  ซ่ึงสูงกวําตัวเลขคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายของในการสร๎างแบ
รนด์ ซาบีนํา ให๎แข็งแกรํงและอยูํในใจผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด  และมีสินค๎าตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎บริโภคในทุกๆ ชํวงอายุ เพ่ือเป็นการแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดให๎ได๎มากที่สุด โดยยังคง เน๎นในการ
เจริญเติบโตใน 2 กลุํมด๎วยกัน คือ ในกลุํมวัยรุํน ซ่ึงเป็นกลุํมที่บริษัทฯ มีความแข็งแกรํงเป็นอยํางมาก  เป็นหลัก 
โดยการเน๎นในการศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนด์แฟช่ัน และความต๎องการของวัยรุํน เพ่ือออกสินค๎าให๎ตอบสนอง
กับความต๎องการ และพฤติกรรมของวัยรุํนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการจัดงบกิจกรรมการตลาดเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือรักษาสํวนแบํง และเพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาด  และในกลุํมของวัยสาว ซ่ึงมีก าลังซ้ือที่สูง และมีความ
ภักดีในตราสินค๎ามากกวํากลุํมวัยรุํน และเพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค๎าของบริษัท  

2) การขยายชํองทางการจัดจ าหนํายแบรนด์ซาบีนําในตํางประเทศ  หลังจากที่ทางบริษัทฯ ไดเ๎ริ่มในการขยายแบ
รนด์ซาบีนํา ออกไป  ยังตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมํประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : 
Asean Economic Community ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัทมีผู๎จัดจ าหนํายแล๎วใน 7 ประเทศ อันได๎แก ํ มาเลเซีย, 
สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ , เวียดนาม, ลาว, พมํา และกัมพูชา ยังคงขาดประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงอยูํระหวํางการ
ด าเนินการแตํงตั้งผู๎จัดจ าหนําย สํวนประเทศบูรไน นั้น อยูํในระหวํางการด าเนินงานหาผู๎จัดจ าหนําย  ในสํวน
ประเทศที่บริษัทฯ มีผู๎จัดจ าหนํายแล๎ว ทางบริษัทฯ ก าลังด าเนินการในการเรํงเพ่ิมชํองทางการจัดจ าหนํายในแตํ
ละประเทศมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให๎เข๎าถึงลูกค๎ากลุมํเป้าหมายในทุกๆ พ้ืนทีใ่นแตํละประเทศ คาดวําในป ี 2558 ทาง
บริษัท จะมีจุดจัดจ าหนํายเพ่ิมขึ้นในประเทศเหลํานี้มากกวําเทําตัว  
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สํวนประเทศอื่นๆ นอกเหนือสมาชิกอาเซียน ทางบริษัทฯ ได๎ด าเนินการทั้งในรูปการแตํงตั้งตัวแทนจ าหนําย 
และการขายในรูปแบบปกติ อันได๎แกํ ประเทศไต๎หวัน, สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์, ปากีสถาน, บังคลาเทศ,
คาซัคสถาน, อิหรําน เป็นต๎น คาดวําในปี 2558 นี้ จะสามารถเพ่ิมยอดขายซาบีนําในตํางประเทศได๎ 70 ล๎านบาท  

3) การรับจ๎างผลิตสินค๎าภายใต๎แบรนด์ลูกค๎า (OEM)  อยํางไรก็ตามถึงแม๎วําทางบริษัทฯ มีนโยบายในการลด
สัดสํวนการผลิตส าหรับการรับจ๎างผลิตสินค๎าภายใต๎แบรนด์ลูกค๎า แตํยังคงรักษาสัดสํวนน้ีให๎อยูํประมาณร๎อยละ 
10-20 ของก าลังการผลิต จากแนวโน๎มในปี 2557 ตํอเนื่องปี 2558  ที่คําเงินบาทของไทยมีแนวโน๎มอํอนคําลง
โดยตลอด เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ท าให๎บริษัทฯ มีโอกาสในการเสนอขายลูกค๎า OEM ในราคาที่สามารถ
แขํงขันกับประเทศอื่น  ๆ ได๎มากยิ่งขึ้น ประกอบกับจุดแข็งของการผลิตสินค๎า OEM ของบริษัทฯ ในเรื่องของ
คุณภาพ และการสํงมอบที่ตรงเวลา ท าให๎ลูกค๎าบางสํวนที่ได๎รับผลกระทบจากผู๎ผลิตรายอื่นในเรื่องน้ี ได๎เริ่มหัน
กลับมาส่ังผลิตสินค๎ากับทางบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยสามารถดูได๎จากยอดขายตํางประเทศภายใต๎แบรนด์ลูกค๎า มี
ยอดขายที่เติบโตขึ้นพอสมควร  ดังน้ันในป ี 2558 ทางบริษัทฯ ยังคงเน๎นในการหาลูกค๎าเหลํานี้เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากก าลังการผลิตของบริษัทฯ นั้นสามารถที่จะเพ่ิมได๎อีกจ านวนหนึ่ง แตํทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงเน๎นในการ
พิจารณาในสํวนของก าไรเป็นส าคัญ รวมถึงความยากงํายในการผลิตของสินค๎า ทั้งน้ีเพ่ือมีสํวนสนับสนุนให๎
โรงงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได๎ดีขึ้น  

4) การเปิดร๎านค๎าภายใต๎แบรนด์ซาบีนํา   บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการเปิดร๎านค๎าภายใต๎แบรนด์ซาบีนํา ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นอีกชํองทางหนึ่งในการเพ่ิมยอดขาย และยังเป็นการสร๎างการรบัรู๎ในตราสินค๎า (Brand Recognition)  ซ่ึง
ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถเปิดร๎านค๎าไปได๎แล๎ว จ านวน  70 ร๎านค๎า และมีแผนในการเปิดเพ่ิมเติมให๎ครบจ านวน 
100 ร๎านค๎าในปี 2557  
 
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
  บริษัทฯ และบริษัทยํอย  ออกแบบผลิตและจ าหนํายสินค๎าชุดช้ันในสตรี ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย คือ 
“Sabina” ซ่ึงมีกลุํมสินค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในทุกชํวงอายุ  และในทุกรูปทรง  ตั้งแตํ สินค๎าส าหรับเด็ก, วัยรุํน, 
วัยสาว, วัยผู๎ใหญํ ตลอดจนสินค๎าจ าพวกกระชับสัดสํวน จ าพวกสเตย์,  สเตย์ชุด และอื่นๆ ส าหรับชุดช้ันในสตรี โดยทางบริษัท
ได๎แบํง Collection ตามกลุํมสินค๎าหลาย Collection เชํน “Sabinie” , “Cool Teen” , “Pretty Perfect” ,  “Doomm Series”, “Soft 
Doomm”, “Viora”, “Moldern V” ,”Funtion Bra and Funtion Shape” ซ่ึงทุก Collection ที่จ าหนํายสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภคที่เป็นผู๎หญิงได๎ตั้งแตํเริ่มมีเต๎าทรง จนถึงผู๎สูงอายุ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังรับจ๎างผลิต ชุดช้ันในสตรีภายใต๎
แบรนด์ของลูกค๎า ซ่ึงเป็นผู๎จัดจ าหนํายสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎ายอดนิยมใน ยุโรป   
 ในสํวนของผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎า Sabina มีจุดเดํนอยูํที่มีสีสันและดีไซน์ที่ทันสมัย มีฟังก์ช่ันที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎หญิงยุคใหมํ ที่ให๎ความส าคัญกับชุดช้ันในที่มีดีไซน์ ในขณะเดียวกันก็สามารถชํวยแก๎ไข
ข๎อบกพรํองทางสรีระ หรือเสริมบุคลิก การแตํงกายให๎สวยงามตามแฟช่ันได๎ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบํงออกเป็น 2 
ประเภทดังน้ี 
 

1.1  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ าหนํายภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย 
 โดยผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย สามารถแบํงได๎ออกเป็น 3 ประเภทยํอย ดังน้ี 
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1.1.1  ผลิตภัณฑ์ประเภท เส้ือช้ันใน 
ผลิตภัณฑ์เส้ือช้ันในทางบริษัทฯ ยังคงเน๎นในการออกแบบชุดช้ันในเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจ

ให๎กับผู๎สวมใสํ ซ่ึงปัจจุบัน รูปแบบเส้ือช้ันในมีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นซ่ึงสามารถแบํงเส้ือช้ันในออกเป็น
ประเภทตํางๆ ตามรูปทรงของเส้ือช้ันในได๎แกํ เส้ือช้ันในเต๎าครึ่งทรง, เส้ือช้ันในเต๎าเต็มทรง, เส้ือช้ันในมีฐานทรง, 
เส้ือช้ันในไมํมีฐานทรง ,เส้ือช้ันในดันทรง รวมถึงเส้ือช้ันในที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม เชํน เส้ือช้ันในเกาะอก เป็นต๎น  
ซ่ึงนอกจากรูปทรงที่เหมาะสมแล๎ว ปัจจุบันผู๎บริโภคยังให๎ความส าคัญกับแฟช่ันของชุดช้ันในมากยิ่งขึ้นด๎วย  

 

 1.1.2  ผลิตภัณฑ์ประเภท กางเกงช้ันใน 
กางเกงช้ันในเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค๎าจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ทางบริษัทฯ ได๎แบํงสินค๎าออกเป็น 2 

ประเภท ด๎วยกัน คือ กางเกงช้ันใน แบบแฟช่ัน  ซ่ึงจะเป็นกางเกงช้ันในที่มีลาย หรือ ดีไซน์เข๎าคูํกับเส้ือช้ันใน เพ่ือให๎
ลูกค๎าได๎มีเส้ือช้ันใน และกางเกงช้ันในเข๎าชุดกัน   สํวนอีกหนึ่งกลุํมจะเป็นสินค๎าในรุปแบบ เบสิค ซ่ึงจะมีลักษณะ
เป็นสีพ้ืน และมีตามฟังก์ช่ันการใช๎งาน  เชํน แบบเตี่ยว, แบบบิกินี่, แบบเต็มตัว และอื่นๆ  และยังท าตามรูปแบบของ
เนื้อผ๎า เชํน ผ๎าค๏อตต๎อน , ผ๎าไมโครไฟเบอร์, และอื่นๆ ซ่ึงทางบริษัทจะจัดกลุํมนี้ในกลุํมที่เรียกวํา  Panty Zone   
1.1.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได๎แกํ อุปกรณ์ประกอบเส้ือช้ันใน เชํน สายแขน ช้ินเสริมทรง อุปกรณ์ตํอล าตัว เป็นต๎น 
บริษัทฯ ผลิตสินค๎าประเภทนี้เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให๎แกํลูกค๎าได๎เลือกสรร 

1.2 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของลูกค๎าซ่ึงเป็นผู๎จัดจ าหนํายสินค๎าในตํางประเทศ (OEM) 
 บริษัทฯ มีการผลิตและจ าหนํายสินค๎า OEM ตามลักษณะที่ลูกค๎าต๎องการ ทั้งน้ีรูปแบบของสินค๎าที่ผลิตและจ าหนําย 
สํวนหนึ่งมาจากต๎นแบบที่บริษัทฯ และบริษัทยํอยเป็นผู๎ออกแบบไว๎ แล๎วน าไปปรับปรุงแบบในบางสํวน ตามความต๎องการ
ของลูกค๎า หรือคิดเป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 30 ของปริมาณสินค๎า OEM ทั้งหมด  

ในปัจจุบันมีการท างานใกล๎ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยทางผู๎ออกแบบของลูกค๎าจะเดินทางมารํวมออกแบบกับทาง
ผู๎ออกแบบของบริษัทฯ มีการแนะน าแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตํละฤดูกาล กํอนที่จะเริ่มพัฒนาเป็น
ตัวอยํางสินค๎า อีกทั้งยังมีการพัฒนารํวมกันกับผู๎ขายลูกไม๎ ผ๎า และรวมทั้งลวดลายและสีสรรตํางๆกับทาง Suppliers 
วัตถุดิบอีกด๎วย  

 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในใหม่ๆ 

เนื่องจากความต๎องการ และสรีระของผู๎บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงให๎ความส าคัญในการ
วิจัย และพัฒนา (Research and Development)  ผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ตลอดเวลา โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภควํามีความ
ต๎องการอยํางไร โดยเน๎นในการจัดท า Focus Group (การสัมนากลุํมยํอย) การท า School Tour เข๎าไปตามโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎มาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํที่สอดคล๎องกับความต๎องการ และความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู๎บริโภคในปัจจุบัน ทั้งทางด๎านฟังก์ช่ันของชุดช้ันใน และแฟช่ัน ซ่ึงได๎รับ Trend Fashion จากทางยุโรป ที่ทางบริษัท
ฯ ได๎ผลิตให๎ภายใต๎แบรนด์ของลูกค๎า ท าให๎บริษัทฯ ได๎รับทราบถึง Trend Fashion ตลอดเวลา ซ่ึงปัจจุบันลูกค๎าสามารถหาข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ มากมายจากทางเทคโนโลยี ท าให๎บริษัทจะต๎องผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพเหมาะสม มีแฟช่ันน าสมัย ที่ตรงกับความ
ต๎องการของลูกค๎า และมีคุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผล  
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การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 
 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจ โดยการสํงออกสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย หรือ แบรนด์ Sabina เพ่ือขยาย

ไปยังตํางประเทศให๎มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN ECONOMIC COMMUNITY) ซ่ึง
ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถตั้งตัวแทนจ าหนํายได๎แล๎วใน 7 ประเทศ อันได๎แกํ  เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พมํา, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย 
และสิงค์โปร์  ซ่ึงยังคงเหลือเพียงประเทศ บูรไน และอินโดนีเซีย เทํานั้น ซ่ึงอยูํระหวํางการด าเนินการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการขยายแบ
รนด์ Sabina ให๎เป็นที่รู๎จักในตลาดอาเซียน และผู๎บริโภคจากตํางประเทศ และเป็นการปูทางไปสํูการท าให๎ “ Sabina “ เป็น Asean 
Brand  ซ่ึงทางบริษัทฯ เน๎นในการขยายตลาดในอาเซียน เนื่องจากผู๎บริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระที่ไมํตํางจากคนไทยมากเทําไร
นัก  สามารถใช๎แพทเทิร์นเดียวกันในการผลิตและการจ าหนํายได๎  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีการแตํงตั้งผู๎แทนจ าหนํายใน
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอาเซียน ได๎แกํ ลูกค๎าที่อยูํในตะวันออกกลาง และเอเชียอื่นๆ เชํน อิหรําน, สหธารณรัฐอาหรับเอ
มิเรต์, บังคลาเทศ ปากีสถาน เป็นต๎น  ทางบริษัทฯ เน๎นในการขยายตลาดตํางประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตลาดภายในประเทศได๎
ถึงจุดอิ่มตัวในการขยายชํองทางการจัดจ าหนําย   

  

การทยอยวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 
เนื่องจากปัจจุบันผู๎บริโภคได๎รับขําวสารตํางๆ มากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได๎พัฒนาอยํางไมํหยุดยั้งโดยเฉพาะใน Social 

Media เชํนเดียวกับชุดช้ันในที่จะต๎องมีการพัฒนาทั้งทางด๎านฟังก์ช่ัน และแฟช่ันอยํางตํอเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงได๎วางกลยุทธ์การ
วางจ าหนํายผลิตภัณฑ์รุํนใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง ซ่ึงชํวยให๎ผู๎บริโภครับรู๎ถึงความทันสมัย และการเคลื่อนไหวตามแฟช่ันอยูํ
ตลอดเวลาของสินค๎าตรา “Sabina” โดยบริษัทฯ ท าการวางจ าหนํายผลิตภัณฑ์รุํนใหมํทุกๆ เดือน เพ่ือรักษาความภักดีตํอตรา
สินค๎าของบริษัทยํอย โดยฝ่ายการตลาดจะเลือกชํวงเวลาในการวางจ าหนํายสินค๎าที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎บริโภคในแตํละผลิตภัณฑ์ 
การวางจ าหนํายผลิตภัณฑ์รุํนใหมํจะวางไมํหํางกันมากนัก    เพ่ือเป็นแรงกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคมีการซ้ือสินค๎าอยํางสม่ าเสมอ  
อยํางเชํน กลุํม Sabinie ซ่ึงเป็นชุดช้ันในส าหรับเด็ก จะต๎องวางตลาดในชํวงปิดเทอม และกํอนเปิดภาคเรียนในแตํละภาค 

 
นโยบายการส่งเสริมการขาย 

 บริษัทฯ จัดให๎มีการสํงเสริมการขายผลิตภัณฑ์  รํวมกับห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ  อยูํอยํางสม่ าเสมอไมํวําจะเป็นการ
แนะน าสินค๎าใหมํ การจัดรายการโปรโมทสินค๎า เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายและ ดึงดูดผู๎บริโภคที่ไมํเคยใช๎ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ให๎มาทดลองใช๎  รวมทั้งการท ากิจกรรมการตลาดรํวมกับทางห๎าง ทั้งการลงโฆษณารํวมกับทางห๎าง การจัดแฟช่ันโชว์รํวมกับทาง
ห๎าง และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ก็ยังได๎จัดการสํงเสริมการขายของบริษัทฯ เอง เพ่ือให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎ในตราสินค๎า  เละสร๎าง
ภาพลักษณ์ให๎แกํตราสินค๎า เนื่องจากตราสินค๎ามีคามส าคัญตํอการแขํงขันเป็นอยํางมาก ในการท าให๎ผู๎บริโภคหันมาใช๎ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ และมีความจงรักภักดีกับตราสินค๎าของบริษัทฯ โดยการจัดโฆษณาตามส่ือตํางๆ ไมํวําจะเป็นการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และส่ือการตลาดอื่นๆ รวมทั้งส่ือผํานทาง  Social Media ซ่ึงปัจจุบันเป็นส่ือที่สามารถ
เข๎าถึงผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี  

 
กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับผลิตภัณฑ์ OEM   
การรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

 การรักษาระดับยอดขายของลูกค๎าปัจจุบันเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให๎ความส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎าทุกราย ซ่ึงจะชํวยให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการผลิตสินค๎าให๎มี
คุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎เป็นไปตามความต๎องการของลูกค๎า โดยสร๎างความพึงพอใจตํอลูกค๎าด๎วยการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการผลิตสินค๎า คุณภาพ และการบริการที่ตรงตํอเวลา เพ่ือรักษายอดส่ังผลิตให๎มีอยูํอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น
ทางบริษัทฯ ยังพยายามในการหาลูกค๎าใหมํๆ นอกจากลูกค๎าในแถบยุโรป โดยขยายไปทางรัสเซีย ที่ต๎องการสินค๎าที่มีดีไซน์
ทันสมัย คุณภาพดี และราคาสูง เพ่ือหลีกเลี่ยงการแขํงกันกับผู๎ผลิตในประเทศอื่นๆ ที่เน๎นแขํงขันทางด๎านราคาเป็นหลั ก เพ่ือ
รักษาระดับอัตราก าไรให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม 

 
การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิต (Lead Time) 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการลด Lead time ในการผลิตชุดช้ันใน โดยการน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัยมาชํวยในการ
วางแผนผลิต เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และการผลิต เชํน ในขั้นตอนการซ้ือวัตถุดิบ บริษัทฯ จะจัดท า Pre 
purchase กํอนจัดท าใบส่ังซ้ืออยํางเป็นทางการให๎กับผู๎จัดจ าหนําย และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ณ แหลํงวัตถุดิบ เพ่ือลด
ระยะเวลาการสํงมอบวัตถุดิบ และลดปริมาณวัตถุดิบที่ไมํตรงตํอความต๎องการของลูกค๎า, การจัดขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ
บางสํวนด๎วยตนเอง และการซ้ือวัตถุดิบส าเร็จรูปเพ่ือลดขั้นตอนการผลิต เป็นต๎น ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัทสามารถลดระยะเวลาใน
การจัดเตรียมวัตถุดิบได๎ลงเหลือเพียงประมาณ 10-15 วัน ซ่ึงการลดระยะเวลาในการผลิตท าให๎บริษัทฯ สามารถหมุนเวียนเงินไป
ใช๎ประโยชน์อยํางอื่นได๎ดียิ่งขึ้น 

 
การลดต้นทุน 

 การลดต๎นทุนวัตถุดิบโดยไมํลดคุณภาพของวัตถุดิบเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากตํอการแขํงขันกับทั้งคูํแขํง   ภายในประเทศ
และคูํแขํงจากตํางประเทศ เชํน ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้การลดต๎นทุนชํวยให๎บริษัทฯใช๎ราคาที่สามารถ
แขํงขันกับคูํแขํงได๎มากขึ้น สํงผลให๎บริษัทฯมีรายได๎จากการขายมากขึ้น บริษัทฯ มีวิธีการลดต๎นทุนวัตถุดิบ โดยการหาวัตถุดิบ
แหลํงใหมํ และการให๎ผู๎จัดจ าหนํายประกวดราคาขายวัตถุดิบ ดังน้ี  

 การหาวัตถุดิบแหลํงใหมํ ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็นการลดการพ่ึงพาผู๎จัดจ าหนําย
รายใดรายหนึ่ง ป้องกันปัญหาก าลังการผลิตของผู๎จัดจ าหนํายไมํเพียงพอตํอปริมาณที่บริษัทฯ ส่ังซ้ือ ป้องกันการผูกขาดด๎านราคา
ของผู๎จัดจ าหนําย และชํวยให๎บริษัทฯ มีทางเลือกมากขึ้นในการกระจายปริมาณวัตถุดิบที่ต๎องการซ้ือไปยังผู๎จัดจ าหนํายหลายราย 
ทั้งในประเทศ และตํางประเทศ ซ่ึงปัจจุบันข๎อตกลงทางการค๎ากับหลายๆ ประเทศ ท าให๎ภาษีในการน าเข๎าวัตถุดิบลดลงเป็นอยําง
มาก ซ่ึงการจัดหาแหลํงวัตถุดิบใหมํๆ ทั้งในประเทศ และตํางประเทศ  นอกจากเป็นการแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ วํา
มีการพัฒนาทางด๎านการจัดหาวัตถุดิบ แล๎วยังชํวยเพ่ิมความหลากหลาย และทันสมัยให๎ผลิตภัณฑ์อีกด๎วย  

 เทคโนโลยีที่มาชํวยในการผลิต โดยทางบริษัท ได๎จัดท าโครงการ TPM หลังจากที่บริษัทฯประสบความส าเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบ LEAN MANUFACTURING SYSTEMS และประยุกต์ใช๎หลักการ KAIZEN  บริษัทฯ ได๎ด าเนิน
โครงการ TPM (Total Productive Management) ซ่ึงเป็นการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให๎ด ารง
อยูํ รวมถึง การลดต๎นทุนและคําใช๎จํายตํางๆ  

 
การควบคุมคุณภาพการผลิต  

 บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินค๎าอยํางเข๎มงวด โดยในทุกโรงงานจะมีหนํวยงานตรวจสอบคุณภาพใน
ทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนํวยงานตรวจสอบคุณภาพจากส านักงานใหญํ ซ่ึงท าการตรวจสอบคุณภาพการ
ผลิต ตั้งแตํการตรวจงานกํอนเริ่มการผลิต (Pre-production) ของสินค๎าทุกรหัสจากทุกโรงงานในกลุํมงานตํางๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันไมํให๎เกิดความผิดพลาดกํอนการผลิต จนถึงการตรวจสินค๎ากํอนสํงมอบ (Production Sample) ซ่ึงเป็นการตรวจขั้นตอน
สุดท๎ายหลังจากการผลิตสินค๎าเสร็จส้ินทุกครั้ง กํอนสํงมอบสินค๎าให๎กับลูกค๎า เพ่ือให๎แนํใจได๎วําสินค๎าที่ผลิตผํานมาตรฐานสากล 
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และเป็นไปตามค าส่ังผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสํุมตรวจมาตรฐานของโรงงาน (Inspection) ทุกไตรมาส กํอนการตรวจประจ าปี
ของลูกค๎าแตํละราย   เพ่ือคงไว๎ซ่ึงมาตรฐานสากล และความพึงพอใจของลูกค๎า 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ ได๎แบํงกลุํมลูกค๎าเป้าหมายตามวัย และประเภท ซ่ึงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค๎าที่แตกตํางกันดังนี ้
กลุ่มลูกค้าวัยเด็กและวัยรุ่น 

 กลุํมลูกค๎าทั้งสองวัยนี้เป็นฐานลูกค๎าหลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค๎าที่ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า
กลุํมนี้เป็นอยํางดี โดยเฉพาะในเรื่อง ดีไซน์ สีสัน และความนํารักเหมาะสมกับวัย ท าให๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย เป็นที่
รู๎จักอยํางแพรํหลาย ในกลุํมเด็กและวัยรุํน ด๎วยลักษณะของสินค๎า รูปแบบแฟช่ัน และมีการวางจ าหนํายผลิตภัณฑ์ใหมํอยูํเสมอ 
บริษัทฯ จึงสามารถสร๎างรายได๎จากลูกค๎ากลุํมนี้อยํางตํอเนื่อง  

 ส าหรับกลุํมลูกค๎าวัยเด็ก ตั้งแตํประถมต๎นจนถึงมัธยมต๎น ผู๎ปกครองเป็นผู๎มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎า 
บริษัทฯ ได๎ผลิตชุดช้ันในของเด็กภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “Sabinie” เพ่ือรองรับสรีระในวัยเด็ก โดยเน๎นการออกแบบที่ใสํ
ความรู๎เข๎าไปกับลวดลายของสินค๎า เชํน Collection Cooking ซ่ึงได๎มีการจัดจ าหนํายในปีที่ผํานมา จะเป็นรูปซาบีนี่ในกิจกรรม
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการท าอาหาร และให๎ความรู๎เกี่ยวกับอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก  เพ่ือที่ให๎เด็กได๎ความรู๎จากลวดลาย
ในสินค๎า และทางบริษัทฯ ยังได๎จัดกิจกรรม ซาบีนี่แคมป์ โดยน าเด็กทีผํานการคัดเลือกมาเข๎าแคมป์ เพ่ือให๎ความรู๎กับเด็กเกี่ยวกับ
อาหารที่มีประโยชน์ ทั้งน้ีเพ่ือท าให๎เด็กได๎จดจ าซาบีนี่และความรู๎ที่อยูํในตัวสินค๎า นอกจากกิจกรรมการตลาดแล๎ว ทางด๎าน
คุณภาพบริษัทฯ ยังเน๎นคุณภาพของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ผลิต เนื่องจากเป็นวัยที่เพ่ิงจะเริ่มใสํเส้ือช้ันใน จึงต๎องพิถีพิถันในการเลือก
วัตถุดิบที่ไมํกํอให๎เกิดการระคายเคืองตํอผิวสัมผัสของเด็ก   

 กลุํมลูกค๎าวัยรุํน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นวัยที่เพ่ือนและบุคคลที่ตนเอง ช่ืนชอบมี
อิทธิพลตํอการเลือกซ้ือสินค๎า ซ่ึงมักเลือกซ้ือสินค๎าตามแฟช่ัน และฟังก์ช่ันในการใช๎งานที่สามารถท าให๎บุคลิกภาพของตนดูดี
ยิ่งขึ้น ในสายตาของคนอื่นๆ ซ่ึงปัจจุบันแบรนด์ซาบีนํา ได๎รับความนิยม และเป็นที่รู๎จักมากขึ้นในกลุํมวัยรุํน  ทางบริษัทฯ ยังคง
เน๎นในการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฟช่ันในกลุํมนี้อยํางตํอเนื่อง  และยังมีการปรับปรุง หรือคิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎ากลุํมนี้โดยตลอด 

 
กลุ่มลูกค้าวัยสาวและวัยผู้ใหญ่ 

 ลูกค๎าในกลุํมนี้จะมีความเป็นผู๎ใหญํมากขึ้นท าให๎เริ่มค านึงถึงประโยชน์การใช๎งานมากกวําความสวยงามเพียงอยํางเดยีว 
นอกจากนั้น ยังมีอ านาจการซ้ือสูงและปริมาณลูกค๎าจ านวนมาก บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค๎ากลุํมนี้มากขึ้นใน
อนาคต โดยบริษัทฯ ได๎เริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎มีประโยชน์ในการใช๎งาน แก๎ไขข๎อบกพรํอง และตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผู๎บริโภคมากขึ้น ซ่ึงทางบริษัทฯ มีสินค๎าส าหรับรูปทรงหน๎าอกของลูกค๎าทุกแบบ และทุกประโยชน์ใช๎สอย ซ่ึง
ปัจจุบันสินค๎าที่ทางบริษัทออกภายใต๎ช่ือ “ Modern V “ ซ่ึงมีฟังก์ช่ันฟองน้ ารูปตัววี เหมาะส าหรับวัยสาวที่มีการเผาผลาญอาหาร
ได๎ช๎าลง ท าให๎เริ่มมีเนื้อสํวนเกิน ซ่ึงรุํนดังกลําวสามารถที่จะเก็บเนื้อสํวนเกินด๎านข๎าง และสามารถท าให๎หน๎าอกเข๎ามาชิดกัน ท า
ให๎มีรํองอกที่สวยงาม มีความมั่นใจมากขึ้น ท าให๎สินค๎าในรุํนนี้ได๎รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน 

 ส าหรับกลุํมลูกค๎าวัยสาวจัดเป็นกลุํมลูกค๎าตั้งแตํนักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงสาววัยท างาน เป็นวัยที่เพ่ือน พนักงานขาย 
และเครื่องหมายการค๎ามีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันใน กลุํมลูกค๎าวัยสาวจะเน๎นฟังก์ช่ันในการใช๎งานที่สอดคล๎อง
กับแฟช่ันเครื่องแตํงกายภายนอก มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจในการสวมใสํเส้ือผ๎า  
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 กลุํมลูกค๎าวัยผู๎ใหญํ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดช้ันในโดยเน๎นฟังก์ช่ันในการใช๎งานที่เหมาะสมกับสรีระเป็นหลัก โดย
เพ่ือน พนักงานขาย และเครื่องหมายการค๎ามีอิทธิพลตํอการเลือกซ้ือชุดช้ันในเป็นอยํางมาก 

 
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (OEM) 

 กลุํมลูกค๎าตํางประเทศผู๎ส่ังผลิตชุดช้ันในภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของผู๎ส่ังผลิต โดยสํวนใหญํเป็นคูํค๎ากับบริษัทฯ มา
นาน สํวนลูกค๎าใหมํๆ สํวนใหญํมักจะติดตํอเข๎ามาเอง จากช่ือเสียงของบริษัทฯ ในการผลิตสินค๎าที่มีได๎คุณภาพตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ และมีการสํงมอบที่ตรงเวลา ซ่ึงลูกค๎าสํวนใหญํ จะเป็นบริษัทจ าหนํายชุดช้ันในที่มีช่ือเสียง มีการประกอบกิจการมานาน
ในทวีปยุโรป เชํน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต๎น    

 กลุํมลูกค๎าเหลํานี้มีทั้งผู๎จ าหนํายชุดช้ันในที่เน๎นฟังก์ช่ันการใช๎งานจนถึงแบบแฟช่ันที่เป็นคอลเลคช่ันจ ากัด ส าหรับ
ตลาดผู๎บริโภคตั้งแตํระดับกลางจนถึงระดับบน แตํปัจจุบันจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรปหลายแบรนด์เริ่มปรับ
ตลาดตนเองไปยังระดับกลางถึงลํางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได๎เรํงในการหาตลาดใหมํเพ่ิมเติม เพ่ือมารองรับในสํวนลุกค๎าเกําที่ลดการส่ังซ้ือ โดยได๎มี
ลูกค๎าใหมํที่มาจาก ประเทศรัสเซีย เป็นต๎น 

 
การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  

บริษัทฯ จ าหนํายชุดช้ันในภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยภายในประเทศ ผํานหลายชํองทางการจัดจ าหนําย
เพ่ือให๎เข๎าถึงลูกค๎าได๎อยํางทั่วถึง ผํานเคาน์เตอร์ภายในห๎างสรรพสินค๎าในกรุงเทพมหานครและตํางจังหวัด รวมถึงเคาน์เตอร์
ภายในดิสเคานท์สโตร์ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน 580 แหํง 

บริษัทฯ จะวางขายตามจุดจ าหนํายตํางๆ โดยเป็นลักษณะการฝากขายสินค๎า และมีการโอนย๎ายสินค๎าอยํางสม่ าเสมอเพ่ือ
สร๎างยอดขายอยํางตํอเนื่อง โดยในแตํละจุดจ าหนําย บริษัทฯ จัดให๎มีพนักงานขาย จ านวน 2-3 คน ซ่ึงเป็นพนักงานขายที่ได๎รับ
การฝึกอบรมให๎มีความสามารถในการส่ือสินค๎าให๎ถึงลูกค๎าเป้าหมาย เพ่ือให๎ค าแนะน าแกํผู๎บริโภคเกี่ยวกับวิธีการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต๎อง และจุดเดํนตํางๆของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลความต๎องการหรือข๎อเสนอแนะของลูกค๎า 
กลับมายังฝ่ายวิจัยพัฒนาเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได๎ตรงตํอความต๎องการของลูกค๎ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานขาย
จ านวนทั้งส้ินมากกวํา 1,100 คน 

ส าหรับการจ าหนํายในตํางประเทศ บริษัทฯ มีการจ าหนํายสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “Sabina” “Sabinie” “SBN” 
ผํานตัวแทนจ าหนํายในประเทศอาเซียน แล๎ว 7 ประเทศ คือ  พมํา  เวียดนาม    กัมพูชา  ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์  และ
จะเพ่ิมอีก  2 ประเทศ ในปี 2557  คือ อินโดนีเซีย และบรูไน  สํวนประเทศอื่นๆ นอกจากอาเซียน ได๎แกํ ไต๎หวัน, ปากีสถาน, บัง
คลาเทศ , สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์, และอื่นๆ 

 
การจ าหน่ายสินค้า OEM 

บริษัทฯ  มีการผลิตสินค๎าตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ    และบริษัทยํอย และตามรูปแบบของลูกค๎าเอง โดย
ลูกค๎า  OEM  สํวนใหญํ   เป็นลูกค๎ารายใหญํ ที่มีช่ือเสียง ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกค๎าสํวนใหญํมีความสัมพันธ์กันมา
ยาวนาน  มีลักษณะการจ าหนํายเป็นครั้งๆ ตามค าส่ังซ้ือของลูกค๎า ประกอบด๎วยลูกค๎าที่เป็นทั้ง Own Stores, Department Stores, 
Modern Trade, Wholesaler, Trading firm ตลอดจนถึงลูกค๎าที่เป็น Importer รายใหญํในอังกฤษ และยุโรป 
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ภาวะอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน  จัดเป็นอุตสาหกรรมเส้ือผ๎าส าเร็จรูปชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นปลาย   ที่ใช๎แรงงาน

ฝีมือเป็นหลัก  (Skilled labor intensive)  ซ่ึงทางบริษัทฯ  มทีั้งการผลิตสินค๎าเพ่ือจ าหนํายในตลาดในประเทศ   และตลาด
ตํางประเทศ   ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของตนเอง      และการผลิตชุดช้ันในภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของผู๎ส่ังผลิต (OEM)   

 
ภาวะอุปสงค์ อุปทานของชุดชั้นในในประเทศไทย 
 ภาวะอุปสงค์  สัดสํวนประชากรในประเทศไทยในปี 2557  มีประชากรเพศหญิงใกล๎เคียงกับเพศชาย กลําวคือ มี
ประชากรเพศหญิงประมาณ 33.12  ล๎านคน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 65.12 ล๎านคน คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 50.87 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

ปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในการเลือกซ้ือชุดช้ันในนั้น แตกตํางกันในแตํละชํวงอายุ กลําวคือ ชุด
ช้ันในส าหรับเด็ก สํวนใหญํแล๎ว พํอแมํจะเป็นผู๎มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือมากกวํา ในสํวนของวัยรุํน การตัดสินใจซ้ือจะขึ้นอยูํ
กับดีไซน์, รูปแบบเป็นส าคัญ ในขณะที่วัยสาว หรือวัยผู๎ใหญํ จะตัดสินใจซ้ือจากฟังก์ช่ันการใช๎งาน แล๎วถึงจะเลือกในเรื่องดีไซน์ 
ซ่ึงดีไซน์นอกจากจะสวยงามแล๎ว ยังต๎องเหมาะกับชุดที่ใสํภายนอกด๎วย   

เนื่องจากชุดช้ันในเป็นสินค๎าจ าเป็นและมีอายุการใช๎งานจ ากัด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ดังกลําว สํงผลให๎ความถี่ในการบริโภคชุดช้ันในเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงนับเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎มีปริมาณความต๎องการบริโภคชุด
ช้ันในอยํางตํอเนื่อง   

ในปี 2558 จากคาดวําอุปสงค์ของชุดช้ันในโดยรวมในประเทศจะอยูํในลักษณะทรงตัว ในชํวงครึ่งปีแรก และคาดวํา
จะเริ่มกระเตื้องขึ้นในครึ่งปีหลัง ทั้งน้ีเนื่องจาก 

ปัญหาทางด๎านการบริโภคภายในประเทศ  จากการที่ทางคณะรักษาความสงบแหํงชาติเข๎ายึดอ านาจ และจัดตั้งรัฐบาล

ขึ้นมารักษาการณ์ จะท าให๎ภาคการเมืองของไทยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  ทางภาครัฐได๎จัดตั้งทีมเศรษฐกิจ และเรํงด าเนินการใน

การกระตุ๎นเศรษฐกิจ ผํานทางการเรํงเบิกจํายเงินภาครัฐ การจํายเงินให๎ชาวนาจากโครงการรับจ าน าข๎าว เพ่ือที่จะท าให๎เงินเข๎าไป

หมุนในระบบมากขึ้น  แตํก็ยังไมํสามารถที่จะไปกระตุ๎นการบริโภคภายในประเทศให๎เพ่ิมขึ้นได๎ ทั้งน้ีคาดวําเนื่องจากสภาวะคํา

ครองชีพปัจจุบันอยูํในระดับที่สูง สินค๎ามีการปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้นทั้งอาหาร และสินค๎าอุปโภคบริโภค ในขณะเดียวกันหนี้ภาค

ครัวเรือนยังอยูํในระดับที่สูง จากการสร๎างหนี้ที่มีมาจากอดีต ท าให๎รายได๎ของประชาชนสํวนใหญํถูกน าไปใช๎หนี้มากกวําใช๎ใน

การบริโภคสินค๎า ท าให๎การบริโภคในประเทศไมํเติบโตขึ้น  ซ่ึงถึงแม๎วําราคาน้ ามันซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการบริโภคจะมีราคา

ลดลงไปเป็นอยํางมากก็ตาม แตํก็ยังไมํสามารถกระตุ๎นให๎ประชาชนหันมาบริโภคภายในประเทศมากขึ้นได๎เทําไรนัก  

ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัว  ถึงแม๎วําเศรษฐกิจของมหาอ านาจอยํางสหรัฐอเมริกาได๎เริ่มฟ้ืนตัวขึ้น แตํ

เศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปยังคงติดกับปัญหาหนี้สาธารณะ ขณะเดียวกันประเทศจีนที่มีเศรษฐกิจใหญํอันดับหนึ่งของเอเชียก็มีอัตรา

การเติบโตที่ลดลงอยํางมาก ท าให๎ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกอยูํในภาวะซบเซา อันสํงผลให๎ประเทศไทย ซ่ึงมีรายได๎หลักอยูํกั บ

การสํงออก ได๎รับผลกระทบอยํางมาก จากการคาดการณ์ของหนํวยงานเศรษฐกิจคาดวําการสํงออกของไทยในปี 2558 จะอยูํใน

ระดับทรงตัว หรือต่ ากวําปี่ผํานมา ซ่ึงก็จะสํงผลกระทบถึงสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยพอสมควร  

คําครองชีพที่สูงขึ้น  จากนโยบายของรัฐบาลชุดทีแล๎วในการปรับคําแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาท รวมทั้งนโยบายประชา

นิยมตํางๆ ไมํวําจะเป็นรถคันแรก บ๎านหลังแรก ท าให๎ประชาชนมีหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ถึงแม๎วําการปรับคําแรงจะท าให๎รายได๎

ของประชาชนสูงขึ้นก็ตาม  แตํก็สํงผลกระทบทางด๎านคําครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นตามไปด๎วย ถึงแม๎วําในชํวงปลายปีที่
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ผํานมา ราคาน้ ามันในตลาดโลกลดลงมากกวํา 50% แตํราคาสินค๎าอุปโภคบริโภคตํางๆ ไมํได๎ลดลงตาม ท าให๎ภาพรวมโดยคํา

ครองชีพของประชาชนสูงขึ้นเป็นอยํางมาก รวมทั้งสินค๎าชุดช้ันในสตรี ซ่ึงมีการปรับราคาสูงขึ้นด๎วยในทุกๆ แบรนด์ เนื่องจาก

ต๎นทุนคําแรงที่สูงขึ้น  แม๎วําตัวเลขทางเศรษฐกิจจะประกาศวําอัตราเงินเฟ้ออยูํในระดับที่ต่ า แตํในสภาพความเป็นจริงแล๎ว คํา

ครองชีพโดยรวมมีการปรับตัวสุงขึ้นเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะปัจจัย 4 อันได๎แกํ อาหาร , เครื่องนุํงหํม, ที่อยูํ และยารักษโรค 

รวมทั้งภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอยํางมาก ท าให๎กลุํมลูกค๎ากลุํมเป้าหมายของบริษัท ที่มีรายได๎อยูํในระดับปานกลางได๎รับ

ผลกระทบอยํางมาก ต๎องระมัดระวังในการใช๎จํายเงิน  โดยเฉพาะในกลุํมวัยรุํน ซ่ึงยังคงต๎องรับเงินจากครอบครัวมาจับจํายใช๎

สอย เริ่มตระหนักในการใช๎เงิน จึงท าให๎ภาพรวมของการใช๎จํายทางด๎านชุดช้ันในสตรีของคนระดับกลาง ลดลง   

ด๎านอุปทานชุดช้ันใน   มีผู๎ผลิตทั้งรายใหญํ  รายกลาง  และรายยํอยกระจายอยูํทั่วประเทศกวํา  40  ราย   จากการที่จะมีการ

รวมตัวกันเพ่ือเป็นหนึ่งเดียวในอาเซ่ียน  หรือ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   คาดวําจะมีแบรนด์ตํางๆ จากอาเซียนเข๎ามาแขํงขัน

ในตลาดเมืองไทยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะแบรนด์ของประเทศอินโดนีเซีย , เวียดนาม   ซ่ึงมีแบรนด์ท๎องถิ่นที่เป็นผู๎น าตลาดอยูํ  และมี

โรงงานผลิตเอง   และมีต๎นทุนการผลิตที่ต่ ากวําในประเทศไทย ซ่ึงอาจจะเข๎ามาในตลาดระดับกลาง ลงลํางมากขึ้น  ท าให๎คาดวํา

ตํอไปการแขํงขันของตลาดชุดช้ันในจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย  ๆ ลักษณะการผลิตมีทั้งที่เป็นการผลิตให๎กับตราสินค๎าตํางประเทศ

เพ่ือสํงออกทั้งหมด  (OEM)   หรือซ้ือลิขสิทธ์ิตราสินค๎าจากตํางประเทศ  เพ่ือผลิตและจ าหนํายในประเทศและเพ่ือสํงออก รวมทั้งการ

ผลิตภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของตนเอง และการผลิตโดยไมํมีเครื่องหมายการค๎า และเมื่อตลาดมีการเปิดเสรีมากขึ้น จะท าให๎

อุปทานมีมากกวําอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้น คาดวําในปี 2558 จะมีการแขํงขันทางด๎านการตลาด และ การสํงเสริมการขาย มีความรุนแรงขึ้น  

แตํอยํางไรก็ตาม ปัจจุบันผู๎ผลิตเริ่มให๎ความส าคัญกับมูลคํ าผลิตภัณฑ์ (Product Value) มากขึ้น จึงมีการพัฒนาการผลิต การสร๎าง

โครงขํายอุตสาหกรรม การจัดการวัตถุดิบเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค 

รวมถึงมีการจ๎างผู๎เช่ียวชาญด๎านการผลิตและนักออกแบบจากตํางประเทศมาชํวยพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์ 

ภาวะการแข่งขันในประเทศ 
 ตลาดชุดช้ันในภายในประเทศเป็นตลาดที่มีการแขํงขันสูงในทุกระดับราคา โดยมีผู๎ประกอบการหลายรายใน

อุตสาหกรรมชุดช้ันใน เชํน  บริษัท ไทยวาโก๎ จ ากัด (มหาชน) ผู๎ผลิตชุดช้ันในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผู๎ผลิตชุดช้ันในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผู๎ผลิตชุดช้ันในตรา “Sabina” และยังมีผู๎ผลิตรายยํอยซ่ึงผลิตชุด
ช้ันในโดยไมํมีเครื่องหมายการค๎าจ านวนมากรองรับตลาดผู๎บริโภคที่ค านึงถึงราคาเป็นประเด็นหลักในการเลือกซ้ือสินค๎า โดย
หากแบํงสัดสํวนตลาดโดยประมาณแล๎ว  บริษัท ไทยวาโก๎ จ ากัด (มหาชน) จะมีสํวนแบํงตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเป็นบริษัทฯ 
ภายใต๎แบรนด์ “ Sabina” และบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ภายใต๎แบรนด์ “ Triumph “ ในปี 2558 นี้
คาดวําจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังคงอยูํในภาวะซบเซา ตลาดโดยรวมของชุดช้ันในจะมีการเติบโตที่ต่ า  เนื่องจาก
ก าลังซ้ือของผู๎บริโภคไมํได๎เพ่ิมขึ้น ผู๎บริโภคยังมีภาระะหนี้สินครัวเรือนที่อยูํในระดับสูง ท าให๎ผู๎บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือช๎าลง 
และจากการที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ท าให๎การซ้ือแตํละครั้งของผู๎บริโภคจะมีการตรวจสอบการสํงเสริมการขายตลอดเวลา 
และจะตัดสินใจซ้ือเมื่อมีโปรโมช่ัน หรือการสํงเสริมการขายที่นําสนใจ โดยเฉพาะการลดราคา หรือราคาพิเศษ  คาดวําจะท าให๎
การแขํงขันชุดช้ันในส าหรับตลาดในประเทศจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  การสํงเสริมการขายแตํละครั้งจะต๎องเข๎าถึงตัวผู๎บริโภค
มากขึ้น การตลาดจะต๎องเป็นการตลาดที่จะต๎องท าทุกวิถีทางที่เข๎าถึงตัวผู๎บริโภคในแตํละบุคคลให๎ได๎   

นอกจากการแขํงขันระหวํางบริษัทผู๎ผลิตภายในประเทศ ยังมีการแขํงขันจากผู๎ผลิตชุดช้ันในช้ันน าจากตํางประเทศ เชํน 
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต๎น ที่เข๎ามาแยํงชิงสํวนแบํงการตลาดผู๎บริโภคระดับบน ส าหรับตลาดผู๎บริโภคที่ค านึงถึง
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ราคาเป็นประเด็นหลัก มีการแขํงขันจากชุดช้ันในน าเข๎าราคาประหยัดจากผู๎ผลิตจากประเทศใกล๎เคียง เชํน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ซ่ึงมีต๎นทุนการผลิตต่ า เป็นต๎น นอกจากนั้นคาดวําจะมีแบรนด์ท๎องถิ่นในประเทศแถบอาเซียนที่มีข๎อตกลงทางการค๎าอาเซียน 
หรือ AEC จะเข๎ามารํวมแขํงขันอีกในไมํช๎านี้ 

 
การน าเข้าสินค้าประเภทชุดชั้นใน 
 

มูลคําการน าเข๎าชุดช้ันในสตรีของไทย ตั้งแตํปี 2551 ถึง 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
   (หนํวย : เหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

      

  ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

จากตาราง และกราฟ จะเห็นได๎วําตั้งแตปํี 2551 และปี 2552 อัตราการน าเข๎าอยูํในลักษณะคงตัว แตํในปี 2553 มีอัตรา
การน าเข๎าชุดช้ันในเติบโตสูงขึ้นเป็นอยํางมากโดยสูงขึ้นถึง 21% และในปี 2554 ที่ยังคงมีอัตราน าเข๎าสูงขึ้นถึง 13% และในปี 
2555 อัตราการน าเข๎ายังคงสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเติบโตขึ้นถึง 7% หรือคิดเป็นการน าเข๎าสูงถึง 132.70 ล๎านเหรียญสหรัฐ  และ
ในปี 2556 มีการน าเข๎าสูงมากถึง 148.90 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตขึ้นถึง 12%  ซ่ึงเป็นอัตราที่มีการเติบโตมากกวําตลาด
ภายในประเทศอีก สํวนในปี 2557 ในชํวงที่ภาวะเศรษฐกิจ หรือการบริโภคภายในประเทศยังคงซบเซาอยูํ  แตํการน าเข๎าจาก
ตํางประเทศยังมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยมีการน าเข๎าสูงถึง 156.9 ล๎านเหรียญสหรัฐ หรือเติบโตกวําปี 2556 ประมาณร๎อย
ละ 5    

 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคําการน าเข๎า 90,633,523  90,414,181  109,715,634    123,920,600  132,500,000 148,900,000 156,900,000 

อัตราการเติบโต (%)  - 0% 21% 13% 7% 12% 5% 
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มูลคําการน าเข๎าสินค๎าประเภทชุดช้ันในจากประเทศคูํค๎าหลักปี 2551 – 2557 (บาท) 

ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

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 2,767,500,000 

ฮํองกง 811,572,090  888,753,083  1,108,786,299     703,439,800     546,495,700 558,026,800 665,900,000 
มาเลเซีย 64,318,310  66,936,052  83,794,198  79,403,200 56,104,600 54,885,500 38,000,000 

เวียดนาม 51,048,620  90,789,462  69,940,042  139,626,000  200,294,600  283,223,500 330,900,000 

บังคลาเทศ - - 41,087,300   91,122,200     123,367,300  193,588,100 164,900,000 

อินโดนีเซีย - - 65,939,594  52,899,400 79,739,400 67,731,700 89,400,000 

ญ่ีปุ่น 54,397,315  25,284,872  33,435,200  38,773,500 43,004,500 27,932,400 38,000,000 

โปรตุเกส - 61,758,216  60,486,400      79,848,800   96,425,200  106,161,400 110,600,000 

 
 

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย์ 
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สัดสํวนการน าเข๎าชุดช้ันในปี 2557 

ประเทศ จีน ฮํองกง บังคลาเทศ เวียดนาม โปรตุเกส อื่นๆ 
อัตราสํวน (%) 54 13 3 6 2 22 

 

 

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

 
เมื่อพิจารณาจากการน าเข๎าแล๎วจะเห็นได๎วํายังคงมีการน าเข๎าชุดช้ันในจากประเทศจีน มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีการ

น าเข๎าสูงถึง  2,767.50 ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 6 และมีสัดสํวนการน าเข๎าถึงร๎อยละ 54  นอกจากนั้นมีอัตราร๎อยละการ
น าเข๎าจากประเทศเวียดนามสูงมากขึ้นเป็นพิเศษ  โดยสูงขึ้นถึงร๎อยละ 16.8 ทั้งน้ีคาดวําการน าเข๎าที่เพ่ิมขึ้นมาจาก 2 ปัจจัย ด๎วยกัน 
คือ การน าสินค๎าเข๎ามาจากประเทศจีน เพ่ือจ าหนํายโดยเฉพาะในตลาดดีสเคาท์สโตร์ ซ่ึงมีการน าเข๎ามาเป็นจ านวนมากทั้งปริมาณ 
และมูลคํา เนื่องจากราคาสินค๎าตํอช้ินมีราคาต่ า  และอีกเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากบางแบรนด์ไมํสามารถที่จะผลิตในประเทศได๎ 
เนื่องจากคําแรงที่สูงขึ้น และแรงงานมีปัญหาจากสหภาพ จึงต๎องปิดโรงงาน และน าเข๎าจากตํางประเทศแทน 

 นอกจากนั้นจากคําครองชีพในประเทศไทยมีคําครองชีพที่สูงขึ้น ท าให๎ต๎องประหยัดคําใช๎จํายในการซ้ือชุดช้ันใน ซ่ึง
สวนทางกับแบรนด์ชุดช้ันในในประเทศที่ต๎องปรับราคาสูงขึ้นจากต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  ท าให๎เป็นโอกาสส าหรับสินค๎าจาก
ประเทศตํางๆ เหลํานี้เข๎ามาท าตลาดในประเทศไทย ในราคาที่ต่ ากวํา  จึงคาดวําการแขํงขันของตลาดชุดช้ันในในปี 2558 จะต๎อง
มีการแขํงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอยํางแนํนอน  

 
แนวโน้มตลาดในประเทศ 

 ในปี 2557 ที่ผํานมา ในครึ่งปีแรก ประเทศไทยประสบกับภาวะความขัดแย๎งทางการเมือง ท าให๎มีสํงผลกระทบตํอ
เศรษฐกิจภายในประเทศพอสมควร  ถึงแม๎วําจะเกิดการยึดอ านาจ และมีการจัดตั้งรัฐบาลช่ัวคราวขึ้นมาในชํวงครึ่งปีหลังและได๎
พยายามเรํงรัฐให๎เกิดการใช๎จํายของประชาชน และภาครัฐให๎มากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ, การจํายชดเชยจากโครงการ
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จ าน าข๎าว และอื่นๆ   แตํก็ยังไมํสามารถท าให๎ระบบเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัว  โดยพิจารณาได๎จาก อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ  (Gross Domestic Products หรือ GDP) ซ่ึงเติบโตประมาณประมาณ ร๎อยละ 1-2 เทํานั้น ท า
ให๎ตลาดรวมในประเทศส าหรับชุดช้ันใน ก็ตกอยูํในสภาวะที่ไมํมีการเติบโตหรือเติบโตได๎ต่ ามากเชํนกัน  

ส าหรับในปี 2558 จากการคาดการณ์ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจจากหลายๆ สถาบันก็ยังคงออกมาในแนวทางเดียวกัน
วํา ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นเพียง 3-4% เทํานั้น  ซ่ึงเกิดจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่
คาดวําสภาวะเศรษฐกิจโลกยังไมํฟ้ืนตัว โดยเฉพาะทางด๎านยุโรป , ญ่ีปุ่น รวมถึงประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจของโลก เชํน 
จีน และอินเดีย ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง  จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจะสํงผลกระทบถึงการ
สํงออกของประเทศไทย ที่มีการคาดการณ์ไว๎วําจะเติบโตในอัตราที่ต่ า  ซ่ึงทางภาครัฐก็พยายามที่จะกระตุ๎นให๎เกิดการบริโภค
ภายในประเทศ โดยเรํงทางด๎านการลงทุน และการเบิกจํายจากภาครัฐ  แตํคาดวําจะยังไมํสามารถกระตุ๎นให๎เกิดการบริโภค
ภายในประเทศที่สูงขึ้นได๎เทําไรนัก 

ส าหรับตลาดอุตสาหกรรมชุดช้ันในในประเทศไทย คาดวําจะมีอัตราการเติบโตที่ต่ าส าหรับตลาดสินค๎าในระดับกลาง  
แตํคาดวําการเติบโตของตลาดชุดช้ันในในตลาดลํางจะยังคงสูงขึ้นอยูํ  โดยสอดคล๎องกับการน าเข๎าชุดช้ันในที่เพ่ิมขึ้นจาก
ประเทศจีน ซ่ึงมีราคาถูกที่เข๎ามาขายในกลุํมดีสเคาท์สโตร์ ได๎แกํ ห๎างบิ๊กซี , เทสโก๎ โลตัส ที่เป็นการน าเข๎าสินค๎าเข๎ามาขายเอง
โดยทางห๎าง ซ่ึงจะสํงผลกระทบกับแบรนด์ที่แขํงขันกันอยูํในตลาดลํางเป็นอยํางมาก  และคาดวําในปี 2558 แบรนด์ในระดับลําง
ในประเทศ จะได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก จากการที่ทางห๎างได๎มีการน าเข๎าสินค๎าราคาถูกเข๎ามาขายเอง ซ่ึงนอกจากราคาที่
จะต๎องมีการแขํงขันที่ราคาถูกแล๎ว แบรนด์ระดับลํางอาจจะได๎รับผลกระทบจากพ้ืนที่ขายในห๎างเอง เนื่องจากทางห๎างคงต๎องให๎
ความส าคัญกับพ้ืนที่ขายที่เป็นสินค๎าของบริษัทเองมากกวําการให๎แบรนด์ระดับลํางเข๎ามาขาย ท าให๎แบรนด์ระดับลํางนอกจาก
จะต๎องแขํงขันทางด๎านราคาแล๎ว ยังต๎องแขํงขันเพ่ือแยํงชิงพ้ืนที่ขายในห๎างอีกด๎วย 

 สํวนตลาดระดับกลาง ซ่ึงเป็นตลาดใหญํของบริษัท คาดวําตลาดจะมีการแขํงขันกันรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแบ
รนด์ที่มีสํวนแบํงตลาดที่ใหญํที่สุด  ก็ต๎องพยายามในการรักษาสํวนแบํงตลาดเอาไว๎ให๎ได๎ คาดวําจะมีการน ากลยุทธ์การตลาด
ทุกๆ ด๎านมาใช๎กันอยํางเต็มที่ ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมการตลาด และอื่นๆ เพ่ือรักษาสํวนแบํงตลาดเอาไว๎ 
และคาดวําทุกๆ แบรนด์จะต๎องหันมาใช๎กลยุทธ์การสํงเสริมการขายทางด๎านการลดราคากขึ้น ทั้งจากแบรนด์เอง และจากทางห๎าง 
เพ่ือที่จะกระตุ๎นยอดขายเพ่ือรักษาทั้งสํวนแบํงตลาดของตนเอง และป้องกันการถูกแยํงสํวนแบํงทางการตลาด   

ในสํวนของแนวโน๎มพฤติกรรมของผู๎บริโภค จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการใช๎ Social Media 
ท าให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงข๎อมูลของผลิตภัณฑ์ได๎มากยิ่งขึ้น  ผู๎บริโภคหาข๎อมูลเพ่ือน ามาใช๎ในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ
สินค๎ามากยิ่งขึ้น ทั้งทางด๎านการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การสํงเสริมการขาย และอื่นๆ ดังนั้นทุกแบรนด์จะมีการ
หันมาท าการตลาดทางด๎านส่ืออิเลคโทรนิคส์ (Social Communication) เพ่ือเข๎าถึงผู๎บริโภคมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลยุทธ์การตลาด
ที่สามารถเข๎าถึงแตํละบุคคลได๎อยํางชัดเจน และมีต๎นทุนการตลาดที่คํอนข๎างต่ ามาก   

 ทางด๎านสินค๎า  แนวโน๎มของผู๎บริโภคจะหันมาเน๎นการสวมใสํชุดช้ันในเพ่ือความสวยงามและกระชับรูปรําง นับเป็น
ปจัจัยหลักที่กระตุ๎นยอดขายของอุตสาหกรรมชุดช้ันในภายในประเทศโดยรวมมากยิ่งขึ้น การสวมใสํชุดช้ันในที่มีรูปแบบ
ทันสมัย สีสันสวยงาม เพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดส าหรับวัยรุํนและวัยสาว  ส าหรับชุดช้ันในแบบฟังก์ช่ันเป็น
เครื่องนํุงหํมที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของสุภาพสตรีซ่ึงก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรหญิง และการ
เพ่ิมขึ้นของชุดช้ันในแบบใหมํที่ชํวยรักษารูปรํางและเสริมบุคคลิกภาพ  

 
 
 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  25 
 

ภาวะการแข่งขันในตลาด OEM 
ในปี 2557 ที่ผํานมา จาภสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู๎จ๎างผลิต OEM ในแถบยุโรป ซ่ึงเป็นลูกค๎าหลักของบริษัทฯ 

วิกฤตการหนี้สาธารณะยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ลุลํวง ท าให๎สภาวะการบริโภคภายในยุโรปยังไมํได๎ดีขึ้น สินค๎าที่วําจ๎างผลิตซ่ึงเป็น
สินค๎าที่เป็นแบบแฟช่ัน ราคาสูงได๎รับผลกระทบอยํางหนัก ลูกค๎าหลายรายได๎มีการเริ่มปรับสินค๎าให๎มีแบบและแฟช่ันที่น๎อยลง 
ราคาสินค๎าถูกลง  เพ่ือสอดคล๎องกับสภาวะตลาดที่เป็นอยูํ จึงท าให๎มีผลกระทบกับยอดส่ังผลิตของบริษัท เนื่องจากผู๎วําจ๎างผลิต
ต๎องการหาสินค๎าราคาที่ถูกลง ซ่ึงไดย๎๎ายออเดอร์ หรืการส่ังผลิตไปยังประเทศจีน ซ่ึงมีความได๎เปรียบในเรื่องของคําแรงที่ต่ ากวํา 
และยังได๎รับการสํงเสริมจากภาครัฐบาลอีกด๎วย ประกอบกับโดยสํวนใหญํเป็นผู๎ผลิตครบวงจรตั้งแตํการผลิตต๎นน้ าจนถึงการ
ผลิตปลายน้ าของอุตสาหกรรมส่ิงทอ  แตํอยํางไรก็ตามจากการที่ลูกค๎าได๎มีการย๎ายฐานการผลิตไปแถบประเทศจีน ก็ประสบ
ปัญหาทางด๎านคุณภาพของสินค๎า และความไมํตรงเวลา จึงได๎เริ่มย๎ายกลับมาผลิตที่ประเทศไทย  ซ่ึงคาดวําถ๎าแนวโน๎มของคําเงิน
บาทมีแนวโน๎มอํอนคําลงมาเรื่อยๆ จะสามารถที่จะแขํงขันกับทางประเทศจีนได๎ ด๎วยคุณภาพและการผลิตที่ตรงเวลา    

 
แนวโน้มตลาดในต่างประเทศ 

มูลคําการสํงออกชุดช้ันในจากประเทศไทยตั้งแตํปี 2551 จนถึงปี 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
          (หนํวย : เหรียญสหรัฐฯ) 

  

 
 ที่มา :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

ในปี  2557  ประเทศไทยมีอัตราการสํงออกชุดช้ันในลดลงจากปี  2556  เล็กน๎อย อยํางตํอเนื่อง   โดยลดลงไปร๎อยละ 
1.6  หรือคิดเป็นมูลคํา  879  ล๎านเหรียญสหรัฐ   ซ่ึงเหตุผลหลัก   เนื่องจากประเทศไทยเสียเปรียบในด๎านความสามารถในการ

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคําการสํงออก  925,207,497   804,390,703  969,151,398   958,324,500   901,733,700  886,382,800 879,000,000 
อัตราการเติบโต(%) - -13% 20% -1% -6% -2% -0.8% 
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แขํงขันทางด๎านคําแรง   แตํยังคงลดลงไปไมํมาก  เนื่องจากผูผ๎ลิตในประเทศไทยยังสามารถรักษาคุณภาพ และการผลิตที่ตรงตํอ
เวลาได๎เป็นอยํางดี  อีกทั้งการอํอนคําของเงินบาทในชํวงปลายปี กม็ีสํวนชํวยในการสํงออกมากขึ้น 

 
 

มูลคําการสํงออกสินค๎าประเภทชุดช้ันในสํูประเทศคูํค๎าหลักป ี2551 - 2557 (บาท) 
 

 ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

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 9,388,100,000 
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 5,071,100,000 

เบลเยี่ยม - - 1,443,261,080 2,011,295,900 1,946,212,700 1,572,490,500 1,848,500,000 

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 1,355,700,000 

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 1,256,400,000 
สหราชอาณาจักร 2,459,145,885 1,904,441,185 1,657,195,433 1,296,608,700 762,214,400 460,362,100 546,200,000 

 
 

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแตํละประเทศคูํค๎าแล๎วจะเห็นได๎วําคูํค๎าหลัก หรือประเทศผู๎น าเข๎าชุดช้ันในรายใหญํจาก
ประเทศไทย คือสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในปี 2557 ที่ผํานมา มียอดการสํงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นเล็กน๎อยเทํานั้น  สํวน
การสํงออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น เริ่มกลับมามีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางมาก โดยสูงขึ้นถึงร๎อยละ 16  ทั้งน้ีคาดวําเกิดจากการที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นได๎ใช๎นโยบายผํอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing หรือ QE) เชํนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให๎เกิดการ
กระตุ๎นการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเป็นแนวโน๎มที่ดีส าหรับการสํงออก  สํวนประเทศในแถบยุโรป ที่ไทยสํงออก
นั้น ประเทศไทยสามารถสํงออกไปได๎เพ่ิมขึ้นอยํางมาก ทั้งประเทศ เบลเยี่ยม, เยอรมัน และอังกฤษ มีเพียงประเทศฝรั่งเศส ที่มี
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การน าเข๎าลดลง ทั้งน้ีคาดวําประเทศเหลํานี้ในแถบยุโรป ถึงแม๎ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไมํได๎เติบโตขึ้นเทําไรนัก  แตํคาดวําเกิด
จากการย๎ายฐานการผลิตกลับมาประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประสบกับปัญหาการส่ังผลิตที่ประเทศจีน ที่เริ่มมีราคาสูงขึ้น แตํ
คุณภาพ และการสํงมอบยังไมํดีเทําไรนัก  

 
สัดสํวนการสํงออกชุดช้ันในปี 2557 

ประเทศ 
สหรัฐ 
อเมริกา 

ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส 
สหราช 
อาณาจักร 

เบลเยี่ยม เยอรมัน อื่นๆ 

อัตราสํวน (%) 33 18 5 2 7 4 31 
 

 
 
 ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ 
 ในสภาวะตลาดที่มีการแขํงขันเสรีทั้งในและตํางประเทศ ผู๎ผลิตและจัดจ าหนํายชุดช้ันในจ าเป็นต๎องรักษาความสามารถ

ในการแขํงขันของตนอยูํเสมอ ทั้งน้ี ศักยภาพการแขํงขันของบริษัทฯเมื่อเทียบกับคูํแขํงทั้งภายในและตํางประเทศ มีรายละเอียด
ดังน้ี  

1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 บริษัทฯ ผลิตชุดช้ันในที่มีคุณภาพทัดเทียมกับชุดช้ันในที่ผลิตโดยคูํแขํงในประเทศรายใหญํ และส าหรับชุดช้ันในที่

ผลิตสํงผู๎จ าหนํายชุดช้ันในช้ันน าในตํางประเทศ และยังสามารถผลิตชุดช้ันในที่ต๎องอาศัยทักษะการตัดเย็บสูงได๎  บริษัทฯ 
ค านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท าให๎บริษัทได๎รับใบรับรองจากหลายๆ สถานบัน ทั้งทางด๎านการรับรองเรื่องการใช๎วัตถุดิบที่ไมํ
ปลอดจากสารที่ท าให๎เกิดมะเร็ง, การไมํใช๎แรงงานเด็ก, และได๎รับ ISO 9001 : 2000 เป็นต๎น โดยบริษัทฯ ได๎มีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงออกมาเป็นตัวสินค๎า  โดยมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน
ที่ได๎รับการยอมรับจากลูกค๎าจากตํางประเทศ เพ่ือน ามาใช๎ในการผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพการตัด และเย็บในทุกขั้นตอน 
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จนกระทั่งแพ็คลงกลํองสินค๎า  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎แกํลูกค๎า เพ่ือให๎บริการที่ครบวงจรอีกด๎วย 
ซ่ึงนับเป็นข๎อได๎เปรียบเมื่อเทียบกับผู๎ผลิตสินค๎า OEM จากประเทศใกล๎เคียงเชํนผู๎ประกอบการสํวนใหญํในประเทศจีน ที่แม๎จะมี
ต๎นทุนการผลิตที่ต่ ากวํา แตํผลิตสินค๎าที่ด๎อยคุณภาพกวํา และถึงแม๎วําจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎กับลูกค๎า แตํยังไมํคํอยเป็นที่
ยอมรับจากลูกค๎าเทําไรนักดังน้ัน ลูกค๎าผู๎จ าหนํายชุดช้ันในช้ันน าในตํางประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย จึง
ให๎ความไว๎วางใจและท าการส่ังผลิตสินค๎ากับบริษัทฯอยํางตํอเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมสินค๎า 
 บริษัทฯ มีทีมงานในการออกแบบชุดช้ันในที่เช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายให๎เหมาะสมกับทุกรุํนทุกวัย โดยมีการ

สํงดีไซน์เนอร์ไปศึกษาดูงานยังตํางประเทศ เพ่ือเรียนรู๎ และศึกษาถึงเทรนด์ดีไซน์เพ่ือน ามาปรับ และใช๎ในการออกแบบให๎กับ
สินค๎าในประเทศ โดยเฉพาะสินค๎าวัยรุํนซ่ึงเป็นกลุํมสินค๎าที่มีลวดลายนํารัก ซ่ึงแตกตํางจากชุดช้ันในช้ันน าอื่นๆ ซ่ึงไมํเน๎นการ
ออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุํมลูกค๎าวัยรุํนมากนัก จึงท าให๎ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได๎รับการยอมรับ และสามารถครองตลาดผู๎
ซ้ือกลุํมวัยรุํนได๎  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีหนํวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นหนํวยงานในการวิเคราะห์ความ
ต๎องการของผู๎บริโภคในแตํละชํวงอายุวัย ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระรํางกายตลอดเวลา ให๎มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับ
ลูกค๎าในทุกๆ สรีระ 

3. ชํางฝีมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง 
บริษัทฯ มีชํางฝีมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง สามารถตัดเย็บชุดช้ันในที่สลับซับซ๎อนได๎  ทั้งน้ี บริษัทฯ ได๎เปิดศูนย์การ

เรียนในโรงงานซ่ึงให๎การศึกษาพนักงานทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ จึงเป็นสํวนเสริมให๎บริษัทฯสามารถคัดเลือกชํางเย็บที่มี
ความสามารถได๎ 

4. ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร๎อมพนักงาน 
หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการน าระบบ Lean Manufacturing Systems เข๎ามาใช๎ปรับปรุงระบบการ

จัดการในโรงงานจนได๎รับรางวัลจากสถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญ่ีปุ่น แล๎ว ทางบริษัทฯ ยังได๎น าระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่นเข๎ามาใช๎
ในการจัดการด๎วยเชํนเดียวกัน  ทางบริษัทฯ ยังคงหาเครื่องมือการจัดการเข๎ามาเพ่ือชํวยบริหารงานโรงงานมากยิ่งขึ้น ได๎แกํ 
ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
สํวนรํวม) เป็นต๎น เข๎ามาชํวยเสริมการจัดการในโรงงานให๎มีระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือท าให๎ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ลดการ
สูญเปลํา 

5.  องค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนให๎เป็น องค์การแหํงการ

เรียนรู๎ เพราะในการพัฒนาปรับปรุงตํางๆต๎องอาศัยความรู๎และการเรียนรู๎ของคนในองค์การ ด๎วยการค๎นหาแนวคิดใหมํและการ
ใช๎ประสบการณ์ตรง ท าให๎เกิดการผลิตสินค๎าหรือบริการใหมํและสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎  หากองค์การใด
มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถอยูํมากแล๎ว ก็จะได๎เปรียบกวําองค์กรอื่นๆ ดังน้ันถ๎าบริษัทฯท าให๎สมาชิกในองค์การมีการเรียน
รู๎อยูํตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความรู๎อันอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถํายโอนความรู๎ไปยังสมาชิกอื่นในองค์การ
เพ่ือให๎เกิดผลการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอดจนสมาชิกสามารถน าประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด๎านมาสร๎างคุณคํา
ให๎กับสินค๎าและบริการได๎อยํางสร๎างสรรค์ อันจะน าไปสํูการสร๎างกระบวนการและการจัดการในองค์การให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
แกํธุรกิจ 

 6. การสร๎างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 4 ด ี
บริษัทฯ  ยึดหลักการ องค์กรแหํงความสุข เป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ องค์กร และมีความเช่ือวํา องค์กรจะดีได๎ 

ถ๎าพนักงานในองค์กร ท างานอยํางมีความสุข เปรียบเสมือน องค์กรเป็นบ๎านหลังที่ 2  การบริหารงานมีหลายแบบ ทั้งแบบการ
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บริหาร จัดการแบบ บน ลงลําง หรือแบบลํางขึ้นบน แตํบริษัทฯยึดหลักในการบริหารโดยใช๎พนักงานเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา(Client Center) และการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ เพราะเรามีความเช่ือวํา ถ๎าส่ิงที่ท า เกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการกระท า
โดยพนักงานทุกคนเองแล๎ว ความสุขจะเป็นค าตอบสุดท๎ายที่ทุกคนได๎รับ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นที่มาของค าวํา วัฒนธรรมองค์กร 4 ดี ของ
บริษัทฯ อันประกอบด๎วย”คิดดี พูดดี ท าดี และเป็นคนดี” 

 
คิดดี หมายถึง  ทุกคนต๎องเริ่มต๎น การคิดบวก มองบวก มีสติทั้งกับตนเองและผู๎อื่น 
พูดดี หมายถึง ทุกคนต๎องพูดจากันด๎วยค าพูดที่ดีลดการเปรียบเทียบ 
ท าดี หมายถึง รู๎เสียเปรียบ ไมํเอาเปรียบผู๎อื่น รู๎จักการให๎ 
คนดี จะเกิดขึ้นทันที เมื่อเรามี 3 ดี ข๎างต๎น พร๎อมแล๎ว 

 
นโยบายราคา 

การก าหนดนโยบายราคาสินค๎าสามารถแบํงได๎เป็น 2 วิธี คือ การก าหนดราคาขายของสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎า
ของบริษัทยํอย และการก าหนดราคาสินค๎าที่ผลิตภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของผู๎ส่ังผลิต (OEM) โดยปัจจัยที่มีผลตํอการก าหนด
ราคาสินค๎า 2 ประเภทนี้ คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลคําทางการตลาดของสินค๎า 

ราคาสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยจะใช๎วิธีการก าหนดราคาตามความเหมาะสมตํอผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ์ โดย
จะเพ่ิมราคาตามมูลคําทางการตลาดของสินค๎าด๎วย การก าหนดราคาจะให๎อยูํในระดับใกล๎เคียงกับคูํแขํงในตลาดระดับเดียวกัน
เพ่ือให๎ผู๎บริโภคใช๎สินค๎าอยํางคุ๎มคํา และให๎อยูํในระดับที่แขํงขันได๎ ปัจจุบันราคาสินค๎าของบริษัทฯ ถือวําอยูํในระดับราคาปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค๎าประเภทเดียวกันในตลาด บริษัทฯ ไมํมีนโยบายในการแขํงขันทางด๎านราคากับผู๎ผลิตรายอื่น 
อยํางไรก็ตามสินค๎าอาจมีการลดราคาตามกลยุทธ์การตลาดของห๎างสรรพสินค๎า และจุดจ าหนํายตํางๆ ตามความเหมาะสม  

ส าหรับราคาสินค๎า OEM บริษัทฯ จะคัดเลือกลูกค๎าที่อยูํในระดับ กลางถึงระดับบน และใช๎นโยบายในการตั้งราคาแบบ
เพ่ิมอัตราก าไรจากต๎นทุนการผลิต (Cost Plus) ซ่ึงราคาขายจะครอบคลุมถึงความเส่ียงของความผันผวนเงินตราตํางประเทศ
บางสํวน และก าไรขั้นต๎นจากการผลิตสินค๎าแตํละชนิด มากน๎อยตามรูปแบบของสินค๎า รวมถึงปริมาณสินค๎าที่ลูกค๎าส่ังซ้ือ  

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์   
 
ก าลังการผลิตและนโยบายการผลิต   

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหํง ตั้งอยูํในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดยโสธรและจังหวัดบุรีรัมย์ มีเครื่องจักรรวมทั้งส้ิน
กวํา 2,600 เครื่อง โดยแบํงเป็นเครื่องจักรเย็บ จ านวนกวํา 2,300 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ จ านวนกวํา 300 เครื่อง นอกจาก
เครื่องจักรหลักเหลํานี้แล๎วยังมีอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรเย็บซ่ึงสามารถชํวยให๎ปรับเครื่องจักรให๎ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยจะมีหลายแบบแตกตํางกันไปตามรูปแบบสินค๎า ปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณ
การผลิตจริงทั้งส้ิน4.84ล๎านช้ินตํอปี  

บริษัทยํอยมีโรงงาน 2 แหํง ตั้งอยูํในเขตจังหวัดกรุงเทพ และจังหวัดนครปฐม มีเครื่องจักรรวมทั้งส้ินกวํา 1,500 เครื่อง 
โดยแบํงเป็นเครื่องจักรเย็บ จ านวนกวํา 1,300 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นกวํา 200 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี 

การบ ารุงรักษาเพ่ือให๎มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตํอพนักงานอีกด๎วย ปัจจุบันบริษัทยํอยมีการผลิตจริงทั้งส้ิน 
2.08 ล๎านช้ินตํอปี  
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นโยบายในการผลิตสินค้า 
ปริมาณสินค๎าที่จะผลิตขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ เชํน การคาดการณ์สภาวะการแขํงขันทางการตลาด ฤดูกาลในการ

วางจ าหนํายผลิตภัณฑ์ใหมํ ก าลังการผลิตของแตํละโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากความ
ต๎องการของลูกค๎าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องรูปแบบการผลิต หากแบํงสินค๎าออกตามรูปแบบการผลิตก็สามารถแบํง
ได๎เป็น 2 รูปแบบ คือ สินค๎าที่มีการผลิตรูปแบบซ้ าเดิม หรือสินค๎าเบสิค (Basic)  และสินค๎ารูปแบบใหมํ หรือ สินค๎าแฟช่ัน 
(Fashion)  สินค๎ารูปแบบซ้ าเดิม จะเป็นสินค๎าที่ผู๎บริโภคที่ชอบใช๎แบบเดียวกันบํอยครั้ง มีสีที่เรียบ ไมํมีลวดลาย ซ่ึงจะมีการผลิต
ในลักษณะการเติมเต็มสินค๎าตลอดเวลา ท าให๎บริษัทฯ สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผนการผลิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยให๎ลายน์ผลิต ผลิตในแบบเดียวกัน หรือใกล๎เคียงกันตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความช านาญ ท าให๎ได๎ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น 
ได๎ผลผลิตมากยิ่งขึ้น ในสํวนของสินค๎าที่เป็นแฟช่ัน จะมีการออกแบบใหมํๆ อยูํตลอดเวลา จะไมํน าแบบเดิมกลับมาผลิตใหมํ แม๎
สินค๎ารูปแบบใหมํมีความยากในการผลิตมากกวํา แตํมีรายได๎จากการขายที่สูงกวํา และอัตราก าไรขั้นต๎นที่ดีกวํา 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย บริษัทฯ จะมีการวางแผนการวางจ าหนํายสินค๎าลํวงหน๎าทุก
ปี เพ่ือควบคุมการผลิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แผนการวางจ าหนํายสินค๎าบํงบอกถึงปริมาณและชนิดสินค๎าที่บริษัทฯ ต๎องผลิต
ในแตํละเดือน เพ่ือที่จะวางจ าหนํายได๎ตรงเวลาที่วางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุํนตามปริมาณการส่ังซ้ือในระหวํางปี 
ฝ่ายวางแผนการผลิตสํวนกลางเป็นผู๎กระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานตํางๆ โดยกระจายปริมาณสินค๎าตามความเหมาะสม
ของระยะเวลา แบํงชนิดสินค๎าตามความเหมาะสมของเครื่องจักร และความช านาญของพนักงานในแตํละโรงงาน เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในสํวนผลิตภัณฑ์ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการส่ังซ้ือจากลูกค๎าเป็นครั้งๆ ไป กลําวคือไมํมีการผลิตลํวงหน๎า ซ่ึง
ลูกค๎าจะส่ังซ้ือกํอนวันที่ต๎องการสินค๎าเป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจ าหนํายสินค๎าของลูกค๎า ทั้งน้ีเพ่ือไมํให๎เกิดความลําช๎า
ในการผลิต และสํงสินค๎า บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินค๎าที่จะผลิตไปยังโรงงานตํางๆ ตามความเหมาะสมของก าลังผลิต 
ระยะเวลา และรูปแบบสินค๎า โดยพิจารณาควบคูํไปกับปริมาณการผลิตสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของตนเองด๎วย หากพบวํา
มีการส่ังซ้ือจากลูกค๎าเข๎ามามากกวําก าลังผลิตที่คงเหลือ บริษัทฯ จะไมํรับการส่ังซ้ือนั้นๆ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับทั้งลูกค๎าและบริษัทฯ  

นอกจากนี้บริษัทฯ ให๎ความส าคัญในการพัฒนาปัจจัยอื่นๆ ที่ชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เชํน การพัฒนา
แรงงานคน เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตเส้ือผ๎าส าเร็จรูป โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อสินค๎าต๎องการรายละเอียดและมี
ดีไซน์ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีการพัฒนาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยํางตํอเนื่อง ใน
ระหวํางการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุ๎นพนักงานให๎ผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพอยูํตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเป็นระยะ ขึ้นอยูํกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหมํที่ต๎องการวางจ าหนําย และความจ าเป็นใน
การเพ่ิมทักษะการผลิต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได๎มีการขายสินค๎าผํานทางชํองทาง ดีสเคาท์สโตร์ อันได๎แกํ บิ๊กซี และโลตัส ซ่ึงมีสัดสํวนยอดขายอยูํ
ประมาณ ร๎อยละ 30 ของยอดขายบริษัทฯ  แตํเนื่องจากห๎างเหลํานี้มีนโยบาย หรือแนวโน๎มในการที่จะขายสินค๎าในราคาที่ต่ า เพ่ือ
สอดคล๎องกับกลุํมลูกค๎าของห๎างเหลํานี้  จึงได๎เริ่มท าแบรนด์ของตนเองขึ้นมาจ าหนําย หรือ House Brand โดยน าเข๎ามาจาก
ประเทศจีนเป็นสํวนใหญํ ซ่ึงมีราคาต๎นทุนสินค๎าที่ต่ าและมาจ าหนํายในราคาที่ต่ ากวําราคาสินค๎าบริษัทฯ คํอนข๎างมาก ถึงแม๎จะมี
ราคาที่ต่ าแตํเมื่อเทียบสัดสํวนก าไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล๎ว จะอยูํในอัตราที่สูงกวําสํวนแบํงที่ได๎รับจากทางบริษัทฯ ดังนั้นห๎าง
เหลํานี้จึงได๎เริ่มท าการลดขนาดพ้ืนที่ขายสินค๎าบริษัทฯ ลง เพ่ือน าพ้ืนที่ไปให๎กับสินค๎าแบรนด์ตนเอง    ท าให๎บริษัทฯ ได๎รับ
ผลกระทบในการจัดโชว์สินค๎าได๎ไมํเต็มที่ จึงสูญเสียโอกาสในการขาย  แตํอยํางไรก็ตามห๎างเหลํานี้ยังไมํมีแนวโน๎มที่จะยกเลิก
การจ าหนํายสินค๎าของบริษัทฯ เนื่องจากยอดขายบริษัทฯ เป็นสัดสํวนที่อยูํในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับยอดขายของทั้ งแผนกชุด
ช้ันในของห๎างเหลํานี้  หลังจากที่ทางห๎างเหลํานี้เริ่มลดขนาดพ้ืนที่ขายของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ยังเล็งเห็นวําปริมาณลูกค๎าที่
มายังห๎างเหลํานี้มีปริมาณที่สูงพอสมควร ทางบริษัทฯ จึงได๎เริ่มด าเนินการในการเปิดร๎านค๎าของบริษัทฯ เอง ในพ้ืนที่ด๎านนอกซ่ึง
เป็นสํวนพลาซําของห๎างเหลํานี้  โดยทางบริษัทฯ ได๎เปิดไปแล๎วทั้งส้ินจ านวน  43  ร๎าน  ในบริเวณพลาซํา หรือพ้ืนที่เชําของห๎าง
ดีสเคาท์สโตร์ เหลํานี้   

 ความเสี่ยงจากการเปิดร้านค้าของบริษัทฯ เอง 

ปัจจุบัน การค๎าปลีกของไทย ได๎มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น มีการสร๎างศูนย์การค๎าขึ้นมาเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับกับ
พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนไป ที่ต๎องการเดินในศูนย์การค๎าที่มีครบทุกอยําง ทั้งในสํวนของห๎างสรรพสินค๎า, ร๎านค๎าแบรนด์
ตํางๆ , ร๎านอาหาร, ธนาคาร และโรงภาพยนต์ ซ่ึงศูนย์การค๎าสํวนใหญํจะแยกเป็น 2 สํวน คือ สํวนของห๎างสรรพสินค๎า และสํวน
ของพลาซําให๎เชํา ซ่ึงทางบริษัทฯ มองวําปัจจุบัน พฤติกรรมผู๎บริโภคได๎เปลี่ยนไป  ผู๎บริโภคบางสํวนนิยมในการซ้ือสินค๎าตาม
ร๎านค๎าของแบรนด์ในพลาซํา มากกวําการซ้ือสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎า จึงเป็นโอกาสของทางบริษัทฯ ในการเปิดร๎านค๎าของ
บริษัทฯ เองในบริเวณพลาซํา ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัทฯ ได๎เปิดไปแล๎วจ านวน ทั้งส้ิน 93 ร๎านค๎า  แตํอยํางไรก็ตามการเปิดร๎านค๎า
ของตนเองน้ันมีความเส่ียงในหลายๆ ด๎าน ทั้งการลงทุนตกแตํงร๎านค๎า ,เงินมัดจ าในการท าสัญญาเชําร๎านค๎าที่จะต๎องจํายลํวงหน๎า 
และระยะเวลาของสัญญาเชํา ซ่ึงสํวนใหญํจะก าหนดไว๎ที่ 3 ปี   ซ่ึงบางครั้งพ้ืนที่ที่ทางบริษัทฯ เลือกไมํได๎เป็นพ้ืนที่ทางเดินผําน
ของลูกค๎า ท าให๎ยอดขายที่ได๎ไมํคุ๎มคํากับคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น ทั้งคําเชําร๎านค๎า, คําไฟฟ้า , คําตกแตํงร๎าน และอื่นๆ  ในบางสาขาทาง
บริษัทฯ จ าเป็นต๎องปิดกํอนที่จะครบสัญญาเชํา เพ่ือมิให๎ขาดทุนมากยิ่งขึ้น  

 ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ต่อตลาดชุดชั้นในสตรี 

จากการที่ประเทศไทยได๎รํวมจัดตั้งเขตการค๎าเสรีขึ้น หรือ ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เมื่อเดือนมกราคม 
2535 ซ่ึงปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด๎วย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงค์โปร์, ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย,  
บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พมํา และกัมพูชา ซ่ึงปัจจุบันได๎พัฒนามาเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : Asean Economic 
Community โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือให๎การค๎าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี ทั้งทางด๎านสินค๎า, บริการ, การลงทุน , 
เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรีโดยปราศจากการกีดกันที่ไมํใชํภาษีศุลกากรและใช๎อัตราภาษีศุลกากรต่ าที่สุด และให๎ลดลง
เหลือในอัตรา 0%  ภายใน 31 ธันวาคม 2558 นี้ ซ่ึงความรํวมมือดังกลําว สํงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย แกํ ธุรกิจของบริษัทฯ 
ในด๎านตํางๆ ดังน้ี 
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แรงงาน  จากข๎อตกลงดังกลําว แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได๎อยํางเสรี ซ่ึงผลดีที่ได๎คือ 
จะมีแรงงานมีฝีมือไหลเข๎าจากประเทศตํางๆ ในประชาคมได๎อยํางเสรี ท าให๎ไมํเกิดการขาดแคลนแรงงาน แตํอยํางไรก็ตาม
แรงงานจากตํางประเทศก็มีความยากล าบากในการควบคุมดูแล เนื่องจากวัฒนธรรมการปกครองที่แตกตําง รวมทั้งทางด๎านภาษา
ที่ใช๎ในการส่ือสาร อีกทั้งคุณภาพของแรงงานมีฝีมือ ยังต๎องได๎รับการฝึกฝนอีกมาก 

ตลาดชุดชั้นในสตรี  จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอยํางเสรี ท าให๎แบรนด์จากตํางประเทศ ที่ ได๎เข๎ามาผลิตสินค๎าใน
ประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมด สามารถเข๎ามาในประเทศไทยได๎อยํางเสรี ท าให๎เกิดการแขํงขันในตลาดชุดช้ันในสตรีอยําง
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีต๎นทุนการผลิตที่ต่ ากวํา และในปี 2558 นี้ คาดวําตลาดชุดช้ันในสตรี จะมีการแขํงขันที่
รุนแรงมากขึ้นในทุกระดับ ทั้งระดับกลาง และระดับลําง เนื่องจากจะมีอุปทานมากกวําอุปสงค์เป็นอยํางมาก  ห๎างสรรพสินค๎า
หลายๆ แหํงเริ่มในการหาแบรนด์ใหมํๆ จากตํางประเทศเข๎ามาในแผนกชุดช้ันใน เพ่ือสร๎างความแตกตํางของห๎างตนเอง  ซ่ึงยิ่ง
จะท าให๎การแขํงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

แตํอยํางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความได๎เปรียบในเรื่องของการจับจองพ้ืนที่ในห๎างสรรพสินค๎า และดีสเคาท์สโตร์ตํางๆ 
ไว๎แล๎ว อีกทั้งความที่เป็นผู๎ผลิตและผุ๎จัดจ าหนํายชุดช้ันในสตรีภายใต๎แบรนด์ “Sabina” ในประเทศไทยมานานมากกวํา 40 ปี จน
ได๎รับการยอมรับจากผู๎บริโภคภายในประเทศอยํางกว๎างขวางทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ดี และรูปแบบที่โดดเดํนทันสมัย  

ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็ได๎ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด๎วย เชํนกัน กลําวคือ เป็นโอกาสที่บริษัท
ฯ สามารถขยายแบรนด์ “Sabina” ออกไปยังประเทศในแถบอาเซียนได๎งํายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีภาษีอัตราศูนย์ และนอกจากนั้นยังได๎
ประโยชน์จากภาษีน าเข๎าวัตถุดิบ ผ๎า, ลูกไม๎ จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาต๎นทุนที่ต่ าลง เนื่องจากไมํมีก าแพงภาษีมากั้น 
ซ่ึงนโยบายการค๎าเสรีในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น มีผลกระทบทั้งทางด๎านที่เป็นประโยชน์ และด๎านที่ไมํ
เป็นประโยชน์ ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับวําทางบริษัท จะสามารถสร๎างโอกาสให๎เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากข๎อตกลงดังกลําวได๎หรือไมํ  

 
 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 

บริษัทฯ ขายสินค๎าประเภทชุดช้ันใน ซ่ึงมีทั้งที่เป็นแบบเบสิค ซ่ึงเป็นแบบที่ขายได๎ตํอเนื่องตลอดเวลา ซ่ึงทางบริษัทจะ
มีการผลิตเพ่ือเติมเต็มสินค๎าตลอดเวลา  นอกจากนั้นยังมีแบบที่เป็นแฟช่ัน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอยูํตลอดเวลา และ
รวดเร็ว โดยเมื่อส้ินปี 2557 บริษัทฯ มีสินค๎าคงเหลือทั้งส้ินเป็นมูลคํา 1,003.6 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 57.12 ของสินทรัพย์
หมุนเวียน และร๎อยละ 43.46  ของสินทรัพย์รวม  ซ่ึงปัญหาของการมีสินค๎าคงเหลือในจ านวนมากนั้น เกิดจากการที่ทางบริษัทฯ 
ได๎เริ่มหันมาท าแบรนด์ของตนเองมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการเป็นผู๎น าแฟช่ันชุดช้ันใน จึงได๎ปรับสัดสํวนการผลิตจากเดิม ร๎อย
ละ 20 ของก าลังการผลิตมาเป็นร๎อยละ 80 ของก าลังการผลิต  ทางบริษัทฯ จึงมีการเพ่ิมสินค๎าคงเหลือให๎มากยิ่งขึ้น  เพ่ือให๎
เพียงพอกับการจัดจ าหนําย และสอดคล๎องกับการเป็นผู๎น าแฟช่ัน  แตํอยํางไรก็ตามทางบริษัทฯ ได๎มีมาตรการในการควบคุมดูแล
สินค๎าที่เป็นแฟช่ันโดยเฉพาะ โดยการตั้งเกณฑ์ระยะเวลาในการจ าหนําย วําจะต๎องขายได๎ถึ งเกณฑ์ที่ก าหนด ในระยะเวลาที่
ก าหนด  โดยใช๎การเก็บข๎อมูลการขายด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ท าให๎ทางบริษัทฯ ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสินค๎า
วําสามารถขายได๎ดีมากน๎อยเพียงไร  ส าหรับสินค๎าที่ขายได๎ช๎า ทางบริษัท จะรีบด าเนินการในการจัดการสํงเสริมการขายทันที 
เพ่ือเป็นการระบายสินค๎าออกไปอยํางเร็วที่สุด เพ่ือมีงบประมาณในการน ามาผลิตสินค๎าใหมํ  แตํอยํางไรก็ตามทางบริษัทฯ ได๎มี
การตั้งส ารองคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัยหรือด๎อยคําจ านวน  13.00 ล๎านบาท หรือ คิดเป็นร๎อยละ 8.84 ของก าไรสุทธิ 
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 อัตราแลกเปล่ียน 
จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ตลาดห๎ุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได๎เพ่ิมสูงขึ้น  มีการท า

จุดสูงสุดใหมํ อัตราการวํางงานของประชาชนลดลง ท าให๎ทางสหรัฐอเมริกาเอง ได๎เริ่มในการที่จะลดการใช๎เครื่องมือในการ
กระตุ๎นเศรษฐกิจ  โดยการใช๎นโยบายผํอนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ  หรือ Quantitative Easing  ( QE ) ในปริมาณที่ลดลง ท า
ให๎เกิดการไหลกลับของเงินทุน ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  สํงผลให๎เกิดคําเงินบาทของไทย เมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา อํอนตัวลง  จากที่อยูํระหวําง 30 บาท ตํอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา มาอยูํระหวําง 32 – 33 บาท ตํอ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเมื่อคําเงินอํอนลงนั้นสํงผลกระทบกับทางบริษัทฯ ทั้ง 2 ด๎าน คือ    การสํงออก สามารถได๎ก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนมากขึ้น แตํอยํางไร ก็ตาม คูํค๎าก็รับรู๎ถึงภาวะอัตราแลกเปลี่ยน หรือคําเงินบาทอํอนลง ท าให๎เอาเหตุผลนี้มาตํอราคาใน
การส่ังซ้ือสินค๎าด๎วย ท าให๎ทางบริษัทฯ ไมํได๎รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก  ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได๎มีการ
น าเข๎าวัตถุดิบจากตํางประเทศ เมื่อคําเงินบาทอํอนลง ท าให๎บริษัทฯ ต๎นทุนทางด๎านวัตถุดิบของทางบริษัทฯ จะต๎องสูงขึ้นด๎วย
เชํนกัน     

อยํางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังน้ี 
 มีการซ้ือวัตถุดิบ และขายสินค๎าให๎กับลูกค๎า ด๎วยเงินตราตํางประเทศ หลายๆ สกุล 

 เนื่องจากบริษัทฯมีการน าเข๎าวัตถุดิบจากตํางประเทศ จากลักษณะการด าเนินธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงมีการป้องกัน

ความเส่ียงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางสํวน กลําวคือ มีมูลคําการซ้ือ วัตถุดิบหลักจากตํางประเทศ

คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ50.69ของรายได๎จากการขายสินค๎า OEM ในตํางประเทศ ในปี 2556 และ คิดเป็นร๎อย

ละ 36.32 ในปี 2557  

 การบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา ตํางประเทศ

ลํวงหน๎า Forward Contract กับสถาบันการเงิน ในชํวงที่ อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน 

 ความเสี่ยงจากการบริโภคภายในประเทศ  
เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ มาจากยอดขายภายในประเทศเป็นสัดสํวนถึงร๎อยละ 80-90 ซ่ึงถ๎าสภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศมีการเติบโตที่ต่ า หรือพิจารณาจาก อัตราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (  Gross Domestic Products หรือ GDP) ซ่ึงในปี 
2557 ที่ผํานมีคาดวําจะเติบโตขึ้นอยูํประมาณ ร๎อยละ 1-2  ซ่ึงเกิดจากการบริโภคภายในประเทศที่หดตัวลง การใช๎จํายของ
ผู๎บริโภคลดลงไปเป็นอยํางมาก  ก็จะเกิดผลกระทบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ ที่ต๎องพ่ึงพาการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก  
แตํอยํางไรก็ตามทางบริษัทฯ ได๎พยายามด าเนินกิจกรรมการตลาดมากยิ่งขึ้น ในทุกๆ ด๎าน ทั้งทางด๎านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  
การสํงเสริมการขาย เพ่ือแยํงสํวนแบํงตลาดให๎ได๎มากยิ่งขึ้น   นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ได๎หาตลาดทดแทนโดยขยายแบรนด์ของ
บริษัทฯ ไปยังตลาดตํางประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC ทั้งหมด เพ่ือเป็นการขยายตลาดและยอดขายของแบรนด์
บริษัทฯ  รวมทั้งการเรํงหาออเดอร์จากลูกค๎าตํางประเทศที่ใช๎แบรนด์ของลูกค๎าเอง ให๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับกับก าลังการผลิตที่มี
อยูํ 

 
 ความเสี่ยงทางด้านการรับออเดอร์จากลูกค้างต่างประเทศที่ใช้แบรนด์ลูกค้าเอง (OEM) 

บริษัทฯและบริษัทยํอยมีลูกค๎ารายใหญํ เป็นผู๎จ าหนํายชุดช้ันในช้ันน าในตํางประเทศ ซ่ึงสํวนใหญํจะเป็นลูกค๎าในแถบ
ยุโรปเป็นหลัก ซ่ึงได๎วําจ๎างให๎บริษัทฯและบริษัทยํอยออกแบบและผลิตชุดช้ันในภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของผู๎ส่ังผลิต (OEM) 
ซ่ึงการรับจ๎างผลิตให๎กับลูกค๎าตํางประเทศที่ใช๎แบรนด์ลูกค๎าเอง ถึงแม๎วําทางบริษัทฯ ได๎พยายามในการลดต๎นทุนการผลิตเพ่ือ
แขํงขันได๎มากแล๎วก็ตาม  แตํเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในแถบยุโรปยังไมํมีการฟ้ืนตัว  โดยคาดวําในปี 2557 ทาง
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ยุโรปจะมีการขยายตัวในระดับที่ต่ า  และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ผู๎ผลิตในแตํละประเทศที่มีอยูํ และมีต๎นทุนการผลิตที่ต่ ากวํา
บริษัทฯ มีอยูํเป็นจ านวนมาก ไมํวําจากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลังกา และอื่น ก็ต๎องเข๎ามาแขํงขันในการรับออเดอร์
อยํางหนัก เนื่องจากปัจจุบันมี ซัพพลาย์ มากกวําความต๎องการอยูํเป็นอยํางมาก   ท าให๎ถึงแม๎วําเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้น
เล็กน๎อย แตํการรับออเดอร์จากตํางประเทศยังเป็นไปด๎วยความยากล าบาก  ทางบริษัทฯ พยายามใช๎จุดเดํนของการผลิตสินค๎า
บริษัทฯ ในการเสนอขายลูกค๎ามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพสินค๎า และการสํงมอบที่ตรงเวลา 
 การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 

ปัจจุบันถึงแม๎วําประเทศไทยมีการปรับคําแรงขั้นต่ าขึ้นไปสูงถึง 300 บาท ทั่วประเทศแล๎วก็ตาม  แตํปรากฎวําแรงงาน
ที่จะใช๎ในตลาดอุตสาหกรรมชุดช้ันใน ยังเป็นแรงงานซ่ึงหาได๎ยาก  เนื่องจากต๎องเป็นแรงงานที่มีฝีมือในการตัดเย็บสูง  ต๎อง
ได๎รับการฝึกฝนจนช านาญในระดับหนึ่ง ถึงจะสามารถมาผลิตชุดช้ันในได๎  ซ่ึงแตกตํางจากแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทออื่นๆ
ท าให๎แรงงานหันเข๎าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมํต๎องใ ช๎ความสามารถทางด๎านแรงงานมากนัก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ใช๎เครื่องจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัย  ซ่ึงได๎ผลตอบแทนที่เทํากันหรือมากกวํา ท าให๎อุตสาหกรรมนี้ยังคงขาด
แคลนแรงงานเป็นอยํางมาก   
 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบเฉพาะด้าน 

 เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ส าคัญของชุดช้ันใน ซ่ึงก็คือ ฟองโมลด์ จะมีโรงงานที่ผลิตอยูํเป็นจ านวนมากในตลาด   แตํ
เนื่องจากฟองโมลด์ ของแตํละแบรนด์ จะเป็นฟองโมลด์เฉพาะที่มีขนาด ปริมาตร คุณภาพ ที่แตกตํางกัน เป็นการยากที่จะ
สามารถผลิตได๎เหมือนกัน  ซ่ึงทางบริษัทฯ ที่เป็นผู๎จัดจ าหนํายให๎กับทางบริษัทฯ จะต๎องเข๎ามารํวมวิเคราะห์ และวิจัย รํวมกับทาง
บริษัทฯ การออกแบบฟองโมลด์ขึ้นมาในแตํละครั้ง ซ่ึงการพัฒนาแตํละครั้งใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างนาน เนื่องจากจะต๎องมีการ
น ามาทดลองทั้งทางด๎านคุณภาพ การสวมใสํ และอื่นๆ กํอนที่จะได๎ฟองโมลด์ที่ได๎มาตรฐานที่ใช๎ในการผลิต  ซ่ึงถ๎าโรงงานที่
ผลิตฟองโมลด์ให๎กับบริษัทฯ ได๎รับผลกระทบในด๎านใดๆ ก็ตามที่ไมํสามารถผลิต และซัพพลายให๎กับบริษัทฯ ได๎  จะท าให๎
บริษัทฯ ประสบปัญหาในการขายผลิตภัณฑ์ทันที  แตํอยํางไรก็ตามทางบริษัทฯ ได๎มีการด าเนินการจัดตั้งหนํวยงานผลิตฟอง
โมลด์ขึ้นมาเอง เพ่ือเป็นการรองรับในกรณีที่ผู๎ผลิตให๎กับบริษัท ไมํสามารถผลิตให๎ได๎  

 
 ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50 

 ณ วันประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุนประจ าปี 2557   นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์  ถือห๎ุนในบริษัท จ านวน  259,207,000 ห๎ุน คิด
เป็นร๎อยละ74.59 ของจ านวนห๎ุนที่จ าหนํายได๎แล๎วทั้งหมดของบริษัท  จึงท าให๎นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ สามารถควบคุมมติที่
ประชุมผู๎ถือห๎ุนได๎เกือบทั้งหมด ไมํวําจะเป็นเรื่องการแตํงตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ต๎องใช๎เสียงสํวนใหญํของที่
ประชุมผู๎ถือห๎ุน ยกเว๎นเรื่องกฎหมายหรือ ข๎อบังคับบริษัท ที่ก าหนดต๎องได๎รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน  ดังน๎น ผู๎ถือห๎ุน
รายอื่น จึงอาจจะไมํสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถํวงดุลเรื่องที่ผู๎ถือห๎ุนใหญํเสนอได๎ แตํอยํางไรก็ตาม บริษัท 
ได๎ปฏิบัติตาม ข๎อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมุํงมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี(Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน มีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางโปรํงใส มีหลักการอนุมัติรายการระหวําง
กัน ซ่ึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์จะไมํสามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับตนได๎ คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
การพิจารณากรั่นกรองให๎ความเห็นกํอนท ารายงานดังกลําวเพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตํอไป 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
          ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท : บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู๎ผลิตและจ าหนํายชุดช้ันในสตร ี
ที่ตั้งส านักงานใหญํ : 177 หมูํ 8  ต าบล วังไกํเถื่อน  อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th 
โทรศัพท ์ : 056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 
- ส านักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน๎อย  

   กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท ์ : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 
- ส านักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 2 : 30/5 หมูํที่ 12  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไรํขิง 

  อ าเภอสามพราน   จังหวัด นครปฐม  
โทรศัพท ์ : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 
- ส านักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 3 : 236 หมูทํี่ 10 ต าบลดูทํุํง อ าเภอเมอืงยโสธร  จังหวัดยโสธร  
โทรศัพท ์ : 045-737-351-3 
โทรสาร 
- ส านักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 4 
โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 045-737-356 
: 81, 106  หมูํที่ 6 ต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์
:   044-657107,044-657210 
:   044-657207 

นักลงทุนสัมพันธ์ :  ir@sabina.co.th ,amornthep@sabina.co.th 
เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 
เรียกช าระแล๎ว 347,500,000  บาท 
ห๎ุนสามัญ 347,500,000    ห๎ุน 
มูลคําห๎ุน  1                    บาท  
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ตั้ง 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก  

คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท ์ 02-2292800 
โทรสาร 02-6545599 
ผู๎สอบบัญชี ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช หรือ  

นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน หรือ 

http://www.sabina.co.th/
mailto:ir@sabina.co.th
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นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา หรือ 
นายสุมิตร ขอไพบูลย์ 
ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 , 4563 , 3885 และ 4885 

ที่ตั้งส านักงาน ส านักงาน เอ เอ็ม ท ีแอสโซซิเอท 
491/27 สีลมพลาซํา ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

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

 
 ข้อมูลอ่ืน   ผู๎ลงทุนสามารถศึกษาข๎อมลูของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได๎จากแบบแสดงรายการข๎อมูล

ประจ าปี  (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว๎ใน www.set.or.th หรือ www.sabina.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/
http://www.sabina.co.th/
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
        
   ข้อมูลหลักทรัพย์ 
  จ านวนทุนจ าทะเบียนและทุนที่ช าระแล้ว  
  

ปัจจุบัน บริษัทซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจ านวน                            347.50  ล๎านบาท 
ทุนที่เรียกช าระแล๎ว จ านวน                     347.50  ล๎านบาท 
แบํงเป็นห๎ุนสามัญ จ านวน                                                                             347.50  ล๎านห๎ุน  
มูลคําที่ตราไว๎ห๎ุนละ 1 บาท  

 
   ผู้ถือหุ้น 

  รายช่ือผู๎ถือห๎ุนสูงสุดของบริษัทฯ จ านวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู๎ถือห๎ุนเมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2557 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
สัดสว่นการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 259,207,000 74.59 
2. นางวรรณี   ทองลักษณ ์ 14,001,000 4.03 
3. นายอนุรักษ์  ต้ังคารวคุณ              12,803,800 3.68 
4. นายโสฬส  เอี่ยมอมรพันธ ์ 10,501,000 3.02 
5.นายอัชดา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 
6. นายไชยกร ศิริรัตน์อัสดร 9,369,500 2.70 
7. นายนนทะวัฒน์  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 
8. นายพฤทธิพงศ์  โชคทวีภิรมย์ 8,565,900 2.47 
9.นายสุรชัย  เจียมสมาน 6,376,900 1.84 
10. ประชาชนทั่วไป 7,480,400 2.15 

รวมทัง้สิ้น 347,500,000 100.00 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจํายเงินปันผลไมํต่ ากวําร๎อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักส ารองตาม

จ านวนที่กฎหมายก าหนด อยํางไรก็ตาม การจํายเงินปันผลดังกลําวจะขึ้นอยูํกับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ส าหรับบริษัทยํอย คณะกรรมการของบริษัทยํอยจะพิจารณาการจํายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบั
งบลงทุนของบริษัทยํอยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทยํอยมีเพียงพอ และได๎ตั้งส ารองตามกฎหมายแล๎ว คณะกรรมการ
ของบริษัทยํอยจะพิจารณาการจํายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2557** 2556 2555* 2554 2553 

เงินปันผลต่อหุ้น                          (บาท) 0.17 0.13 0.115 0.15 1.30 

อัตราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
40.21 38.56 35.83 16.61 173.55 

อัตราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
92.67 61.35 58.60 18.05 193.18 

หมายเหตุ 

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได๎มีมติจํายเงินปันผลห๎ุนละ 0.10 บาทตอํห๎ุน    และน าเสนอตํอที่ประชุมสามญัผู๎ถือห๎ุน 
ครั้งที่1/2558   ซ่ึงก าหนดให๎มีขึ้นในวันที่  24  เมษายน  2558 

*งบการเงินปี 2555 ของบริษัท ได๎มีการปรับปรุงใหมํตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข๎อง 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด๎วยกรรมการทั้งหมด 10 ทําน ประกอบด๎วย 

รายช่ือ ต าแหนํง 
1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร * 
3. นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

4. นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ์ * กรรมการ 
5. นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ์ * กรรมการ 
6. นายอมรเทพ  อสีปัญญา * 
7. นางสาววชิรวรรณ  แย๎มศรี  

กรรมการ 
กรรมการ  

8. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
10.นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

* มีต าแหนํงเป็นกรรมการของบริษัทยํอยด๎วย 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู๎จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู๎จัดการ
สายงานปฏบิัติการ 

รองกรรมการผู๎จัดการ
สายงานผลิต 

รองกรรมการผู๎จัดการ
สายงานบญัชีและการเงิน 

สายงานขาย 
ในประเทศ 

สายงานกลยทุธ์
และพฒันาธรุกิจ 

สายงานจัดซ้ือ 
และเตรียมการ

ผลิต 

 

สายงานผลิต และ
วิศวกรรมการผลิต 

สายงานบญัชี 
และการเงิน 

สายงาน 

ทรัพยากรมนุษย ์
สายงานขาย
ตํางประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาํคอบแทน 
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การเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยํอย 

รายชื่อ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 
(จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด) 

คณะกรรมการบริษัท 
รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร 
รวม 12 คร้ัง 

นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 4/4 - 12/12 
นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร * 
นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ 

4/4 
3/4 

- 
- 

12/12 
12/12 

นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ์ * 4/4 - 12/12 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ์ * 4/4 - 12/12 
นายอมรเทพ  อสีปัญญา * 
นางสาววชิรวรรณ  แย๎มศรี  

4/4 
4/4 

- 
- 

12/12 
12/12 

นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล 4/4 4/4 - 
นายสมชัย  วนาวิทย 4/4 4/4 - 
นายยุทธนา อดิพัฒน์ 3/4 3/4 - 

หมายเหตุ * มีต าแหนํงเป็นกรรมการของบริษทยํอยด๎วย 

                          คุณสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ ไมํได๎เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2557 เนื่องจากติด    
ภารกิจไปตํางประเทศ 

                          คุณยุทธนา  อดิพัฒน์  ไมํได๎เข๎ารํวมประชุม  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ 3/2557 เนื่องจากติดภารกิจ 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือห๎ุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได๎ลงมติก าหนดกรรมการผู๎มี
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร, นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ์, 
นายอมรเทพ อสีปัญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจ านวนสองคนในห๎าคนนี้ลงลายมือช่ือรํวมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทฯ”  
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 ผู้บริหาร 

ผู๎บริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 5 ทําน ประกอบด๎วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู๎จัดการ 
รองกรรมการผู๎จัดการสายงานปฎิบัติการ (รักษาการ) 
รองกรรมการผู๎จัดการสายงานผลิต (รักษาการ) 
ผู๎อ านวยการสายงานขายตํางประเทศ (รักษาการ) 
ผู๎อ านวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) 

นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ์ รองกรรมการผู๎จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
ผู๎อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 

นายอมรเทพ  อสีปัญญา ผู๎อ านวยการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ์ 
 
 

ผู๎อ านวยการสายงานขายในประเทศ 
ผู๎อ านวยการสายงานจัดซ้ือและเตรียมการผลิต
(รักษาการ)  

นางสาววชิรวรรณ แย๎มศรี  ผู๎อ านวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต 
 

หมายเหตุ  ข๎อมูลของผู๎บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาประวัติการอบรมและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท  

                 ดูตามเอกสารแนบ 1 

 

  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งนางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแตํวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือ
รับผิดชอบด าเนินการดังตํอไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

 ให๎ค าแนะน าเบื้องต๎นแกํกรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับข๎อกฏหมายและกฏระเบียบด๎านหลักทรัพย์ 
ตลอดจนข๎อบังคับของบริษัทและติดตามให๎มีการปฏิบัติอยํางถูกต๎องและสม่ าเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยส าคัญตํอ คณะกรรมการ 

 จัดให๎มีการประชุมผู๎ถือห๎ุนและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให๎เป็นไปตามกฏหมาย  ข๎อบังคับของบริษัท  
 จัดท ารายงานการประชุมผู๎ถือห๎ุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให๎มีการปฏิบัติ

อยํางถูกต๎อง 
 ดูแลให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลและรายงานสารสนเทศในสํวนที่ เกี่ยวข๎องตามระเบียบและข๎อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด าลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  
 จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังตํอไปนี้ 

o ทะเบียนกรรมการ 
o หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
     ของบริษัท 
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o หนังสือนัดประชุมผู๎ถือห๎ุนและรายงานการประชุมผู๎ถือห๎ุน 
o แบบแสดงรายงานข๎อมูลประจ าปี(56-1)และรายงานประจ าปี(56-2) 

 เก็บรักษารายงานการมีสํวนได๎เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู๎บริหาร 
 ด าเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 นอกจากนี้ยังมีหน๎าที่ดูแลกิจกรรมตําง ๆของคณะกรรมการและดูแลให๎คณะกรรมการและบริษัทปฎิบัติให๎

เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ 
โดยคุณสมบัติของผู๎ด ารงแหนํงเลขานุการบริษัทปรากฏอยูํในเอกสารแนบ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  43 
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คําตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี2557  ได๎รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเสนอโดยผํานการพิจารณาอยํางรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบข๎อมูลอ๎างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการด าเนินงาน รวมถึง อ านาจ หน๎าที่และความรับผิดชอบ 

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ส าหรับคําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหารที่มีการช าระไปแล๎ว ในปี 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
  ปี  2557 

รายละเอียดค่าตอบแทน จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 
 
 
- นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร 
 
-นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ 
 
- นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์ 
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ 
 
- นายอมรเทพ อสีปัญญา 
 
-นางสาววชิรวรรณ  แย๎มศรี 
 
- นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล 
 
 
 
- นายสมชัย วนาวิทย 
 
 
- นายยุทธนา อดิพัฒน์ 

- คําตอบแทนประธานกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
- คําตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ 
- คําตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คําตอบแทนกรรมการ 
- บ าเหน็จกรรมการ  

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 

กรรมการบริหารและผู๎บริหาร  
(ฐานะผู๎บริหาร) 

- เงินเดือน คําต าแหนํง และคําน้ ามัน    
รถยนต์  โบนัส 
- คําตอบแทนกรรมการบริหาร 

               35.69 
 
                  0.36 

 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  44 
 

ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได๎มีการก าหนดคําตอบแทน เทํากับปี 2556 คือคําตอบแทนพ้ืนฐานส าหรับกรรมการ
ทุกคนในอัตราเทํากัน และคําตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายเพ่ิมเติม     โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ต าแหนํง คําตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการบริหาร 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 
กรรมการบริหาร 5,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 
บ าเหน็จกรรมการก าหนดเป็นไมํเกินปีละ 3 ล๎านบาท  โดยมีการจํายเป็นรายไตรมาสและให๎กรรมการมีอ านาจ

จัดสรร และก าหนดสํวนแบํงระหวํางกันเอง 
 
  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพ่ือให๎ผู๎บริหารใช๎ในกิจการบริษัทฯ เป็นจ านวน   6  คัน 
 - บริษัทฯ จัดให๎มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แกํพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจํายสะสม

และบริษัทฯจํายสมทบ ในอัตราดังน้ี 
  - ระดับผู๎จัดการฝ่ายและผู๎อ านวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
  - ระดับรองกรรมการผู๎จัดการและกรรมการผู๎จัดการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของ

คําจ๎างที่ได๎รับในแตํละเดือนกํอนหักภาษีเงินได๎ 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการเข๎าใจบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตํอบริษัทฯ และผู๎ถือห๎ุน โดยมี
นโยบายตามข๎อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และเพ่ือให๎บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และมีระบบการวัดผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชํวยสํงเสริมให๎กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการด าเนินการก ากับ
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังน้ี 

 

 นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แหํง

ประเทศไทย เพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงความเจริญก๎าวหน๎า ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นให๎แกํผู๎ถือห๎ุน ผู๎ลงทุน และผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร๎างมูลคําเพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได๎ก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช๎ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว๎ดังน้ี 

1. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตํละชุดและผู๎บริหารอยํางชัดเจน ตาม
โครงสร๎างการจัดการของบริษัทฯ  

2. ด าเนินกิจการด๎วยการเปิดเผยข๎อมูลที่ถูกต๎อง โปรํงใส ครบถ๎วน และสะท๎อนถึงผลการด าเนินกิจการที่แท๎จริง มี
การประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเส่ียงในระดับที่เหมาะสม  

3. ก าหนดให๎มีการถํวงดุลอ านาจในกระบวนการการด าเนินกิจการ เพ่ือความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 
4. ผลิตสินค๎าด๎วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต๎องการ และความพึงพอใจของลูกค๎า ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็น ข๎อต าหนิติเตียนของลูกค๎า เพ่ือน ามาซ่ึงการพัฒนาสินค๎าที่ดีที่สุดส าหรับลูกค๎า 
5. เช่ือมั่นในคุณคําของพนักงานด๎วยการอบรมและพัฒนา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม สร๎างจิตส านึกอันดีงาม เพ่ือให๎

พนักงานเจริญก๎าวหน๎าไปพร๎อมกับบริษัทฯ 
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหํงความเป็นเจ๎าของของผู๎ถือห๎ุนทุกรายด๎วยความเทําเทียมกัน 
7.   ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีตํอผู๎ถือห๎ุน ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และตํอสังคม และส่ิงแวดล๎อม 
8.  ตํอต๎าน การทุจริตคอร์รับช่ัน และห๎ามจํายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไมํลํวงละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา เคารพตํอกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีคณะกรรมการชุดตําง ๆ  ที่มีความรู๎ความช านาญที่เหมาะสมในแตํละด๎านเพ่ือรับผิดชอบ
งานและชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงประกอบด๎วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน โดยองค์ประกอบและหน๎าที่ของคณะกรรมการชุดตํางๆ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด๎วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทําน ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามข๎อก าหนดของ

ส านักงาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 2 ปี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจ านวน  3 ทําน ประกอบด๎วย                      

 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 

 
 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทําน เป็นผู๎มีความรู๎ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของกรรมการตรวจสอบอบูํในเอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.) สอบทานให๎บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยํางถูกต๎องและเพียงพอ 
        2.) สอบทานให๎บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน( Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน( Internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนํวยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให๎ความเห็นชอบในการพิจารณาแตํงตั้ง โยกย๎าย เลิกจ๎างหัวหน๎าหนํวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนํวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

       3.) สอบทานให๎บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 

      4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตํงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน๎าที่เป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คําตอบแทนของบุคคลดังกลําว รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝ่ายจัดการเข๎ารํวมประชุมด๎วย
อยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง 

       5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ ให๎เป็นไปตามกฎหมายและ
ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือให๎มั่นใจวํารายการดังกลําวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท  

6.) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลําว
ต๎องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต๎องประกอบด๎วยข๎อมูล อยํางน๎อย ดังตํอไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นที่เช่ือถือได๎ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู๎สอบบัญชี 
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตํละทําน 
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(ช)  ความเห็นหรือข๎อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได๎รับจากการปฏิบัติหน๎าที่ตาม 
กฎบัตร(charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่เห็นวําผู๎ถือห๎ุนและผู๎ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความ
รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

        7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด๎วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

2.  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีหน๎าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก๎ปัญหาที่ส าคัญและติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของบริษัท และบริษัทยํอยให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ 
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู๎แตํงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ านวนหนึ่งของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 5 ทําน ประกอบด๎วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ์ กรรมการบริหาร 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ์ กรรมการบริหาร 
นายอมรเทพ  อสีปัญญา 
นางสาววชิรวรรณ  แย๎มศรี 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด าเนินธุรกิจให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายที่ได๎รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และให๎มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงอยูํภายใต๎
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข๎อบังคับของบริษัทฯ 

2.) จัดท าโครงสร๎างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให๎ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวําจ๎าง การ
โยกย๎าย การฝึกอบรม และการเลิกจ๎างพนักงานบริษัทฯ ยกเว๎นต าแหนํงประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู๎จัดการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่กรรมการผู๎ จัดการน าเสนอ เพ่ือกลั่นกรองกํอนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตํางๆ ของบริษัทฯ ที่ก าหนดเอาไว๎ให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.) มีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมํเกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
หลักกํอนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

6.) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู๎ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู๎ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการช าระหรือใช๎
จํายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เชํน การใช๎จํายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจัดซ้ือที่ดิน หรือที่ดิน
พร๎อมส่ิงปลูกสร๎าง การจัดซ้ือเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น และการใช๎จํายเพ่ือการด าเนินงานตํางๆ ภายใน
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วงเงินส าหรับแตํละรายการไมํเกินกวํา 30 ล๎านบาท โดยให๎น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบด๎วย หากเกิน
วงเงินที่ก าหนด ให๎น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

7.) มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตํางๆ ที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

8.) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายในแตํละชํวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให๎พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข๎างต๎น จะต๎องไมํมีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท าให๎คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง มีสํวนได๎เสีย หรืออาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข๎อบังคับ
บริษัทฯ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) ท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย ยกเว๎น
เป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค๎าโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎ก าหนด ทั้งน้ี 
ส าหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง มีสํวนได๎เสีย หรืออาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย ให๎กรรมการบริหาร ที่มีสํวนได๎เสียในเรื่องใด ไมํมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องน้ัน  

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได๎มิมติแตํงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน   จ านวน 4 ทําน ซ่ึงมีกรรมการอิสระป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจ านวน 3 
ทํานและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร จ านวน 1 ทําน 

 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายสมชัย วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 
นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอช่ือเพ่ือให๎

เข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการบริษัท ทั้งในด๎านสถานภาพบุคคล ความรู๎ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ เพ่ือคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู๎ถือห๎ุนเพ่ือ
พิจารณาแตํงตั้งตํอไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดค่าตอบแทน 
พิจาณาก าหนดคําตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยํอยอื่น ๆ  และน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตํอไป 
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ทั้งน้ีในการปฏิบัติหน๎าที่ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนก าหนดให๎มีการรายงานผลตํอ
คณะกรรมการบริษัทอยํางสม่ าเสมอ  โดยได๎ก าหนดให๎มีการประชุมอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

 

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหากรรมการบริษัทและผู๎บริหารของบริษัทฯจะด าเนินการโดยผํานคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

และเสนอให๎คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู๎ถือห๎ุนพิจารณาแตํงตั้งตํอไป 
การแตํงตั้งกรรมการบริษัทต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับบริษัทและข๎อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง โดยที่ประชุมผู๎ถือ

ห๎ุนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังตํอไปนี้ 
1.) ที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนเป็นผู๎แตํงตั้งกรรมการโดยใช๎เสียงข๎างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังตํอไปนี้ 

1.1 ผู๎ถือห๎ุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทํากับจ านวนห๎ุนที่ตนถือ 
1.2 ผู๎ถือห๎ุนแตํละคนจะต๎องใช๎คะแนนเสียงที่มีอยูํทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น                      

กรรมการก็ได๎ แตํจะแบํงคะแนนเสียงให๎แกํผู๎ใดมากน๎อยเพียงใดไมํได๎ 
1.3 บุคคลซ่ึงได๎รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู๎ได๎รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเทําจ านวนกรรมการ

ที่ที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนต๎องเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได๎รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเทํากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนต๎องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให๎ประธานที่ประชุมเป็นผู๎
ออกเสียงช้ีขาด 

2.)  ในกรณีที่ต าแหนํงกรรมการวํางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให๎คณะกรรมการมีมติด๎วยคะแนน
เสียงไมํน๎อยกวําสามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามกฎหมายมหาชน เข๎าเป็น
กรรมการแทนต าแหนํงกรรมการที่วํางลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว๎นแตํวาระของกรรมการจะ
เหลือน๎อยกวําสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเข๎าเป็นกรรมการแทนจะอยูํในต าแหนํงกรรมการได๎เพียงเทําวาระที่ยัง
เหลืออยูํของกรรมการซ่ึงตนเข๎าไปแทน 

3.)  ที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนอาจลงมติให๎กรรมการคนใดออกจากต าแหนํงกํอนถึงคราวออกตามวาระได๎ ด๎วยคะแนนเสียงไมํ 
น๎อยกวําสามในส่ีของจ านวนผู๎ถือห๎ุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห๎ุนนับรวมกันได๎ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนห๎ุนที่ถือโดยผู๎ถือห๎ุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
คุณสมบัติของกรรมการ 
บุคคลที่จะด ารงต าแหนํงกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู๎ซ่ึงมีความรู๎ ความสามารถ และมีความพร๎อมในการท างานในหน๎าที่

ของตน และมีคุณสมบัติอยํางน๎อย ดังตํอไปนี้ 
1. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพญืก าหนด รวมทั้งต๎องไมํมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได๎รับความไว๎วางใจให๎บริหารจัดการบริษัทฯจากผู๎ถือห๎ุน ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 

2. มีความรู๎  ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง หรือด๎านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหารอยํางน๎อย 1 คนต๎องมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
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3. สามารถอุทิศเวลาให๎บริษัทั้ตนเป็นกรรมการอยํางเพียงพอและเอาใจใสํในการปฏิบัติหน๎าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนยํางเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส าคัญๆและในการท าหน๎าที่เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข๎า
รํวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู๎ถือห๎ุนได๎ทุกครั้ง ยกเว๎นกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย 

4. เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการก าหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

  
ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต โดยให้บริษัทได้ ก าหนดนิยามของ  “กรรมการอิสระ” ว่าจะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ถือห๎ุนไมํเกินร๎อยละ1 ของจ านวนห๎ุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง ทั้งน้ีให๎นับรวมการถือห๎ุนของผู๎เกี่ยวข๎องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด๎วย  

2. ไมํเป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมบริหารงาน ลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได๎เงินเดือนประจ า หรือผู๎มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย  บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย๎ง เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปีกํอนวันที่ได๎รับการแตํงตั้ง 

3. ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูํสมรส พ่ีน๎องและบุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตร ของผู๎บริหาร ผู๎ถือห๎ุนรายใหญํ ผู๎มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได๎รับการเสนอให๎เป็นผู๎บริหารหรือผู๎มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยํอย 

4. ไมํมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย๎ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช๎วิจารณญาณอยํางอิสระของตน รวมทั้งไมํเป็นหรือไมํ
เคยเป็นผู๎ถือห๎ุนรายใหญํกรรมการซ่ึงไมํใชํกรรมการอิสระ หรือผู๎บริหาร ของผู๎ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมี
ลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปีกํอนวันที่ได๎รับการแตํงตั้ง 

5. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญํ บริษัทยํอย  บริษัทรํวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย๎งและไมํเป็นผู๎ถือห๎ุนรายใหญํกรรมการซ่ึงไมํใชํกรรมการอิสระ ผู๎บริหารหรือห๎ุนสํวนผู๎จัดการของ
ส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู๎สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย๎งสังกัดอยูํ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปีกํอนวันที่ได๎รับการ
แตํงตั้ง 

6. ไมํเป็นหรือไมํเคยเป็นผู๎บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให๎บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได๎รับคําบริการเกินสองล๎านบาทตํอปี จากบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริ ษัทรํวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง ทั้งน้ีในกรณีที่ผู๎ให๎บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให๎รวมถึงการเป็นผู๎ถือห๎ุนราย
ใหญํกรรมการซ่ึงไมํใชํกรรมการอิสระ ผู๎บริหาร หรือห๎ุนสํวนผู๎จัดการของผู๎ให๎บริการทางวิชาชีพนั้นด๎วย เว๎น
แตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปีกํอนกํอนวันที่ได๎รับการแตํงตั้ง 

7. ไมํเป็นกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู๎ถือห๎ุนรายใหญํ  หรือผู๎ถือห๎ุน
ซ่ึงเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎ถือห๎ุนรายใหญํของบริษัท 

8. ไมํมีลักษณะอื่นใดที่ท าให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎ให๎ความเห็นชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  แผนงานทางธุรกิจและนโยบายการ

บริหารงานในบริษัทยํอยโดยบริษัท  ถือห๎ุนในบริษัทยํอยร๎อยละ 99.90  บริษัทมีนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทยํอยเชํนเดียวกับบริษัท โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นกรรมการผู๎มีอ านาจลงนามและเป็นผู๎บริหารจัดการบริษัทยํอย
เพ่ือให๎เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิ จและ
งบประมาณบริษัท โดยจัดให๎มีการประชุมผู๎บริหารของบริษัทยํอยอยํางสม่ าเสมอเพ่ือควบคุมดูแลบริษัทยํอยให๎เป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัท เพ่ือควบคุมในเรื่องของการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทยํอยอยํางไกล๎ชิด  
เพ่ือให๎มั่นใจวําบริษัทสามารถที่จะติดตามดูแลควบคุมการด าเนินงานของบริษัทยํอยได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ดีบริษัทจึงได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญดังน้ี  

-บริษัท ได๎มีนโยบายให๎บริษัทยํอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอโดยให๎ส านักงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นผู๎ติดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษัทยํอยอยูํเป็นประจ า 

-บริษัทได๎ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของบริษัทยํอยในการปฎิบัติและเปิดเผยข๎อมูลที่ส าคัญตามหลักเกณฑ์
ตํางๆระหวํางบริษัทและบริษัทยํอยหรือบริษัทยํอยกับบุคคลภายนอกเชํนการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได๎มาหรือจ าหนํายไป
ซ่ึงทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอื่นใด ให๎ครบถ๎วนถูกต๎อง 

-ข๎อตกลงระหวํางบริษัทกับผู๎ถือห๎ุนอื่นในการบริหารกิจการบริษัทยํอยไมํมี 

        
นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

ดังรายละเอียดในหัวข๎อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

เพ่ือให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด และแนวทางการปฏบิัติของส านักงาน ก.ล.ต. และขอ๎บังคับ
ของบริษัทฯ ซ่ึงก าหนดให๎ที่ประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุนพิจารณา และอนมุัติ แตํงตั้งผู๎สอบบัญชี และก าหนดคําสอบบญัชีของบริษัท
ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข๎อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ข๎อ7(7)  ระบุให๎บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ซ่ึงเป็น
บริษัทจดทะเบียน  จัดให๎มีการหมุนเวียนผู๎สอบบัญชี   หากผู๎สอบบัญชีรายเดิมปฏบิัติหน๎าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นตํองบการเงินของบริษัทมาแล๎ว  ห๎ารอบบัญชีติดตํอกัน  โดยบริษัทสามารถแตํงตั้งผู๎สอบบัญชีรายใหมํที่สังกัดส านัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผู๎สอบบัญชีรายเดิมได๎                                                                                                           

ซ่ึงปี 2557  ที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนได๎มีมติแตํงตั้ง  ศาสตราจารย์เกษรี  ณรงค์เดช  หรือนางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน  หรือ
นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา หรือ  นายสุมิตร  ขอไพบูลย์  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 76, 4563 , 3885 และ 4885 ตามล าดับ  แหํง
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยํอยโดยก าหนดคําตอบแทนของผู๎สอบบัญชีของ
บริษัททั้งส้ิน 900,000  บาท  ผู๎สอบบัญชีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ได๎ปฎิบัติหน๎าที่อยํางเหมาะสม  มี มาตรฐานการ
ท างานที่ดี มีความเ ช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีคําสอบบัญชีที่เหมาะสม และ     ผู๎สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไมํมี
ความสัมพันธ์หรือสํวนได๎เสียกับบริษัท  บริษัทยํอย ผู๎บริหาร  ผู๎ถือห๎ุนรายใหญํหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับบุคคลดังกลําวแตํอยํางใด   
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                                                                                    ตารางคําสอบบัญชี                                     หนํวย : บาท 
 คําธรรมเนียม บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

คําสอบบัญชี  ประจ าปี 2557 
- งบการเงินเฉพาะบริษัท 
- งบการเงินรวม 

 
 420,000 
  80,000 

 
               330,000 

- 
คําสังเกตการณ์ตรวจนับสินค๎าประจ าปี-โรงงาน   40,000                   50,000 
คําสังเกตการณ์ตรวจนับสินค๎าประจ าปี-สาขา -                   20,000 
คําสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 1, 2, 3  360,000                240,000 
คําใช๎จํายอื่นๆ เชํน คําเดินทาง, คําไปรษณียากร, คํา
โทรสาร ฯลฯ 

 
เบิกตามจ านวนที่จํายจริง 

 
เบิกตามจ านวนที่จํายจริง 

รวม 900,000  640,000 
 

การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ 
หลักการก ากับดูแลของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 
หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯได๎ให๎ความส าคัญตํอการเคารพตํอสิทธิแหํงความเป็นเจ๎าของของผู๎ถือห๎ุนทุกราย โดยปฏิบัติตํอ

ผู๎ถือห๎ุนทุกรายอยํางเทําเทียมกัน 
ผู๎ถือห๎ุนทุกรายมีสิทธิและความเทําเทียมกัน ดังน้ี 

1. สิทธิในการรับทราบข๎อมูล ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อยํางรวดเร็ว
สม่ าเสมอและทันเวลา โดยผํานทางตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th 

2. สิทธิในการซ้ือขายและการโอนห๎ุน การได๎รับสํวนแบํงในผลก าไรของบริษัท 
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุนและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข๎ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได๎ท าหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกลําวเผยแพรํบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ 
www.sabina.co.th และแจ๎งการเผยแพรํผํานทางตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

4. สิทธิในการสํงค าถามเพ่ือสอบถามประเด็นตํางๆของระเบียบวาระที่น าเสนอในการประชุมสามัญผู๎ถือ
ห๎ุนเป็นการลํวงหน๎า   โดยสามารถสํงค าถามลํวงหน๎ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล์ :vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911   
และได๎เผยแพรํให๎ทราบถึงสิทธิดังกลําวบนเว็ปไซต์ของบริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th 

5.   สิทธิในการเข๎ารํวมประชุมผู๎ถือห๎ุน โดยทางบริษัทฯ จะจัดให๎มีการประชุมผู๎ถือห๎ุนปีละ 1 ครั้ง โดย                                           
บริษัทฯจะจัดให๎มีการสํงหนังสือนัดประชุมพร๎อมเอกสารข๎อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให๎กับผู๎ถือห๎ุน เป็น
การลํวงหน๎า เพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนได๎พิจารณาลํวงหน๎ากํอนการเข๎ารํวมประชุม   

6.   บริษัท ฯ มีนโยบายสํงเสริมและอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือห๎ุนเพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนและนักลงทุนสถาบัน
ได๎เข๎ารํวมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนที่สามารถเดินทางไปได๎งํายและสะดวกและมีระบบขนสํงมวลชนเข๎าถึงและ
เพียงพอ 
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7.   บริษัทฯ ยังได๎เพ่ิมชํองทางเผยแพรํหนังสือเชิญประชุมผู๎ถือห๎ุน เอกสารประกอบวาระการประชุมผู๎ถือ
ห๎ุน รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข๎อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว๎ลํวงหน๎าในเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ www.sabina.co.th กํอนการจัดสํงเอกสารไปยังผู๎ถือห๎ุนรับทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใช๎สิทธิออกเสียง และมีการ
เผยแพรํรายงานการประชุมผู๎ถือห๎ุนผํานทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 8.    เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได๎ ผู๎ถือห๎ุนสามารถมอบฉันทะให๎บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เพ่ือลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู๎ถือห๎ุนไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ด๎วยตนเอง 

 9.    บริษัทฯ ได๎อ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ถือห๎ุนอยํางเทําเทียมกันทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดใน
การประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู๎ถือห๎ุนที่ต๎องลงมติในแตํละวาระตามข๎อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให๎
ผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแตํละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการนับ
คะแนนเสียงในทุกวาระ 

 10.    บริษัทฯ จัดให๎มีการด าเนินการเผยแพรํรายงานการประชุมผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให๎ผู๎ถือ
ห๎ุนสามารถตรวจสอบได๎   โดยไมํต๎องรอถึงการประชุมครั้งตํอไป 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให๎ความส าคัญตํอการประชุมผู๎ถือห๎ุน โดยจัดให๎มีการประชุมสามัญประจ าปีผู๎ถือห๎ุนปีละ 1 

ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน  นับแตํวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
จะต๎องเข๎ารํวมประชุมทุกครั้งหากไมํติดภารกิจส าคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์ม
มอบฉันทะ พร๎อมทั้งข๎อมูลประกอบการประชุมวาระตํางๆ ให๎ผู๎ถือห๎ุนได๎รับทราบลํวงหน๎าอยํางครบถ๎วนกํอนวันประชุมอยําง
น๎อย14วันกํอนวันประชุม เพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนใช๎ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตํางๆ กรณีที่ผู๎ถือห๎ุนประสงค์จะมอบฉันทะ
ให๎ผู๎อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให๎บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข๎าประชุมแทนได๎   

1.   บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุน หรือสํงเสริมผู๎ถือห๎ุนทุกกลุํม รวมถึงผู๎ถือห๎ุนสถาบันให๎เข๎ารํวมประชุมผู๎
ถือห๎ุน 

2.   บริษัทฯจัดให๎มีเว็บไซต์ เพ่ือเสนอข๎อมูลที่ส าคัญ ขําวสารตํางๆ เชํน รายงานงบการเงินประจ าไตรมาส 
ประจ าปี แบบแสดงข๎อมูลประจ าปี(แบบ56-1) รายงานประจ าปี(แบบ56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู๎
ถือห๎ุนซ่ึงมีข๎อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจแตํละวาระ กฎเกณฑ์
ตํางๆ ที่ใช๎ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอยํางครบถ๎วน ซ่ึงเป็นข๎อมูลเดียวกับที่จัดสํงให๎ผู๎ถือ
ห๎ุนในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพรํข๎อมูลผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อยํางน๎อย 30 วันกํอนการ
ประชุม เพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนได๎มีเวลาศึกษาข๎อมูลอยํางเพียงพอ 

3.   บริษัทฯ จัดให๎มีการประชุมผู๎ถือห๎ุน โดยอ านวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยูํใจกลางเมือง 
สะดวกตํอการเดินทาง และจัดให๎มีเวลาด าเนินการประชุมอยํางเพียงพอ 

4.   บริษัทฯ ได๎เปิดโอกาสและให๎สิทธิแกํผู๎ถือห๎ุนในการเสนอวาระการประชุมผู๎ถือห๎ุนในเรื่องที่เห็นวํา
ส าคัญและเสนอรายช่ือผู๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแตํงตั้งให๎เป็นกรรมการรายใหมํเป็นการลํวงหน๎า 
โดยมีวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดไว๎อยํางชัดเจน ผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

5.   บริษัทฯ เปิดโอกาสให๎สิทธิแกํผู๎ถือห๎ุนสํงค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมลํวงหน๎าอยํางน๎อย1 เดือน
กํอนวันประชุมผู๎ถือห๎ุน ผํานทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
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6.   บริษัทฯ ได๎สนับสนุนให๎ผู๎ถือห๎ุนใช๎หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู๎ถือห๎ุนสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได๎ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยํางน๎อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ๎อื
ห๎ุน 

7.      บริษัทให๎สิทธิผู๎ถือห๎ุน ที่มารํวมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล๎ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยูํระหวํางการพิจารณาและยังไมํได๎ลงมติ 

8.      บริษัทจัดให๎มีตัวแทนจากส านักงานสอบบัญชีเป็นผู๎ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู๎ถือ
ห๎ุน และเปิดเผยไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือห๎ุน 

 
การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
1. บริษัทได๎มอบให๎ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนห๎ุนของบริษัทเป็นผู๎จัดสํงหนังสือ

เชิญประชุมให๎ผู๎ถือห๎ุนทราบลํวงหน๎ากํอนวันประชุม21 วัน อยํางไรก็ตาม ได๎เผยแพรํข๎อมูลดังกลําวซ่ึงเป็นข๎อ มูลเดียวกับที่
บริษัทจัดสํงให๎กับผู๎ถือห๎ุนและใช๎ในการประชุมผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทwww.sabina.co.th อยํางน๎อย 30 วัน กํอนวันประชุมผู๎
ถือห๎ุน เพ่ือเปิดโออาศให๎ผู๎ถือห๎ุนได๎มีเวลาศึกษาข๎อมูลประกอบการประชุมลํวงหน๎า รวมทั้งได๎มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์
รายวัน ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 3 วันและกํอนวันประชุมไมํน๎อยกวํา 20 วัน เพ่ือบอกกลําวเรียกประชุมผู๎ถือห๎ุนด๎วย 

2. หนังสือเชิญประชุมมีข๎อมูลประกอบการประชุมพร๎อมรายละเอียดอยํางเพียงพอและครบถ๎วน มีรายละเอียดวัน 
เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ระบุไว๎อยํางชัดเจนวําเป็นเรื่ องเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระตําง ๆ วัตถุประสงค์และเหตุผล พร๎อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ข๎อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู๎ถือห๎ุน
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู๎ถือห๎ุนจะต๎องน ามาแสดงในวันประชุมผู๎ถือห๎ุนซ่ึงมีข๎อมูล ครบถ๎วนและ
เพียงพอให๎ผู๎ถือห๎ุนประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงในแตํละวาระและวิธีการเข๎ารํวมประชุมและเพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการส่ือสารส าหรับผู๎ถือห๎ุนชาวตํางชาติ บริษัทได๎จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการประชุมผู๎ถือห๎ุนไว๎เป็น
ภาษาอังกฤษด๎วย 

3. บริษัท ได๎จัดเตรียมข๎อมูลวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว๎อยํางครบถ๎วนทั้งนี้เพ่ือเป็นการชํวยในการ
ตัดสินใจของผัถือห๎ุน โดยบริษัทได๎ค านึงถึงสิทธิของผุ๎ถือห๎ุน สํงเสริมการใช๎สิทธิโดยได๎มีการน าเสนอเรื่องที่ส าคัญให๎ผู๎ถือห๎ุน
พิจารณาอนุมัติและได๎บรรจุเรื่องส าคัญตําง ๆ ไว๎อยํางครบถ๎วนตามกฏหมาย ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข๎อบังคับของ
บริษัท วาระที่ส าคัญได๎แกํ 

- วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได๎เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจํายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่
เสนอจํายพร๎อมข๎อมูลประกอบ ระบุวันก าหนดรายช่ือผู๎มีสิทธิได๎รับเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนห๎ุน และวันที่จํายเงินปันผล 
- วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท  บริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือห๎ุนสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยมีข๎อมูลรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน   จ านวนบริษัทที่ด ารง
ต าแหนํงกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประเภท
ของกรรมการที่เสนอ ข๎อมูลการเข๎ารํวมประชุมในปีที่ผํานมา  จ านวนปีที่ด ารงต าแหนํง เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผุ๎
ถือห๎ุนมีสิทฺเลือกตั้งกรรมการที่ต๎องการอยํางแท๎จริง 
-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได๎ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คําตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและก าหนดวงเงินคําตอบแทนกรรมการโดยผํานคณะกรรมการพิจารณา
คําตอบแทนเพ่ือน าเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนเพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนเป็นผู๎อนุมัติตํอไป 
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-วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได๎เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ
ผู๎สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู๎สอบบัญชี ความเป็นอิสระ คําตอบแทน
จ านวนปีที่สอบบัญชี (กรณีผู๎สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาคําสอบบัญชีซ่ึงได๎ผํานการพิจารณากรั่นก
รองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1.  กํอนเริ่มประชุมผู๎ถือห๎ุน ประธานในที่ประชุมจะท าการแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยํอยตําง ๆ 

ผู๎บริหาร ผู๎สอบบัญชีและที่ปรึกษากฏหมายให๎ที่ประชุมรับทราบ และช้ีแจงกฏเกณฑ์ตําง ๆที่ใช๎ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนใน
การลงมติออกเสียง และในกรณีที่ผู๎ถือห๎ุนรายใดเข๎ามาภายหลังจากที่ได๎เริ่มประชุมไปแล๎วบริษัทยังให๎สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่เหลืออยูํที่ยังไมํได๎มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม  

2. บริษัทฯ ได๎น าเทคโนโลยีมาใช๎ในการลงทะเบียนผู๎ถือห๎ุน การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือให๎สามารถ
ด าเนินการประชุมได๎อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง แมํนย า และแจ๎งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแตํละวาระให๎ผู๎ถือห๎ุน
ทราบกํอนเริ่มการประชุมผู๎ถือห๎ุน 

3.  บริษัทฯ ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยํอย และผู๎บริหาร เข๎ารํวมประชุมผู๎ถือห๎ุน และเปิด
โอกาสให๎ผู๎ถือห๎ุนสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน ในเรื่องตําง ๆเรื่องที่เกี่ยวข๎องได๎  

4.  บริษัทฯ มีการใช๎บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ เพ่ือความโปรํงใสและตรวจสอบได๎ ในกรณีที่มีข๎อโต๎แย๎งใน
ภายหลัง 

5.  บริษัทฯ ได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือห๎ุนได๎เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด โอกาสให๎ผู๎ถือ
ห๎ุนได๎ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู๎ถือห๎ุนอยํางเหมาะสม 

6.  บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพ่ิมวาระอื่นๆ ที่ไมํได๎ก าหนดไว๎ลํวงหน๎าในการประชุมผู๎ถือห๎ุน เนื่องจากเป็นการไมํเป็น
ธรรมตํอผู๎ถือห๎ุนที่ไมํได๎เข๎าประชุม 

7.  บริษัทฯ จัดให๎มีผู๎ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู๎ถือห๎ุน และเปิดเผยไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือ
ห๎ุน 

 
การด าเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น 
1.  บริษัทฯ ได๎จัดท ารายงานการประชุมผู๎ถือห๎ุน โดยบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนให๎ที่ประชุมทราบกํอนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือห๎ุนมีเสิทธิเทําเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข๎อสงสัย ซ่ึงบริษัทฯ ได๎จดบันทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข๎อเสนอแนะของผู๎ถือห๎ุน และผลการลงคะแนน
เสียงในแตํละวาระวํามีผู๎ถือห๎ุนเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย และงดออกเสียงเป็นอยํางไร รวมทั้งบันทึกช่ือกรรมการที่เข๎ารํวมประชุม
และที่ไมํได๎เข๎ารํวมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพรํบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บริษัทฯ ได๎เปิดเผยมติที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนพร๎อมผลการลงคะแนนเสียงในวันท าการถัดไปจากวันประชุมผูถ๎ือห๎ุน โดย
แจ๎งขําวผํานตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและเผยแพรํไว๎ในเวบไซด์ของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ ได๎ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู๎ถือห๎ุน (AGM Checklist) ซ่ึงจัดท าโดยสมาคม
สํงเสริมผู๎ลงทุนไทย 
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4. บริษัทได๎มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต๎อง ครบถ๎วน เพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนสามารถตรวจสอบได๎ โดยบันทึก
รายละเอียดของคณะกรรมการและผูบ๎ริหารที่เข๎ารํวมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ข๎อซักถามตําง ๆ ของผู๎
ถือห๎ุน ค าชี้แจงของกรรมการรวมทั้งมติที่ประชุมไว๎อยํางชัดเจน และได๎มีการจัดสํงรายงานตํอตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับ
จากวันประชุมผู๎ถือห๎ุน และได๎มีการเผยแพรํรายงานดังกลําวไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได๎เผยแพรํภาพและเสียงของ
การประชุมผู๎ถือห๎ุนบนเว็บไซด์ของบริษัทด๎วย 

 

หมวดที่ 2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัท ได๎ให๎ความส าคัญกับผู๎ถือห๎ุนและดูแลให๎มีการปฎิบัติตํอผู๎ถือห๎ุนทุกรายอยํางเทําเทียมกันและเป็นธรรมดังน้ี  
1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข๎าด ารงต าแหนํงเป็นกรรมการ  
บริษัทเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือห๎ุนมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลํวงหน๎าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทลํวงหน๎าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนด ทั้งได๎ซ่ึงได๎มีการเผยแพรํผํานตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท
กํอนวันประชุมผู๎ถือห๎ุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ทั้งน้ีตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

2.การมอบฉันทะให๎เข๎ารํวมประชุมผู๎ถือห๎ุน 
ในกรณีที่ผู๎ถือห๎ุนไมํสะดวกเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือห๎ุนสามารถมอบฉันทะให๎บุคคลอิ่น 

หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข๎าประชุมแทนได๎ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได๎แจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร๎อมทั้งได๎แนะน าวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไว๎อยํางชัดเจน ที่ทางบริษัทได๎
จัดสํงไปพร๎อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบที่ผู๎ถือห๎ุนสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได๎ในกรณีที่ผู๎ถือห๎ุน
เป็นชาวตํางชาติ บริษัทได๎จัดสํงหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎
ผู๎ถือห๎ุนชาวตํางชาติพร๎อมทั้งสามารถดูได๎จากเว็บไซต์ของบริษัท 

3.  ก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน บริษัทได๎ให๎สิทธิแกํผู๎ถือห๎ุนในการออกเสียงลงคะแนนให๎เป็นไปตาม
จ านวนห๎ุนที่ถืออยูํโดยหนึ่งห๎ุนมีสิทธิเทํากับหนึ่งเสียง และไมํมีห๎ุนใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิของผู๎ถือห๎ุนรายอื่น  

4.  ในการลงคะแนนเสียงแตํละวาระกระท าโดยเปิดเผย มีการใช๎บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู๎ถือห๎ุนไมํเห็นด๎วย หรืองดออกเสียงยกเว๎นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู๎ถือห๎ุนทุก
รายที่เข๎ารํวมประชุม โดยใช๎ระบบ Barcode  ในการนับคะแนนเสียงในแตํละวาระ 

5.การป้องกันการใช๎ข๎อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการบริษัทผู๎บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช๎

ข๎อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมํได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนไปใช๎เพ่ือประโยชน์สํวนตน รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ดังน้ี 

1)   บริษัทฯ จัดให๎มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกันผู๎ไมํหวังดีในการเข๎ามาดูแล หรือท าลายข๎อมูลที่ส าคัญของ
บริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพ่ือป้องกันการน าไวรัสเข๎ามาเผยแพรํ หรือท าลายข๎อมูล  

 2)   บริษัทฯ มีการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข๎าถึงข๎อมูลของพนักงาน Security ในแตํละ 
Program Software เพ่ือจัดระดับของพนักงานในการเข๎าถึงข๎อมูลได๎ 
  3)   บริษัทฯ ได๎มีการก าหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการใช๎ข๎อมูลภายในของบริษัทฯ ไว๎ในสัญญาจ๎าง
แรงงาน และข๎อบังคับเกี่ยวกับการท างาน นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และข๎อพึงปฏิบัติในการท างาน ในการไมํแสวงหา
ผลประโยชน์ให๎ตนเอง และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จากข๎อมูล หรือขําวสารใดๆ ของบริ ษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไมํเปิดเผยตํอ
สาธารณะ  
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  4)   บริษัทฯ จะท าการแจ๎งให๎ผู๎บริหารได๎รับทราบข๎อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือ หรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในชํวง 1 เดือน กํอนงบการเงินเผยแพรํตํอสาธารณะ หากมีการซ้ือขายในชํวงเวลาดังกลําว บริษัทฯ มี
มาตรการลงโทษและแจ๎งให๎ทราบถึงบทลงโทษซ่ึงเริ่มตั้งแตํการตักเตือนด๎วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานช่ัวคราว 
และออกจากงาน ตามล าดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก๎ไขโดยให๎บุคคลที่กระท าผิดดังกลําวท าการกลับรายการ และน าผลก าไรที่
ได๎จากการซ้ือขายห๎ุนน้ัน ๆ ไปบริจาคแกํองค์กรการกุศลตํอไป 
  5)   บุคคลภายนอกที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบ จัดท า หรือท าธุรกรรมที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลที่อาจมีผล
ตํอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต๎องท าสัญญารักษาข๎อมูลความลับ ไว๎กับบริษัทฯ จนกวําจะมีการเปิดเผย
ข๎อมูลตํอตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6)  บริษัทมีโครงสร๎างการถือห๎ุนแบบไมํซับซ๎อน รายการระหวํางกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการท ารายการ
ตามปกติธุรกิจ 

7)  บริษัทปฎิบัติตามข๎อกฏหมาย ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการท ารายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได๎มาจ าหนํายไปซ่ึง
สินทรัพย์เป็นต๎น 

 

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพตํอสิทธิของผู๎มีสํวนได๎เสียกลุํมตํางๆ ไมํวําจะเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งภายใน
และภายนอก  และได๎ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว๎ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให๎เกิดความโปรํงใส เป็นธรรม และมั่นใจวํา
สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องของผู๎มีสํวนได๎เสียจะได๎รับการดูแลอยํางเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได๎ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตํอผู๎มีสํวนได๎เสียในแตํละกลุํม ตลอดจนค านึงถึงชุมชนสังคมและส่ิงแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ตํอต๎านการ
ทุจริต คอร์รับช่ัน ไมํลํวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และเคารพตํอสิทธิมนุษยชน 

ผู๎ถือห๎ุน   
บริษัทฯ มุํงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให๎เจริญก๎าวหน๎า ด๎วยความรู๎ ความสามารถ ความซ่ือสัตย์

สุจริต เพ่ือให๎บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร๎างผลตอบแทนแกํผู๎ถือห๎ุนได๎อยํางยั่งยืนและเหมาะสม พร๎อมกับปกป้อง
ผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานให๎ผู๎ถือห๎ุนทุกรายได๎รับทราบอยําง
สม่ าเสมอ ครบถ๎วน และถูกต๎อง  อีกทั้งขจัดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อยํางรอบคอบ ด๎วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการ
จํายเงินปันผลอยํางสม่ าเสมอ 

ลูกค๎า 
บริษัทฯ ตั้งใจ และมุํงมั่นที่จะสร๎างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค๎าใ ห๎กับลูกค๎า โดย

คิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคําให๎แกํสินค๎าและบริการอยํางตํอเนื่องเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าทุกวัย 
ตลอดจนเอาใจใสํและด าเนินการอยํางเป็นธรรมตํอค าร๎องเรียนของลูกค๎า โดยผํานทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซ่ึงประจ าอยูํตาม
เคาน์เตอร์จ าหนํายสินค๎า ตามร๎านค๎า ห๎างสรรพสินค๎าช้ันน าทั่วประเทศ 

พนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคําและเป็นหัวใจส าคัญที่จะพาองค์กรไปสํูความส าเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตํอ

พนักงานโดยมุํงสํงเสริมการฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู๎ความสามารถของพนักงานอยํางทั่วถึง พร๎อมกับสร๎างความมั่นคงใน
อาชีพ และให๎โอกาสในการเจริญก๎าวหน๎าตามศักยภาพของแตํละคน รวมถึงให๎พนักงานมีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางการ
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ด าเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให๎ผลตอบแทนด๎วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู๎ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแตํละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดล๎อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยตํอสุขภาพ 
ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให๎การดูแลพนักงานในด๎านความปลอดภัยและจัดให๎มีสวัสดิการตํางๆ เชํน   

- ห๎องพยาบาล 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี   
- สวัสดิการซ้ือสินค๎าราคาพิเศษเพ่ือชํวยการครองชีพของพนักงาน   
- ชุดฟอร์มให๎กับพนักงาน 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 
- โครงการเงินกู๎เมื่อพนักงานจ าเป็นต๎องใช๎ยามฉุกเฉิน โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยต่ า    
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาพนักงาน 
- การสํงพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตํางประเทศ   

คูํค๎า และหรือ เจ๎าหนี ้
บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข๎อตกลงทางการค๎าตํางๆ ที่มีตํอคูํค๎า และหรือเจ๎าหนี้อยํางเครํงครัด 

และไมํเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไมํสุจริตในการค๎า และจะสร๎างสัมพันธภาพและความเข๎าใจที่ดีตํอ
กัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู๎ และรํวมกันพัฒนาสินค๎าและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณคําให๎แกํสินค๎าและบริการหากเกิดกรณีที่ไมํปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว๎ได๎ บริษัทฯ จะแจ๎งให๎เจ๎าหนี้ทราบลํวงหน๎าเพ่ือรํวมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก๎ไขปัญหาตํอไป  

สังคมและส่ิงแวดล๎อม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม มีการปลูกฝังจิตส านึก 

ความรับผิดชอบตํอชุมชนและสังคมให๎เกิดขึ้นในบริษัทฯ อยํางตํอเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตํอ
ชุมชนและสังคมโดยสํวนรวม และไมํกระท าการใดๆ หรือให๎การสนับสนุนการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือกํอให๎ เกิดผลเสียตํอ
ประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยตํอสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยก าหนดนโยบายและความรับผิดชอบตํอสังคมรวมทั้ง
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม(ตาม
ข๎อ 10.หัวข๎อความรับผิดชอบตํอสังคม(CSR)) 

คูํแขํงขันทางการค๎า 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขํงขันที่เป็นธรรม ไมํแสวงหาข๎อมูลที่เป็นความลับของ

คูํแขํงทางการค๎าด๎วยวิธีที่ไมํเหมาะสม หรือขัดตํอกฎหมายใดๆ  
1. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไมํลํวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยก าหนดให๎กรรมการ
ผู๎บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยํอยทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไมํให๎ถูกลํวงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 

ที่ผํานมาไมํเคยบริษัทฯไมํเคยมีรายงานการถูกร๎องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
2. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ  

    คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และบริษัทได๎รํวมลงนามประกาศเจตนารมณ์
ในโครงการแนวรํวมปฎิบัติของภาคเอกชนใทยในการตํอต๎านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption) พร๎อมทั้งมีการก าหนดให๎ กรรมการ ผู๎บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยํอยทุกคนปฎิบัติตามนโยบายวํา
ด๎วยการตํอต๎านทุจริตย์คอร์รัปช่ัน โดยก าหนดนโยบายที่เน๎นการปลูกจิตส านึกให๎พนักงานและผู๎บริหารทุกระดับ ตระหนักถึง
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ผลเสียของการทุจริตคอร์รัปช่ันรวมถึงการสร๎างคํานิยมที่ดี เพ่ือพัฒนาองค์กรให๎มีความถูกต๎องโปรํงใส ตรวจสอบได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ  โดยไมํกํอให๎เกิดความเส่ียงตํอความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได๎ก าหนดนโยบายตําง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับการตํอตําน
ทุจริตคอร์รัปช่ันอยํางชัดเจน ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกลําว และปฎิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข๎องอยํางเครํงครัด 
บริษัทจึงได๎ก าหนดกรรมการผู๎บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยํอยทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายตํอต๎านทุจริต
คอร์รัปช่ัน ดังน้ี 

 เน๎นการปลูกจิตส านึกให๎พนักงานและผู๎บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้ง
สร๎างคํานิยมที่ดี เพ่ือพัฒนาองค์กรให๎มีความถูกต๎องโปรํงใส ตรวจสอบได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ  

 ก าหนดให๎กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต๎องปฏิบัติตามนโยบายตํอต๎านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไมํเข๎า
ไปเกี่ยวข๎องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม เพ่ือประโยชน์ทั้งตํอบริษัท ตํอตนเอง 
ตํอครอบครัว ตํอเพ่ือน และตํอคนรู๎จัก 

 สร๎างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน จะสํงผลให๎ความโปรํงใสและการก ากับดูแล
กิจการที่ดี เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได๎ 

 บริษัทมีมาตรการในการคุ๎มครองผู๎ร๎องเรียนในการแจ๎งเบาะแส ข๎อร๎องเรียน โดยจะจัดเก็บข๎อมูลที่ได๎รับจากผู๎
ร๎องเรียนไว๎เป็นความลับ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู๎ร๎องเรียนเป็นส าคัญ โดยจะได๎รับความคุ๎มครอง
จาการปฏิบัติที่ไมํเป็นธรรม            

 การทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซ่ึงจะต๎องได๎รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว๎ นอกจากนี้ อาจจะได๎รับโทษตามกฎหมายด๎วย หากการกระท านั้นผิด
กฎหมาย 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร๎างความรู๎และความเข๎าใจแกํ
กรรมการบริษัท พนักงานและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับบริษัท ในเรื่องที่ต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบายตํอต๎าน
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ทั้งน้ี การก าหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร๎างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน จะ
สํงผลให๎ความโปรํงใสและการก ากับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได๎ จากนโยบายดังกลําวได๎ก าหนดเป็น
มาตรการตํอต๎านทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก๎ไขที่เหมาะสม และก าหนดชํองทางการแจ๎งเบาะแส หรือ
ข๎อร๎องเรียน มายังฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯโดยบริษัทได๎มีการเผยแพรํนโยบายดังกลําวไว๎บน
เว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th 

 
3. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

 บริษัท มีชํองทางให๎ผู๎มีสํวนได๎เสีย สามารถสํงข๎อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือค าถาม รวมทั้งข๎อร๎องเรียนมายังบริษัท
ผํานทางเลขานุการบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th   หรือหนํวยงานนักลงทุนสัมพันธ์  E-mail address  
:amornthep@sabina.co.th  โทรศัพท์ 02-4229400 โดยทีอ่ยํูทางไปรษณย์ี  ได๎แกํ บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 12  ถนน
อรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกน๎อย  กรุงเทพฯ  10700    

 ทั้งน้ีในกรณีที่เป็นประเด็นส าคัญหรือเรื่องที่อาจกํอให๎เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะน าเรื่องดังกลําวเสนอ
ตํอคณะกรรมการของบริษัทตํอไป 
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4. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 บริษัท ได๎จัดให๎มีมาตรการในการแจ๎งเบาะแส ข๎อร๎องเรียน การกระท าผิดกฏหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจ

สํอถึงการประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ในองค์กร ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎เสีย  
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 E-mail address  :GRP_AUDIT_HO@SABINA.CO.TH 
 โทรศัพท์ :02-4229400 ตํอ 9309,9404 
 ไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกน๎อย  กรุงเทพมหานคร 10700 

  นอกจากนี้บริษัทยังจัดชํองทางในการแจ๎งเบาะแสหรือข๎อร๎องเรียน ให๎แกํผู๎มีสํวนได๎เสียได๎ร๎องเรียนในกรณีการกระท า
ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู๎บริหารระดับสูง  การกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สํอถึงการ
ทุจริต การปฏิบัติอยํางไมํเทําเทียมกัน ผํานชํองทางดังน้ี   

    ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน๎อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

โดยข๎อมูลร๎องเรียนการด าเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ /หรือฝ่าย
ตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไมํเปิดเผยข๎อมูลผู๎แจ๎งเบาะแส และให๎ความเป็นธรรม สํวนการร๎องเรียนการกระท าผิดของ
ผู๎บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนตํอไป         

   ที่ผํานมาบริษัทไมํเคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฏหมายแรงงาน การจ๎างงาน  ผู๎บริโภค การแขํงขันทางการค๎าและส่ิงแวดล๎อม 
 

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. การเปิดเผยข๎อมูลของบริษัท  

บริษัทได๎มีการเปิดเผยข๎อมูลส าคัญตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับบริษัท ทั้งในด๎านการเงินและไมํใชํด๎านการเงินซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตํอผลประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู๎ถือห๎ุนในการลงทุนโดยได๎จัดให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางพียงพอ ถูกต๎อง
ครบถ๎วน และทันเวลาไว๎ในรายงานประจ าปี ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ขําวประชาสัมพันธ์ตําง ๆ ผํานทาง
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. การจัดท ารายงานทางด๎านการเงิน  
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน วํามีความครบถ๎วน ถูกต๎อง โปรํงใส อยํางเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผู๎รับผิดชอบตํองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรา ยงาน
ประจ าปีให๎มีการจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช๎นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยํางสม่ าเสมอ 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข๎อมูลส าคัญอยํางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได๎มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
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และความรอบคอบในการจัดท างบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได๎แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด๎วย
กรรมการอิสระ เพ่ือท าหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน  

 3.   บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษัท 
ผู๎บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพรํผํานเว็บไซต์ของบริษัท 

4.  คณะกรรมการบริษัท ได๎ก าหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาส่ิงแวดล๎อม สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปฎิบัติ
ตามนโยบายอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบตํอสังคม ข๎อ 10.) 

 5.  บริษัท ได๎มีการเปิดเผยการท ารายการระหวํางกัน ซ่ึงบริษัทได๎มีการปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอยีดของรายการ โดยระบุช่ือบุคคลที่มีการท ารายการระหวําง
กัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนใข/นโยบายราคาและมูลคําระหวํางกัน(รายละเอียดตามหัวข๎อรายการระหวํางกัน ข๎อ 
12) 

6.  บริษัทมีการก าหนดนโยบายให๎กรรมการของบริษัทต๎องรายงานการซ้ือ -ขายห๎ุน/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให๎ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง  

7.  บริษัทมีการก าหนดนโยบายให๎คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสํวนได๎เสียของกรรมการบริษัทและผู๎บริหารต๎อง
รายงานให๎บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีสํวนได๎เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎อง ภายในสามเดือนนับแตํวันที่ได๎รับแตํงตั้ง
หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

8.  คําตอบแทนของกรรมการและผู๎บริหาร 
การก าหนดคําตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอยํางชัดเจนโปรํงใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือให๎สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู๎ความสามารถไว๎ได๎ และคําตอบแทนของกรรมการมี
การน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู๎ถือห๎ุนทุกปี 

ส าหรับคําตอบแทนผู๎บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู๎บริหารแตํละทําน (จ านวนคําตอบแทนของกรรมการและผู๎บริหาร เปิดเผยอยูํ
ในเรื่องโครงสร๎างการจัดการ หัวข๎อคําตอบแทนของคณะกรรมการและผู๎บริหาร) 

9. ความสัมพันธ์กับผู๎ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให๎ความส าคัญตํอการเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมํใชํทางการเงินที่มีความ

ครบถ๎วน เพียงพอ โปรํงใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศ และขําวสารตํางๆ ให๎ผู๎ถือห๎ุน นัก
ลงทุน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพ่ือให๎ผู๎ถือห๎ุนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎
โดยสะดวก และรวดเร็ว เชํน ข๎อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร๎างการถือห๎ุน โครงสร๎างองค์กร รายงาน
ประจ าปี หนังสือเชิญประชุมผู๎ถือห๎ุน และข๎อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ  ได๎ด าเนินการจัดตั้งหนํวยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือให๎บริการข๎อมูล 
และขําวสารกิจกรรมตํางๆ ของบริษัทฯ กับผู๎ลงทุน ผู๎ถือห๎ุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบข๎อซักถามของ
นักลงทุนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องซ่ึงสามารถติดตํอเข๎ามาทางผู๎ดุแลหนํวยงานนักลงทุนสัมพันธ์  คือ คุณอมรเทพ อสีปัญญา   โดยผําน
ทางอีเมล์ ir@sabina.co.th   หรือ amornthep@sabina.co.th หรือโทรศัพท์ได๎ที่ โทร.0-2422-9400  

 ที่ผํานมาบริษัทไมํเคยมีประวัติการถูกส่ังให๎แก๎ไขงบการเงินโดยส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได๎มีการเปิดเผยงบการเงิน
ประจ าปีและ รายไตรมาส ตํอผู๎ถือห๎ุนและนักลงทุนภายในก าหนดเวลา 
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หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน๎าที่ส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทคณะกรรมการมี

ความรับผิดชอบตํอผลการปฏิบัติหน๎าที่ตํอผู๎ถือห๎ุนและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
            5.1 โครงสร๎างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 10 ทําน ประกอบด๎วยกรรมการที่ไมํได๎เป็นผู๎บริหาร จ านวน 5 ทําน (เป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ทําน)โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจ านวน 1 ทํานและกรรมการที่เป็นผู๎บริหารจ านวน 5 ทําน 

 คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดโครงสร๎างของคณะกรรมการให๎ประกอบด๎วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย 
เป็นบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือโดยทั่วไปบริษัทมีการ
แบํงแยกหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว๎อยํางชัดเจน 

       คณะกรรมการบริษัทได๎รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน มีวาระการด ารงต าแหนํงที่แนํนอนซ่ึงป็นไปตามข๎อบังคับ
ของบริษัทฯที่ก าหนดไว๎วําในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให๎กรรมการที่ด ารงต าแหนํงนานที่สุดเป็นผู๎ออกจากต าแหนํง
และเมื่อครบวาระแล๎วอาจได๎รับการเลือกตั้งกลับเข๎าด ารงต าแหนํงเป็นกรรมการตํอไปได๎อีก และไมํมีกรรมการทํานใดที่ด ารง
ต าแหนํงกรรมการในบริษัทจ าทะเบียนเกิน 5 แหํงทั้งนี้บริษัทยังไมํได๎มีนโยบายก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหนํงของ
กรรมการอิสระอยํางไรก็ตามคณะกรรมการอิสระทุกทํานที่ด ารงต าแหนํงของบริษัทยังมีวาระการด ารงต าแหนํงไมํเกิน 9 ปี  

บริษัทไมํเคยมีกรรมการหรือผู๎บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือห๎ุนสํวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทใช๎บริการอยูํในชํวงเวลา 2 ปีที่ผํานมา 

ในคณะกรรมการของบริษัทไมํมีกรรมการที่เป็นผู๎บริหารไปด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มากกวํา 2 แหํง 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไมํป็นผู๎บริหารมากกวํา 1 ทํานที่เคยเป็นผู๎ที่มีประสบการณ์ท างาน
เกี่ยวข๎องกับธุรกิของบริษัท 

  - ที่ผํานมา ไมํมีประวัติการท าผิดของคณะกรรมการบริษัท 
  - ที่ผํานมา บริษัทฯไมํมีประวัติการกระท าผิดกฏระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์  

 
5.1.1   การด ารงต าแหน่งกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

         เพ่ือให๎กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน๎าที่   คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎ก าหนด
นโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการแตํละคนจะไปด ารงต าแหนํงไว๎ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดนโยบายในไปด ารงต าแหนํงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น
ของกรรมการผู๎จัดการ(CEO)ไว๎ได๎ไมํเกิน 2 บริษัท 

  2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให๎กรรมการด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได๎ไมํ
เกิน 5 บริษัท   แตํไมํได๎ก าหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได๎จดทะเบียน 

  3. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จ าเป็นต๎องด ารงต าแหนํงกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกวํา 5 บริษัท   ก็ให๎ช้ีแจงผู๎ถือห๎ุนและผู๎เกี่ยวข๎องทราบถึงเหตุผลและผลตํอการปฏิบัติหน๎าที่กรรมการดังกลําวไว๎ในแบบ
แสดงข๎อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ด๎วย  และที่ผํานมาในคณะกรรมการของบริษัทไมํมี
กรรมการทํานใดที่ไปด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แหํง 
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5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 
โครงสร๎างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ประกอบไปด๎วย กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร 5 ทําน 
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย จ านวน 3 ทําน และด ารงต าแหนํงเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให๎กรรมการออกจากต าแหนํง 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือใกล๎เคียงกับสํวน 1 

ใน 3 ตามข๎อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล๎วอาจได๎รับการเลือกตั้งกลับเข๎าด ารงต าแหนํงตํอไปได๎อีก  
 

 5.1.3  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
บริษัทฯ มีการแบํงแยกอ านาจหน๎าที่โดยได๎ก าหนดอ านาจอนุมัติ และด าเนินการของบริษัทไว๎อยํางชัดเจน

ตามประเภทของธุรกรรม โดยได๎จัดแบํงเป็นหมวดหมูํตามสายงานอันได๎แกํ หนํวยงานผลิต หนํวยงานบัญชีและการเงิน 
หนํวยงานทรัพยากรมนุษย์ หนํวยงานขายในประเทศและตํางประเทศ และอื่นๆ โดยได๎ถูกบรรจุไว๎ในระเบียบอ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549 

 ด๎วยบทบาท และภาระหน๎าที่ที่แตกตํางกันระหวํางประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู๎จัดการ บริษัทฯ 
จึงก าหนดให๎ผู๎ด ารงต าแหนํงประธานกรรมการบริษัทฯ ต๎องมิใชํบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู๎จัดการ เพ่ือแบํงแยกบทบาทหน๎าที่
ออกจากกันอยํางชัดเจน ซ่ึงกํอให๎เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกทํานมีอิสระในการแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือก ากับดูแลให๎การด าเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎  อยํางไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไมํได๎เป็นกรรมการอิสระ แตํทํานปฏิบัติหน๎าที่ด๎วย
ความเป็นอิสระเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการทุกทํานมีอิสระในการปฏิบัติหน๎าที่และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

           คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดหน๎าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู๎จัดการเป็นผู๎มีอ านาจในการด าเนินการตําง ๆ แทนบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได๎ดังน้ี 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน๎าที่ก าหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร คอยให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือ แตํต๎องไมํมีสํวนรํวมและไมํก๎าวกํายในการบริหารงานปกติประจ าวัน นอกจากนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ ต๎องมีภาวะผู๎น าดูแลกรรมการมิให๎อยูํภายใต๎อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยท าหน๎าที่ประธานในที่
ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู๎ถือห๎ุนอยํางเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎รํวมประชุม
ใช๎สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอยํางเครํงครัดและมีประสิทธิภาพ 

โดยก าหนดให๎มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร๎างของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือกํอให๎เกิดความ
สมดุลระหวํางกรรมการที่เป็นผู๎บริหารและกรรมการอิสระ 

 จัดให๎เกิดการมีสํวนรํวมกันของกรรมการที่เป็นผู๎บริหาร กรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหารและกรรมการอิสระใน
กิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จัดให๎มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอยํางสม่ าเสมอและความมุํงหวังในการ
รํวมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
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อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู๎จัดการมีหน๎าที่ในการบริหารงานประจ าเพ่ือให๎เป็นไปตามเพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ข๎อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ ค าส่ัง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
มติที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน 

1.จัดให๎มีการจัดท านโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และมีหน๎าที่ในการรายงานความคืบหน๎าของแผนงานธุรกิจที่ได๎รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได๎รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามชํวงระยะเวลาที่ได๎ก าหนดไว๎ 

2.บริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณเพ่ือบรรลุจุดมุํงหมายทางการเงินที่ได๎รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

3.ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน  การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายในการบริหารจัดการ  
เพ่ือให๎มั่นใจวําการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท  

4.ก าหนด ตรวจสอบ และเสริมสร๎างมาตรฐานขององค์กรให๎มีความแขํงแกรํง ซ่ึงเป็นส่ิ งที่จ าเป็นตํอการ
แขํงขันและการสร๎างมูลคําแกํองค์กร โดยมีการท างานอยํางตํอเนื่องกับบุคคลากรและผลิตภัณฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือ
คาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท   

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แตํงตั้ง โยกย๎าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย 
ตลอดจนก าหนดคําตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให๎มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวน
มาตรฐานดังกลําวเป็นประจ าทั้งน้ีมาตรการดังกลําวต๎องไมํขัดแย๎งกับอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบวําด๎วยการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยไมํขัดแย๎งกับนโยบาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าส่ังและมติ
ของที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอ านาจในการมอบอ านาจชํวง และ/หรือมอบหมายให๎บุคคลอื่นมีอ านาจในการปฏิบัติหน๎าที่เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอ านาจชํวง และ/หรือมอบหมายให๎บุคคลอื่น จะต๎องอยูํภายใต๎ขอบเขตของ
อ านาจ และ/หรือภายใต๎กฎระเบียบภายใน หรือค าส่ังที่ได๎รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบอ านาจหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู๎จัดการอาจไมํสามารถกระท าได๎ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทาง
ผลประโยชน์ (ตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน) โดยอาจมีสํวนได๎เสีย หรือได๎รับผลโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัท
ยํอย เ ว๎นแตํรายการดังกลําว สอดคล๎องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได๎รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู๎ถือหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
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5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน๎าที่ในการพิจารณาและให๎ความเห็นในเรื่องที่

ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร๎องเรียนและด าเนินการ
กรณีมีการช้ีเบาะแส ดูแลให๎การด าเนินธุรกิจตํอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความตํอเนื่องของผู๎บริหาร  

5.2.1  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์    
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุํงมั่นที่จะด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให๎เจริญก๎าวหน๎า และมีการเติบโตที่มั่นคง 

เพ่ือสร๎างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให๎กับผู๎ถือห๎ุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรู๎ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อยํางเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข๎อพึงปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ และให๎เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัทฯ ผู๎ถือ
ห๎ุน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการบริหารเป็นผู๎น าเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ 
นโยบาย และงบประมาณ เพ่ือให๎คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให๎คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให๎เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพ่ิมมูลคําและความมั่งคั่งแกํบริษัทฯ และผู๎
ถือห๎ุน ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝ่ายด๎วยและคณะกรรมการบริษัทได๎มีการพิจารณาอนุมัติ และ
ทบทวนวิสัยท ศน์ และภารกิจของบริษัท ทุก 5 ปี และให๎ความเห็นชอบและติดตามให๎ฝ่ายบริหารปฎิบัติตามแผนงานให๎เป็นไป
ตามทิศทางที่วางไว๎อยํางสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทได๎มีการพิจารณาก าหนดบทบาทและหน๎าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได๎จัดให๎มีการแบํงแยกกันอยํางชัดเจนทั้งในด๎านโครงสร๎างและการปฏิบัติ
ตามหน๎าที่ ทั้งน้ีบริษัทได๎มีการจัดท าหนังสือมอบอ านาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู๎บริหารและมีการก าหนดระดับอ านาจในการ
ด าเนินงานแตํละด๎านไว๎อยํางชัดเจน 

และเพ่ือให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอ านาจหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให๎มีการปฐมนิเทศให๎กับกรรมการใหมํโดยบริษัทได๎จัดเตรียมและน าสํงเอกสาร
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการใหมํเชํนโครงสร๎างเงินทุน โครงสร๎างผู๎ถือห๎ุน รายช่ือและประวัติโดยยํอ
ของคณะกรรมการและผูบ๎ริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการด าเนินงานที่ผํานมา และสํงเสริมให๎มีการฝึกอบรม ให๎
ความรู๎ด๎านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดท าสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการด าเนินงานที่ผํานมา ตลอดจนนโยบาย
และระเบียบข๎อบังคับของบริษัทฯ ให๎กรรมการใหมํได๎ศึกษาท าความเข๎าใจ พร๎อมคูํมือข๎อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะด ารงต าแหนํงกรรมการอีกด๎วย 

\ 
5.2.2.  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริต โปรํงใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นตํอผู๎ถือห๎ุน ลูกค๎า คูํค๎า คูํแขํงทางการค๎า พนักงาน และสังคมสํวนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไมํให๎มีการ
แสวงหาผลประโยชน์สํวนตนและผู๎เกี่ยวข๎อง โดยการน าข๎อมูลภายในที่ยังไมํได๎เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช๎หรือน าไป
เปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือท าการใดๆ อันกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได๎จัดท าคูํมือจริยธรรมธุรกิจ และข๎อพึงปฏิบัติในการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ท าการส่ือสารให๎กับกรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงานทุกคนได๎รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอยํางเครํงครัด และทั่วถึง  
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บริษัทฯได๎เผยแพรํคูํมือจริยธรรมธุรกิจบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ภายใต๎หัวข๎อ “จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ” 

 5.2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของ

ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย๎ง
ทางผลประโยชน์อยํางรอบคอบด๎วยความมีเหตุมีผล 

การท ารายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข๎อมูลตํอที่ประชุมโดยระบุ
มูลคํารายการ คูํสัญญา เหตุผลความจ าเป็นของการท ารายการดังกลําว ด๎วยข๎อมูลที่โปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎   หากรายการใด
จะต๎องผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน   รายก ารดังกลําวจะได๎รับการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบกํอน   และจะมีการให๎ความเห็นตํอการท ารายการดังกลําว 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกตํางจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปิดเผย
ความเห็นที่แตกตํางดังกลําวด๎วย   ในกรณีที่กรรมการที่มีสํวนได๎เสียในวาระใดๆ   กรรมการทํานนั้นจะไมํมีสิทธิออกเสียงใน
วาระดังกลําว   ทั้งน้ีเป็นไปตามข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได๎ก าหนดหลักเกณฑ์และให๎กรรมการบริษัท , ผู๎บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข๎องให๎มีการรายงานการมีสํวนได๎เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎อง   ซ่ึงเป็นสํวนได๎เสียที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยํอย   เพ่ือให๎บริษัทมีข๎อมูลประกอบการด าเนินการตามข๎อก าหนดเกี่ยวกับการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยผํานวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

บริษัทได๎มีการเปิดเผยรายการระหวํางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งในปี 2557รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
ได๎ให๎ความเห็นวํารายการระหวํางกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทซ่ึง
เป็นไปตามข๎อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหัวข๎อ รายการระหวํางกัน) 

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายห๎ามมิให๎ผู๎บริหารและพนักงานที่อยูํในหนํวยงานที่รับทราบข๎อมูลท าการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในชํวง 1 เดือน กํอนการเปิดเผยงบการเงินแกํสาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตาม
ข๎อบังคับของบริษัทฯ หากกระท าการอันเป็นการแสวงประโยชน์สํวนตนจากข๎อมูลภายในที่ตนลํวงรู๎กํอนเปิดเผยสํูสาธารณะ 
และละเว๎นการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือรอให๎ผู๎ลงทุนรับทราบข๎อมูลภายหลังจากวันที่ได๎มีการเผยแพรํข๎อมูล   อยํางน๎อย24 ช่ัวโมง 
แตํถ๎าข๎อมูลมีความซับซ๎อนมากให๎รอถึง 48 ช่ัวโมงภายหลังจากข๎อมูลได๎มีการเผยแพรํแล๎ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ 
และผู๎บริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต๎องแจ๎งให๎ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และบริษัทฯ ให๎รับทราบทุกครั้ง 

โดยบริษัท ได๎ก าหนดนโยบายให๎กรรมการและผู๎บริหารระดับสูงแจ๎งตํอคณะกรรมการเกี่ยวกับการซ้ือขายห๎ุน
ของตนเองอยํางน๎อยลํวงหน๎า 1 วันกํอนท าการซ้ือขาย 

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได๎ก าหนดให๎มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และผู๎บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต๎องตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหน๎าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตํอ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย 
 5.2.4  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให๎ความส าคัญตํอระบบการควบคุมภายใน จึงได๎จัดให๎มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งในด๎านการบริหาร การเงิน การด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข๎อบังคับ 
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ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง มีความอิสระ สามารถท าหน๎าที่ตรวจสอบ และถํวงดุลได๎อยํางเต็มที่ นอกจากนั้นยังมุํงเน๎นให๎มีการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯได๎จัดให๎มีหนํวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงท าหน๎าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงโดยได๎ก าหนดให๎หนํวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตํอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหน๎าที่สอบทานวําบริษัทฯ ได๎มีการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอยํางเพียงพอ 

 
5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯไ ด๎ก าหนดให๎มีการประชุมขั้นต่ าไมํน๎อยกวําปีละ4 ครั้ง(ไตรมาสละ 1 ครั้ง ) และอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดตารางการประชุมลํวงหน๎าเป็นรายปีและมีการก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมที่ชัดเจนและน าสํงเอกสารให๎คณะกรรมการกํอนวันประชุมลํวงหน๎าอยํางครบถ๎วนเพียงพอให๎คณะกรรมการไมํ
น๎อยกวํา 7 วันท าการเพ่ือให๎คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข๎อมูลอยํางเพียงพอ    

ในที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให๎กรรมการทุกทํานแสดงความคิดเห็นอยํางอิสระเต็มที่  
และในการประชุมได๎เชิญผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุม  เพ่ือช้ีแจ๎งข๎อมูลหรือให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมในฐานะผู๎เกี่ยวข๎องกับปัญหา
โดยตรงเพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผํานการรับรองแล๎วจากคณะกรรมการบริษัทอยํางเป็นระบบซ่ึงสามารถตรวจสอบและอ๎างอิงได๎
ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแตํละวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต๎องมีกรรมการอยูํไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด 

5.4 การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
บริษัทได๎จัดให๎มีการประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการบริษัทโดยแบํงออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะและ

การประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรการชุดยํอยทุกชุดมีหลักเกณฑ์
ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล๎องกับตัวอยํางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
รวมทั้งได๎มีการทบทวนเพ่ือให๎มีความเหมาะสมอยํางสม่ าเสมอ 

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทป็นผู๎จัดสํงแบบประเมินให๎แกํ
กรรมการเพ่ือประเมินผลและสํงกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไมํเปิดเผยช่ือกรรมการที่ประเมินเพ่ือให๎กรรมการมีความเป็นอส
ระในการประเมินผล และบริษัทมีการน าเสนอผลการประเมินตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยํอยเพ่ือ
รํวมการพิจารณาประเมินผลและก าหนดแนวทางปรับปรุงในการปฎิบัติงานของกรรมการให๎ดียิ่งขึ้น 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินผลงานของกรรมการทั้งคณะมีหัวข๎อประเมินแบํง
ออกเป็น 6 หัวข๎อหลัก ดังน้ี 

1.โครงสร๎างคุณสมบัติของกรรมการ  2. บทบาท หน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3. การเข๎ารํวมประชุม  4 .การท าหน๎าที่ของคณะกรรมการ  5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู๎บริหาร 
การประเมินผลงานของผู๎บริหารสูงสุด(CEO)เป็นหน๎าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ใน

การพิจารณาและประเมินผลงานในแตํละด๎านของกรรมการผู๎จัดการ 
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 5.5 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
  5.5.1   บริษัทสํงเสริมและอ านวยความสะดวกให๎มีการฝึกอบรมและการให๎ความรู๎แกํคณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือให๎มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง  
  5.5.2   ส าหรับกรรมการที่เพ่ิงเข๎ารับการด ารงต าแหนํง บริษัทก็ได๎มีการปฐมนิเทศให๎กรรมการใหมํโด ย

กรรมการผู๎จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข๎องจะเป็นผู๎น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับโครงสร๎างการถือห๎ุน โครงสร๎างองค์กร ลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจ การด าเนินงานของบริษัท ข๎อมูลทางการเงิน ข๎อมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข๎อมูลอื่นที่
เกี่ยวข๎อง 
            5.5.3   บริษัทสํงเสริมให๎กรรมการทุกทํานเข๎ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เชํน
หลักสูตรซ่ึงจัดโดยสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2557 มีกรรมการ 2 ทํานที่เข๎ารํวมสัมมนาที่จัด
โดย IOD ได๎แกํ นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร และ นางสาววชิรวรรณ แย๎มศรี  ซ่ึงสัมมนาในหลักสูตร How to Develop a Risk 
management plan (HRP 6/2014) นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ์เ กรรมการเข๎าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับการปฎิบัติงานดังนี้ 
การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 19 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และหลักสูตร 25 CASE การตรวจสอบของ
เจ๎าพนักงานประเมินของบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

5.5.4   บริษัทจัดให๎มีแผนสืบทอดต าแหนํงงาน (Succession Plan) ส าหรับต าแหนํงงานหลัก โดยก าหนดเป็น
สํวนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู๎บริหารตามแผนที่ ก าหนดไว๎ รวมทั้ง
ปฏิบัติหน๎าที่แทนกรณีที่กรรมการผู๎จัดการ หรือผู๎บริหารไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ 

 
คณะกรรมการมีนโยบายสํงเสริมให๎กรรมการมีการพัฒนาความรู๎อยํางตํอเนื่อง  โดยที่ผํานมากรรมการแตํละ

ทํานได๎มีการเข๎ารับการอบรมและพัฒนาความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับงานในฐานะกรรมการ   ซ่ึงสรุปได๎ดังน้ี 
  

ชื่อ การอบรม 

  

นายวิโรจน์             ธนาลงกรณ์      DAP 64/2007 

นายบุญชัย             ปัณฑุรอัมพร DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14 , HRP 6/2014 

นางสุชัญญา           ธนาลงกรณ ์ ปปร. 10 , วตท. 8 , Tepcot 4 , วปม. 6  

 ในรุํน วปอ. 2555 ,DAP 105/2013 

นายอภิสิทธ์ิ           จงกิตติพงศ์ DAP 50/2006 , EDP 9 การประชุมนักบัญชีทั่ว
ประเทศครั้งที่ 19,25 Case การตรวจสอบของเจ๎า
พนักงานประเมิน 

นางสาวสมศรี          ศรีปทุมรักษ์ DAP 63/2007 , EDP 8  

นายอมรเทพ           อสีปัญญา DAP 63/2007 , EDP 6 

นางสาววชิรวรรณ      แย๎มศรี DAP 99/2012 , EDP 10 , HRP 6/2014 

นางสาวรวีวัลย์         ภิยโยพนากุล DAP ป ี2003 , ACP ปี 2005 

นายสมชัย              วนาวิทย DAP 8/2004 , DCP 49/2004 

นายยุทธนา            อดิพัฒน ์ DAP 63/2007  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
การด าเนินกิจกรรมตํางๆของบริษัท จะค านึงถึงผลกระทบตํอตัวองค์กร สังคม ส่ิงแวดล๎อมทั้งในระดับใกล๎  และระดับ

ไกล รวมทั้งกลุํมผู๎มีสํวนได๎เสียของบริษัท ในอันที่จะน าพาให๎มีการอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  
คณะกรรมการบริษัทจึงได๎ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมของ บริษัทมิให๎เกิดผลกระทบด๎านลบ

ตํอสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล๎อม ตลอดจนดูแลระมัดระวังการใช๎ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมตํางๆของบริษัทอยํางมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งต๎องเป็นสํวนหนึ่งในสังคมเพ่ือการรํวมพัฒนาชุมชน   และมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อม ผําน
การท างานของผู๎บริหาร สํวนทรัพยากรมนุษย์  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

ทั้งน้ีได๎ก าหนดให๎ผู๎อ านวยการสายทรัพยากรมนุษย์เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และมีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานและทวนสอบตัวช้ีวัดความส าเร็จในการประชุม
ประจ าเดือน โดยมีกรรมการผู๎จัดการเป็นประธานการประชุม รํวมด๎วยผู๎อ านวยการสายงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
วิสัยทศัน์  Vision    

“Create Value with Innovation”  หรือ “สร๎างสรรค์คุณคําด๎วยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัท มีความเช่ือวําทุกหนํวยงาน
สามารถสร๎างคุณคําของงานที่รับผิดชอบได๎ด๎วยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหมํๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน ให๎มี
ผลกระทบด๎านบวกกับผู๎มีสํวนได๎เสียและสังคม สามารถชํวยพัฒนาชุมชน และไมํสร๎างผลกระทบด๎านลบกับส่ิงแวดล๎อม  

 
พันธกิจ  Mission  
             บริษัท แบํง Mission ออกเป็น 5 แนวทาง หรือ 5P ดังน้ี 

1. People : Trust and Worthiness in Human as precious resources  บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นวําพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญ และมีคุณคําที่สุดของบริษัท  

2. Product : Delivered products beyond expectation บริษัทฯ ให๎ความส าคัญในการสํงมอบผลิตภัณฑ์ที่เหนือกวํา
ความต๎องการของลูกค๎า ทั้งในเรื่องระยะเวลาการสํงมอบ และคุณภาพของสินค๎า 

3. Partners : Trust and Reliable Enterprise บริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความเช่ือมั่น และเป็นที่ไว๎วางใจ
กับผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียกับบริษัทฯ ในทุกๆ ด๎าน  

4. Productivity : Innovations through productivity by advance mechanism  บริษัทฯ เน๎นในการน านวัตกรรม
ใหมํๆ  และล้ าสมัยมาชํวยในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดต๎นทุนในการผลิต 

5. Planet : Return benefits to society and environment บริษัทฯได๎เน๎นในการให๎ความส าคัญในการที่จะคืนก าไร
ให๎ กับสังคม  และส่ิงแวดล๎อมในทุกๆ ด๎าน ผํานกิจกรรมตํางๆ ของบริษัท 
 

นอกจากนี้ บริษัทได๎ค านึงถึงคุณคําของพนักงานและองคก์ร จึงก าหนดวัฒนธรรมองค์กร  4 ด๎าน และอบรมพนกังาน
เพ่ือเข๎าใจถึงวัฒนธรรมของบริษัท ซ่ึงจะมีสํวนชํวยให๎พนักงานได๎น าไปใช๎ในการท างานและการด ารงชีวิต คือ 
 Think Good   คิดดี  

Act Smart      ท าดี 
 Gentle Talk    พูดดี 
 Good  Man      คนดี             
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โดยมีความเช่ือวํา การเริ่มความดีที่ความคิด ค าพูด การปฏิบัติ จะท าให๎ได๎คนดี อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความสามัคคี 
ไมํทะเลาะขัดแย๎ง คิดถึงผูอ๎ื่นและรู๎จักการให๎ น ามาซ่ึงการปฏบิัติงานรํวมกันอยํางมีความสุข กลายเป็นองค์กรแหํงความสุข ซ่ึง
น าไปสํูการชํวยกันผลิตผลงานสูงสุด (High Performance Organization) และยั่งยืน 
 

ได๎เริ่มโครงการวัฒนธรรม 4D ตั้งแตํ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากประกาศเป็นนโยบาย อบรมท าความเข๎าใจ
พนักงานทั้งองค์กร เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผํานป้ายประกาศ, เสียงตามสายและสํงเสริมกิจกรรม
ตํางๆ เพ่ือสร๎างความตระหนักรู๎และการมีสํวนรํวมของพนักงานทั้งองค์กร  
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 บริษัทด าเนินกิจกรรม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบตํอสังคม มีวัตุถประสงค์ 4 ด๎าน คือ 
 - เพ่ือดูแลผู๎มีสํวนกี่ยวข๎องใกล๎ชิดกับธุรกิจโดยตรง คือ ลูกค๎า และพนักงาน ผําน 3 โครงการ ความรับผิดชอบตํอ

ผู๎บริโภค , การประกอบกิจการด๎วยความเป็นธรรม , การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม 
                -  เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการใช๎ทรัพยากรในการผลิตอยํางเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผําน 2 โครงการ5ส เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต , การอนุรักษ์พลังงาน 
                -  เพ่ือสร๎างประโยชน์ตอบแทนแกํสังคมและมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน ผําน 5 โครงการเย็บเต๎าเติมใจ , มูลนิธิคุณ
แมํจินตนา ธนาลงกรณ์, ผลิตภัณฑ์และแค๎มป์เพ่ือเยาวชน, To Be No.1, โรงงานในโรงเรียน  
                -  เพ่ือดูแลมิให๎ผลการด าเนินงาน มีผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม และรณรงค์การรักษาสภาพแวดล๎อม ผําน 2 โครงการการ
ดูแลส่ิงแวดล๎อม , 5ส สํูบ๎านและชุมชน  
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ทั้งด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให๎บริการโดยระมัดระวังในการ

เลือกวัตถุดิบที่ไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภค และมีกระบวนการเรียกคืนสินค๎าที่ไมํปลอดภัย มีป้ายแสดงสํวนผสมของ
วัตถุดิบและค าแนะน าในการใช๎งาน และมีชํองทางส าหรับผู๎บริโภคได๎แสดงข๎อแนะน า ข๎อร๎องเรียนตํางๆ เพ่ือด าเนินการในการ
แก๎ไขปรับปรุง อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบตํอผลิตภัณฑ์และผลการด าเนินงาน  จึงจัดตั้ง ซาบีนําคอลเซ็นเตอร์   หรือ สาย

ดํวนส าหรับผู๎บริโภค (02-422-9430)  และ  E-Mail CRM@sabina.co.th  หรือที่ www.sabina.co.th   

ข๎อแนะน าและข๎อร๎องเรียนตํางๆจะได๎รับการพิจารณาอยํางระมัดระวัง และสํงไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือท าการ
ตรวจสอบหาสาเหตุ รากของปัญหา แนวทางแก๎ไขและป้องกัน รวมทั้งมีการตรวจติดตามหลังการแก๎ไขปรับปรุง โดยผู๎บริหาร
แตํละสายงาน และน ามาพิจารณาในการประชุมประจ าเดือนของบอร์ดบริหาร  

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในถึงปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้บริษัท ได๎สร๎างปฏิสัมพันธ์และสํงเสริมกิจกรรมดีๆ รํวมกับลูกค๎า ครอบครัว บริษัทคูํค๎า รวมถึงผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย ทั้งพนักงาน ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และหนํวยงานราชการโดยใช๎ทุกชํองทางการส่ือสาร เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ 
ความพึงพอใจและเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคมอยํางยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 
 

mailto:CRM@sabina.co.th
http://www.sabina.co.th/
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอยํางถูกต๎องตามท านองคลองธรรม ไมํเห็นแกํ  ประโยชน์อันได๎มา
โดยมิชอบ ไมํสนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รณรงค์ให๎ กรรมการ ผู๎บริหาร และ
พนักงานเห็นความส าคัญของการตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัรวมทั้งการให๎สินบนทุกรูปแบบ 

โดยก าหนดนโยบายที่เน๎นการปลูกจิตส านึกให๎พนักงานและผู๎บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต
คอร์รัปช่ันรวมถึงการสร๎างคํานิยมที่ดี เพ่ือพัฒนาองค์กรให๎มีความถูกต๎องโปรํงใส ตรวจสอบได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยไมํ
กํอให๎เกิดความเส่ียงตํอความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได๎ก าหนดนโยบายตําง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับการตํอต๎านทุจริตคอร์รัปช่ันอยําง
ชัดเจน พร๎อมทั้งก าหนดให๎ กรรมการ ผู๎บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยํอยทุกคนปฎิบัติตามนโยบายดังกลําวโดย
เครํงครัด และส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องของบริษัท ไมํให๎มีการเรียก รับ 
หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน์ใดๆกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไมํด าเนินการ หรือกระท าการใด 
ๆที่เข๎าขํายดังกลําว และได๎มีการก าหนดโทษทางวินัยไว๎ส าหรับผู๎ที่ละเมิดหรือผู๎กระท าผิด 

ทั้งน้ีบริษัทได๎รํวมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวรํวมปฎิบัติของภาคเอกชนใทยในการตํอต๎านการทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และด าเนินการอบรมให๎ความรู๎พนักงานทั้งองค์กร ประมาณ 
4,000 คน โดยมีกิจกรรมกลุํม และท าแบบทดสอบ โดยผู๎ที่ไมํผํานการทดสอบ ต๎องเข๎าอบรมซ้ าจนผําน 

บริษัทได๎ด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและก าหนดให๎มีแผนป้องกันความเส่ียงดังกลําวโดยหนํวยงานตรวจสอบ
ภายในท าหน๎าที่เป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม การรายงานอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร และน าเสนอตํอที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผู๎ก ากับดูแลตามมาตรการตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปช่ัน จะ
ท าการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของ
มาตรการตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปช่ัน พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน าตํอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฎิบัติที่ควร ซ่ึงผู๎บริหารจะน า
ค าแนะน าไปปฎิบัติตํอไป 

นโยบายการตํอต๎านทุจริตคอร์รัปช่ัน มีเนื้อหาดังตํอไปนี้ 

1.   การสนับสนุนทางการเมือง 
2.   การให๎เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล 
3.   การรับ การให๎ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
4.   การแจ๎งเบาะแส ข๎อร๎องเรียนและการคุ๎มครองผู๎ร๎องเรียน 
ทั้งน้ี  การก าหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร๎างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัป ช่ัน จะ

สํงผลให๎ความโปรํงใสและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได๎ เป็นมาตรการตํอต๎านทุจริต
คอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแก๎ไขที่เหมาะสม และก าหนดชํองทางการแจ๎งเบาะแส หรือข๎อร๎องเรียนมายังฝ่าย
ตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ การกระท าที่สํอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคล และมาตรการนี้ยังเป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างคนดีตามนโยบาย 4D ของบริษัท 

การแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
บริษัท จัดให๎มีมาตรการในการแจ๎งเบาะแส ข๎อร๎องเรียน การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจ

กํอให๎เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษัท ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  74 
 

เสีย โดยมีชํองทางการแจ๎งข๎อร๎องเรียนและข๎อเสนอแนะ ผํานทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงท าหน๎าที่เป็นหนํวยงานรับข๎อร๎องเรียน 
และข๎อเสนอแนะ ดังตํอไปนี้ 

ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน 
บริษัท เปิดโอกาสให๎พนักงานและผู๎มีสํวนได๎เสียมีชํองทางการแจ๎งเบาะแส ข๎อร๎องเรียน เพ่ือเป็นแนวทางสํูการพัฒนา

และสร๎างความยั่งยืนให๎กับองค์กร ดังน้ี 
   ผู๎รับเรื่องร๎องเรียนรวบรวมข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับการฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามนโยบายตํอต๎านการทุจริต

คอร์รัปช่ันของบริษัท 
   ผู๎รับเรื่องร๎องเรียนรายงานข๎อเท็จจริงตํอกรรมการอิสระปฏิบัติหน๎าที่สอบสวนข๎อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร๎องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายการตํอต๎านทุจจริคอร์รัปช่ัน ออกเป็นประเด็นด๎านการ
สนับสนุนทางการเมือง ด๎านการให๎เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ การให๎ของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

   มาตรการด าเนินการ โดยผู๎รับเรื่องร๎องเรียนน าเสนอตํอคณะกรรมการตํอต๎านทุ จริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือ
สอบสวนข๎อเท็จจริง และก าหนดมาตรการด าเนินการ เพ่ือระงับการฝ่าฝืนหรือการไมํปฏิบัติตามนโยบาย
การตํอต๎านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

   การรายงานผล โดยผู๎รับเรื่องร๎องเรียนมีหน๎าที่แจ๎งผลสอบสวนข๎อเท็จจริงให๎ผู๎ร๎องเรียนรับทราบ หากผู๎
ร๎องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ ผู๎รับเรื่องร๎องเรียนรายงานผลการสอบสวนข๎อเท็จจริงตํอ
ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

 หากผู๎ถูกกลําวหา กระท าการทุจจริตคอร์รัปช่ันจริง ถือวําเป็นการกระท าผิดนโยบายการตํอต๎านทุจริต
คอร์รัปช่ัน ต๎องได๎รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข๎อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว๎ หาก
กระท าผิดตํอกฎหมายต๎องได๎รับโทษทางกฎหมายตํอไป 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 

   ฝ่ายตรวจสอบภายใน  E-mail :     GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 
        โทรศัพท์ :     02-422-9400 ตํอ 9309 , 9404 
        ไปรษณีย์ :     ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
          บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) 

             เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 
             เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพฯ 10700 
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

   ผู๎ร๎องเรียนสามารถเลือกที่จะไมํเปิดเผยตนเองได๎ หากพบวําเป็นการไมํปลอดภัยแกํตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข๎อง แตํหากผู๎ร๎องร๎องเปิดเผยตนเองจะท าให๎บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน๎าและช้ีแจง
ข๎อเท็จจริงให๎แกํผู๎ร๎องเรียนได๎ทราบ 

   ผู๎รับข๎อร๎องเรียนจัดเก็บข๎อมูลที่ได๎รับจากผู๎ร๎องเรียนไว๎เป็นความลับ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู๎
ร๎องเรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดมาตรการคุ๎มครองแกํผู๎ร๎องเรียน และ/หรือผู๎ที่ให๎ข๎อมูล และ/หรือความ
รํวมมือในการตรวจสอบข๎อมูล โดยจะได๎รับความคุ๎มครองจากการปฏิบัติที่ไมํเป็นธรรม เชํน การเปลี่ยน
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ต าแหนํงงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน ส่ังพักงาน ขํมขูํ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ๎าง อันเนื่องมาจาก
สาเหตุแหํงการแจ๎งข๎อร๎องเรียน เป็นต๎น ซ่ึงข๎อร๎องเรียนการด าเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน สํวนการร๎องเรียนการกระท าผิดของผู๎บริหาร
ระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให๎คณะกรรมการบริษัท ผู๎บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวกับ

มาตรการตํอต๎านทุจจริตคอร์รัปช่ัน จึงมีการเผยแพรํผํานชํองทาง ดังน้ี 
 

หน่วยงานภายใน 

 ประกาศผํานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ 
 ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานที่เห็นเดํนชัด 
 จัดปฐมนิเทศพนักงานใหมํ 
 จัดฝึกอบรมเป็นประจ าให๎แกํทุกคนในบริษัท ได๎รับทราบและเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการตํอต๎านคอร์รัปช่ัน ด๎าน
ตํางๆ และเน๎นย้ าให๎ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกลําว 

หน่วยงานภายนอก 

 ประกาศผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 แจ๎งจดหมายกับทางผู๎ค๎า 
 รายงานประจ าปีของบริษัท (56-1) 

โดยบริษัทได๎รับรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเดํน” ด๎านความโปรํงใสและความซ่ือสัตย์สุจริต ระดับ  1 ใน 3 ประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ รํวมกับหอการค๎าไทย และมหาวิทยาลัย 
หอการค๎าไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
             ทั้งน้ีบริษัทอยูํระหวํางด าเนินการเพ่ือเข๎ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวรํวมของภาคเอกชนไทยในการตอํต๎านการทุจริต   
 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดูแลบุคลากรบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎อง 
โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน ด๎วยหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ปฏิบัติตํอพนักงานอยํางเทําเทียมและ
เป็นธรรม โดยไมํมีข๎อยกเว๎นในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ  สถานภาลพสมรส ภาษา หรือต าแหนํง รวมทั้งไมํมีการ
บังคับใช๎แรงงาน การใช๎หรือสนับสนุนการใช๎แรงงานเด็ก และการค๎ามนุษย์ ทั้งน้ีได๎ก าหนดภารกิจ ดังน้ี 

การดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโดย 

1. จัดให๎มีเครื่องมือในการท างานที่เหมาะสมและอบรมวิธีการใช๎งาน เพ่ือควบคุมอุบัติเหตุในระหวํางท างาน 

2. จัดให๎มีอุปกรณ์ป้องกันภัยสํวนบุคคล การซ๎อมหนีไฟ และอัตราพนักงานที่ผํานการอบรมดับเพลิงขั้นต๎น 40% ทุก
หนํวยงาน 

3. จัดให๎มีการตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่นอุณหภูมิ ในการตรวจสอบส่ิงแวดล๎อมประจ าปี 
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4.  ดูแลให๎มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการท างาน (คปอ .) และจัดสํง
คณะกรรมการฯไปอบรมด๎านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการท างานและสนับสนุนให๎มีการประชุม คปอ .       

5.  สํงเสริมให๎ใช๎หลักการ 5ส ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการดูแลรักษาพ้ืนที่ท างานให๎สะอาด เป็นระเบียบและปลอดภัย 

ผลของการดูแลและด าเนินการด๎านสภาพแวดล๎อมดังกลําว สํงผลให๎บริษัทไมํมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานติดตํอกัน 3 ปี
จนถึงปัจจุบัน โดยโรงงานยโสธรได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่ไมํมีอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident 
Campaign 2014 จากกระทรวงแรงงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

 

การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย 

1.  ดูแลให๎มีการจํายคําตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการขั้นต่ าตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่มากกวํา
กฏหมายก าหนด เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) 
การตรวจสุขภาพประจ าปี   คํารักษาพยาบาล เงินกู๎พนักงาน   งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี กีฬาสี เป็นต๎น           

2.  ดูแลให๎มีกระบวนการร๎องเรียนอยํางเหมาะสมส าหรับพนักงานที่ได๎รับความไมํเป็นธรรม โดยก าหนดในระเบียบ
ข๎อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งมีตู๎แดงร๎องทุกข์ 

3.  สํงเสริมกิจกรรมให๎พนักงานได๎มีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความดีเพ่ือสังคม ผํานกิจกรรมของโครงการ 4D  

4.  จัดให๎มีกิจกรรมส าหรับพนักงานตามประเพณีที่ส าคัญ เชํน การตักบาตรรํวมกันในวันปีใหมํ การท าบุญประจ าปี การ
รดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์  

5.  สํงเสริมให๎มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และสนับสนุนให๎คณะกรรมการได๎ประชุม และมีสํวนรํวมในการ
หารือ เพ่ือท ากิจกรรมและพัฒนาความเป็นอยูํ และคุณภาพชีวิตที่ดี 

การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการท างาน และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ 

1. ให๎สํวนทรัพยากรมนุษย์จัดอบรมหัวหน๎างาน ในเรื่องการเป็นผู๎น าที่ดี ทัศนคติที่ดีและมีเมตตาตํอลูกน๎องและเพ่ือน
รํวมงาน  

2. ดูแลให๎พนักงานได๎รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร และสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานโดยจัดสถานที่เรียนรวมทั้งครูอาจารย์ตามหลักสูตร กศน. โดยพนักงานที่เรียนจบสามารถรับประกาศนียบัตรซ่ึงได๎รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  ในปี 2557 บริษัทได๎ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามตาราง   
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การฝึกอบรมยกระดับและพัฒนาทักษะพนักงานขององค์กร 

โรงงาน 
พนักงาน
ทั้งหมด 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ยื่นรับรอง
ยกระดับ
ฝีมือ

แรงงาน 

จ านวน
หลักสูตรที่
รับรอง 

จ านวน
ชั่วโมง
ฝึกอบรม 

เฉล่ียต่อคน 
(ชั่วโมง) 

อัตราการ
ฝึกอบรม
ยกระดับ
ฝีมือ 

ชัยนาท 499 918 499 3 5,508 11.04 100.00 

สาย 5 585 485 485 5 2,910 4.97 82.91 
ท่าพระ 328 404 328 6 2,424 7.39 100.00 

ยโสธร 857 1,449 796 8 8,694 10.14 92.88 

บุรีรัมย์ 162 184 162 2 1,104 6.81 100.00 
ส านักงาน 1,443 555 555 7 3,330 2.31 38.46 

รวม 3,874 3,995 2,825 31 23,970 6.19 72.92 

                 

3. จัดระบบ Sabina Productive Management   การบริหารแบบมีสํวนรํวม  
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เพ่ือให๎พนักงานที่มีความสามารถได๎เป็นประธาน หัวหน๎ากลุํม ด าเนินกิจกรรมตําง  ๆ เพ่ือรํวมกันพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการท างาน และท าให๎มีโอกาสได๎แสดงศักยภาพของตน ซ่ึงสํงผลตํอความก๎าวหน๎า ( Career  path ) ในอนาคต 

ผลของการด าเนินการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งผลดังนี้ 

1. อัตราการลาออกของบริษัทมีแนวโน๎มลดลง 

 

 

 

2. อัตราการมาปฏิบัติงานของพนักงานคํอนข๎างคงที ่
 
 
 
 
 

3. บริษัทได๎รับรางวัลองค์กรเอกชนที่ปฏบิัติตามกฎหมายจ๎างงานคนพิการ 2557 จากนายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ผู๎วํา
ราชการจังหวัดชัยนาท 

4. บริษัทได๎รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด๎านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี อัน
เป็นส่ิงยืนยันมาตรฐานในการด าเนินด๎านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม 
-โรงงานยโสธรได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ปี
ที่ 10) ซ่ึงปี 2557 ทั้งประเทศมีเพียง 19 บริษัท ที่ได๎รางวัล 10 ปีติดตํอกัน 
-โรงงานทําพระได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ปี
ที่ 7) 
-โรงงานพุทธมณฑลสาย 5ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน2557 (ปีที่ 5) 
-โรงงานชัยนาท ได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการต๎นแบบกองทุนประกันสังคมดีเดํน 2557       
    

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 
บริษัทด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎  5ส เป็นเครือ่งมือที่เป็น

รากฐานส าหรับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน และการจัดการภายในโรงงาน เพ่ือบรรลุผล 3 ด๎านคือ 
- ความสามารถในการแขํงขันทางธุรกิจ ( Productivity, Quality, Cost, Delivery ) 
- สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในการท างาน ( Environment & Safety ) 
- เสริมสร๎างขวัญก าลังใจ และจริยธรรมของบุคลากร ( Morale & Ethics ) 

เริ่มจาก 3ส แรก  คือ สะสาง สะดวก สะอาด แล๎วตามมาด๎วยการ สร๎างมาตรฐาน  และสร๎างวินัยจนติดตัวเป็นนิสัยสะสาง  
ส ารวจส่ิงของและระบบงาน เพ่ือแยกแยะส่ิงที่จ าเป็น และส่ิงที่ไมํจ าเป็น โดยหลักการขจัดสํวนเกิน และเพ่ิมสํวนขาด  
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สะดวก 
ท าแผนผัง ก าหนดที่วาง ท าป้ายช่ือ และจัดวางตามแผนผัง เพ่ือลดความสูญเปลําจากการหาของ เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

สะอาด 
ก าหนดผู๎รับผิดชอบ และรายละเอียด วิธีการท าความสะอาด รวมทั้งมีแผนการท าความสะอาด เพ่ือตรวจสอบส่ิงผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สร๎างมาตรฐาน 
ก าหนดเป็นลายลักษณ์ ฝึกอบรมให๎ทราบโดยทั่วกัน สร๎างความเข๎าใจแลจูงใจพนักงาน และติดตามประเมินผลเพ่ือลดการ 

     แปรผัน 
สร๎างวินัย ---> สร๎างนิสัย 
อธิบายเหตุผล หัวหน๎าและผู๎บริหารท าเป็นแบบอยําง สร๎างวินัย ท าซ้ าๆ เพ่ือให๎เป็นพฤติกรรม น าไปสํูนิสัยที่ถูกต๎อง  
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ผลการด าเนินโครงการปี 2556 - 2557 
หลังจากได๎ขยายผลการด าเนินงานด๎าน 5ส บริษัทฯ ได๎สํงโรงงานยโสธร เข๎ารํวมในการประกวด Thailand 5S Award 

2013 และได๎รับรางวัลระดับ Silver Award เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จาก สถาบันสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สสท. 
ประจ าปี 2556 ณ ห๎องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ในปี 2557 บริษัทฯได๎ขยายการท า 5ส อยํางจริงจัง จากโรงงานยโสธร ไปสํูโรงงานทําพระ โรงงานชัยนาท และโรงงาน
พุทธมณฑลสาย 5 (จ านวน 3 พ้ืนที่) และเพ่ือเป็นการยกระดับและสอบเทียบมาตรฐาน จึงสํงโรงงานยโสธร โรงงานทําพระและ
โรงงานชัยนาท เข๎ารํวมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และและโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ประกวด Model 3 พ้ืนที่  
โดยโรงงานยโสธร โรงงานชัยนาท ได๎รับรางวัลระดับ Golden Award  โรงงานทําพระได๎รับรางวัลระดับ Silver Award  และทั้ง 
3 พ้ืนที่ของโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ผํานเกณฑ์ในการประกวด Model  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จาก สถาบันสํงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สสท. ประจ าปี 2556 ณ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ๎งวัฒนะ 
 

 
 

ผลการน า 5ส มาใช๎ทั่วทั้งองค์กร และยกระดบัการใช๎ 5ส เข๎ามาในกระบวนการท างาน 
1.   One Best Center ด๎วยหลักการสะสางและสะดวก ท าให๎จัดอุปกรณ์เครื่องเขียนสํวนกลางที่สามารถใช๎รํวมกันได๎ เชํน 

ที่เย็บกระดาษ ที่เจาะรู กรรไกร มีดคัทเตอร์ ฯลฯ เป็น One Best Center และมีเทําที่จ าเป็น สํงผลให๎ใช๎อุปกรณ์
ส านักงานอยํางคุ๎มคํา และท าให๎คําใช๎จํายอุปกรณ์ส านักงานลดลง 
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2.   ด๎วยหลักการสะอาด และสร๎างนิสัย ท าให๎ปริมาณงานเปื้อนลดลง สํงผลให๎ใช๎อุปกรณท์ าความสะอาดลดลง เป็นการ
ลดการใช๎ทรัพยากรในการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ด๎วยหลักการสะอาด สร๎างมาตรฐาน และสร๎างนิสัย ท าให๎พนักงานชํวยกันดูแลท าความสะอาดจักร เป็นประจ าทุกวัน 
ซ่ึงท าให๎ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรไปด๎วย สํงผลให๎ทรัพยากรการผลิตกํอเกิดผลงานดีทั้งหมด ลดจ านวน
งานเสียหาย งานเกรด B จากเครื่องจักรผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   ด๎วยหลักการสะดวก สร๎างมาตรฐาน และสร๎างนิสัย ท าให๎พนักงานจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ ์ วัตถุดิบในการ
ท างานไมํสูญหาย และสร๎างนิสัยในการใช๎ทรัพยากรการผลิตอยํางระมัดระวัง ท าให๎อัตราการเบกิเพ่ิม (ใช๎เกนิสูตร
ผลิต)ลดลง สํงผลให๎ไมํต๎องซ้ือวัตถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช๎)  



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัทมุํงเน๎นผลิตสินค๎าโดยตระหนักถึงความส าคัญของการใช๎ทรัพยากรในการผลิต โดยเฉพาะด๎านพลังงาน รวมทั้ง

พยายามปลูกฝังจิตส านึกและกระตุ๎นให๎พนักงานทุกระดับในองคก์รใช๎พลังงาน อันเป็นทรัพยากรส าคัญในการผลิตอยํางถูกวิธี

และคุ๎มคําที่สุด โดยลดการสูญเสียพลังงานที่ไมํจ าเป็น เพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงการผลิตที่มีคุณภาพและคุม๎คํากับพลังงานที่ใช๎ไป  

การใช๎พลังงานไฟฟ้าของบริษัทมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นในอัตราร๎อยละ 3 – 5 ตามคําไฟฟ้าผันแปร (FT) ทุกๆ ปี แม๎จะยังต่ า

กวําอัตราความต๎องการใช๎พลังงานไฟฟ้า* ภาพรวมของประเทศไทย ทีเ่พ่ิมขึ้นร๎อยละ 6-7 แตํบริษัทได๎เริม่ด าเนินโดรงการ

อนุรักษ์พลังงานให๎เป็นรูปธรรมตั้งแตํ ปี 2551  โดยแบํงการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ 

   ที่มา http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html  
ระยะที่ 1 ระบบ EVAP  

เนื่องจากน้ ายาที่ใช๎ในเครื่องปรับอากาศ มีผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมและช้ันบรรยากาศของโลก หรือ ภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect)  รวมทั้งมีอัตราการใช๎พลังงานไฟฟ้าที่มากถึง 25% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด บริษัทจึงปรับเปลี่ยนระบบ
ปรับอากาศแบบใช๎เครื่องปรับอากาศภายในพ้ืนที่การผลิต มาเป็นการระบายอากาศด๎วย EVAP โดยลดอุณหภูมิของพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานให๎ต่ ากวําอุณหภูมิภายนอก 3 – 10 องศาเซลเซียส ด๎วยหลักการใช๎พัดลมดูดอากาศภายนอกให๎ผํานแผงรังผึ้งที่มีน้ าไหล
ผําน ท าให๎ลมที่พัดผํานภายในมีความเย็น ซ่ึงใช๎พลังงานเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับ ระบบปรับอากาศทั่วไป และยังสามารถ
ป้องกันฝุ่นและเช้ือโรคที่หมุนเวียนภายในระบบปรับอากาศแบบเดิมๆ ได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html
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เริ่มโครงการติดตั้งในปี 2551 ที่โรงงานชัยนาท และป ี2552 ที่โรงงานยโสธร สามารถลดคําไฟฟ้าได๎ปีละ 4 ล๎านกวําบาท 
(ปี 2550 คําพลังงาน 25.9 ล๎านบาท ปี 2552 คําพลังงาน 21.7 ล๎านบาท) 
 
ระยะที่ 2  โครงการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบทุกคนมีส่วน 

บริษัทได๎เริ่มโครงการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม Sabina Productive Management   ตั้งแตํปี 2553 โดยมี 5 เสา (pillers) 
และเสาแรก คือ เสาอนุรักษ์พลังงาน ทั้งน้ีประธานเสา หัวหน๎าทีม และสมาชิก คัดเลือกและหรืออาสาสมัครจากพนักงานทุก
หนํวยงาน รํวมกันก าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานแตํละปี นอกจากรณรงค์ ปลูกฝังจิตส านึกของ
พนักงานทั้งองค์กร ยังมีการแบํงปันองค์ความรู๎ระหวํางโรงงาน ซ่ึงท าให๎แนวโน๎มคําพลังงานไฟฟ้าสามารถทรงตัวอยูํได๎ แม๎จะมี
การปรับคําไฟฟ้าผันแปร (FT) ทุกๆ ปี (ปี 2553-2556)  

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะและการปรับปรุงจุดใช้พลังงานต่างๆของแต่ละโรงงาน 
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ติดตั้งแผ่นบังแสงแดด เพ่ือช่วยลดความร้อนเคร่ืองปรับอากาศให้ระบายอุณภูมิภายในที่ท างานเร็วขึ้น 
ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตและชั้นวางของ พัฒนามาเป็นที่กันความร้อนกระทบสู่ผนังอาคาร  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รีไซเคิลน้ าทิ้งจากเคร่ืงอปรับอากาศเพ่ือใช๎ในการช าระล๎างห๎องน้ า โดยผํานการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
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ระยะที่ 3 เปล่ียนระบบมอเตอร์จักรอุตสาหกรรมจาก คลัชมอเตอร์ (Clutch Motor) เป็น เซอร์โว มอเตอร์ (Servo Motor)  

จากการศึกษาพบวํา เซอร์โวมอเตอร์สามารถควบคุมความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) โดยไมํต๎องท างาน
ตลอดเวลาที่เปิดสวิทช์ อันเป็นการลดความสูญเปลําในการใช๎พลังงานไฟฟ้า และใช๎พลังงานไฟฟ้าในการผลิตอยํางคุ๎มคําที่สุด 
นอกเหนือจากการรณรงค์ให๎พนักงานปิดสวิตช์หลังการใช๎จักร บริษัทได๎ทยอยปรับเปลี่ยนเซอร์โวมอเตอร์ตั้งแตํปลายปี 2556 - 
2557 สํงผลให๎คําพลังงานไฟฟ้าในปี 2557 ลดลงเกือบ 2 ล๎านบาท 
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Road Map และผลการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2550 – 2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็บเต้าเติมใจ สู้ภัยมะเร็ง  (Sewing Cup Sewing Heart) 

บริษัทฯมีความปรารถนาที่จะชํวยเหลือผู๎ป่วยมะเร็งเต๎านม ซ่ึงสํวนใหญํคือ สุภาพสตรี ให๎มีความมั่นใจมากขึ้นในการใช๎
ชีวิตปกติ  รวมทั้งลดปัญหาในการทรงตัว อันเนื่องจากการสูญเสียเต๎านม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงมอบเต๎านมเทียม ให๎ผู๎ป่วย
สุภาพสตรีได๎น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน และเป็นสํวนหนึ่งในการรณรงค์ให๎สังคมและชุมชนเข๎าใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ชํวยเหลือผู๎ป่วย  

บริษัทฯได๎เริ่มโครงการตั้งแตํปี 2550 เป็นต๎นมา  เนื่องจากมีผู๎ป่วยมะเร็งเต๎านมจ านวนมาก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ยากล าบากในการซ้ือหรือจัดหาเต๎านมเทียมมาสวมใสํ จึงได๎รํวมกับพันธมิตรจัดท าโครงการ “เย็บเต๎าเติมใจ ส๎ูภัยมะเร็ง” หรือ 
“Sewing Cup Sewing Heart” เพ่ือสนับสนุนการเย็บเต๎านมเทียมส าหรับการบริจาคให๎กับผู๎ป่วยมะเร็งเต๎านม 

องค์กรต่างๆ ที่ร่วมด าเนินโครงการ จ านวน 7 องค์กร ได้แก่ 
1.สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ชํอง 3 ในรายการ “ผู๎หญิงถึงผู๎หญิง” 
2.บริษัท เมอืงไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
3.บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
4.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
5.บริษัท ห๎างสรรพสินค๎า โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) ทั้ง 32 สาขา ทั่วประเทศไทย 
6.มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ คณะแพทย์ศาสตร ์
7.มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต 
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           ผลการด าเนินโครงการปี 2550 – 2557     
 

 

นอกจากนี้ ผลของการด าเนินงาน ยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคให๎กับสภากาชาดไทย นับตั้งแตํปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม
เป็นจ านวน 640,000 บาท 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2557 บริษัทฯได๎เผยแพรํวีดีทัศน์ 3 เรื่อง เพ่ือมีสํวนรํวมในการรณรงค์ให๎สังคมเข๎าใจและเป็นก าลังใจให๎ผู๎ปว่ยใน
การด าเนินชีวิตปกติ โดยอยูํบนพ้ืนฐานความเช่ือ “ก าลังใจและความหวัง เป็นส่ิงส าคัญที่ท าให๎ส๎ูตํอไป”  

-ไมํเห็น “อก” แตํเห็นใจ 
-ครูใจร๎าย แตํได๎ใจเรา 
-ใจหาย แตํยังหายใจ 
โดยมียอดผู๎เข๎าชมจ านวนรวม 1,056,247   ครั้ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) และประชาสัมพันธ์ชํองทางในการติดตํอ

ขอรับเต๎านมเทียม 3 ชํองทางคือ  
     www.sabina.co.th 
     Sabina Call Center 02-422-9430 
     Counter Sabina 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ปี 2550 - 2556 ปี 2557 หน่วย 

  ผู้ป่วยที่ใช้เต้านม
เทียมโครงการ 1,582 3,582 คน 
  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 19,580 24,563 คน 

http://www.sabina.co.th/
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 มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์          
บริษัทต๎องการให๎โอกาสทางการศึกษาแกํเยาวชนที่เรียนดี แตํขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู๎ด๎อยโอกาสทาง การศึกษาด๎าน

สภาพรํางกาย หรือผู๎ทุพพลภาพ อันจะท าให๎เยาวชนและบุคคลดังกลําวมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นสํวนหนึ่งของการสํงเสริม
คนดีให๎มีโอกาสได๎ศึกษาเลําเรียน และน าความรูม๎าชํวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติตํอไปในอนาคต  

เริ่มจากการสํงเสริมการศึกษาบุตรหลานและพนักงานภายในองคก์ร โดย“ทุนอดุลย-์จินตนา ธนาลงกรณ์” ซ่ึงเป็น
ทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงานภายใน ตํอมาบริษัทได๎มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหวํางองค์กรกับสังคมและ
ชุมชน จึงได๎กํอตั้งมูลนิธิ“คุณแมํจินตนา ธนาลงกรณ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

- ให๎ทุนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสและ/หรือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี แตํขาดแคลนทุนทรัพย ์
- ไมํแสวงหาผลประโยชน์หรือผลก าไรใด  ๆทั้งส้ินจากมูลนิธิฯ 
- รํวมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน ์
- ไมํด าเนินกิจการเกี่ยวข๎องกับการเมือง ไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 
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ขณะนี้มีนักเรียน/นักศึกษา ที่บริษัทฯให๎การดูแลในโครงการทุนตํอเนื่อง จ านวน 45 คน ซ่ึงเป็นเดก็เรียนดี ความประพฤติ
ดี แตํก าพร๎าพํอหรือแมํ โดยสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาสูงสุดถึงระดับช้ันปริญญาตรี เพ่ือให๎สามารถใช๎วิชาความรู๎เพ่ือยัง
ประโยชน์แกํตนเองและสังคมโดยรวมตํอไป  

รายละเอียดนักเรียน/นักศึกษาในโครงการทุนตํอเนื่อง มลูนิธิคุณแมํจินตนา ธนาลงกรณ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน      5   คน 
จังหวัดชัยนาท  จ านวน   12   คน 
จังหวัดยโสธร    จ านวน  28   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  90 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนทุนต่อเนื่องของมูลนิธิ ที่จะจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี ปี 2559 และ 2560 
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  นางสาวสปุรียา เสรีพงษ์ นักเรียนทุนต่อเน่ือง มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีที่ 3 
อายุ 20 ปี    ศึกษาอยูํระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราช

ภัฎบุรีรัมย์ มีพ่ีน๎อง 2 คน พ่ีสาวเสียชีวิตตอนอายุ 7 ขวบ   จากนั้นพํอกับแมํแยกทางกันตอนอายุได๎ 10 ขวบ จึงอาศัยอยูํกับแมํมา
ตลอด แตํแมํก็ได๎เสียชีวิตลงเมื่อปี 2552 และหลังจากไมํนานน๎องก็มาจมน้ าเสียชีวิต จึงอาศัยอยูํกับยาย อายุ 72 ปีกันเพียงสองคน 
และได๎ชํวยยายท างานหารายได๎มาตลอด  

 
   “ดิฉันท างานพาร์ทไทม์ ที่ บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง EC.100% เม่ือปี 

2554 ท าให้มีเงินเรียนหนังสือ และต่อมาได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลง

กรณ์ เป็นคร้ังแรกเม่ือปี 2555 ดิฉันดีใจมากๆค่ะ เพราะก าลังจะเข้าเรียนปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาราชภัฎ

บุรีรัมย์เป็นคร้ังแรก และยังเป็นกังวล ว่าจะไม่มีเงินเรียนหนังสือ ต้องขอบคุณ ซาบีน่าและมูลนิธิฯ มากๆ

เลยค่ะ” 

“หลังจากเรียนจบดิฉันอยากเป็นครูตามความฝัน และสอนเด็กๆ ที่เป็นด่ังผ้าสีขาวท่ีเรา

จะต้องสอนให้เขาเป็นคนดีของสังคมต่อไป และท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดสมกับค าว่าแม่พิมพ์ของชาติ และในส่วน

ท่ีจะท าความดีคืนสู่สังคมส่ิงแรกคือดิฉันจะเป็นคนดีและซื่อสัตย์ รวมท้ังสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของ

สังคมต่อไปด้วยค่ะ” 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  นางสาวสุปรียา เสรีพงษ์ นักเรียนทุนต่อเน่ือง  
    มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   
 

  92 
 

นางสาวอุมาพร พลชัย  นักเรียนทุนต่อเน่ือง มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีที่ 4 
อายุ 20 ปี ศึกษาอยูํระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรี ปัจจุบันอาศัยอยูํกบัแมํ และยายอีก 2 คน รวมสมาชิกในครอบครัว 4 คน  
 

“คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูแยกทางกันต้ังแต่หนู่เรียนอนุบาล 2 อายุแค่ 5 ขวบ หนูอยู่กับ

แม่มาตลอด แม่หนูป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ต้องเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ และยังมียายกับน้องสาว

ยายอีก 2 คน ท่ีคุณแม่ต้องดูแล ซึ่งคร้ังนึงช่วงจบ ม.3 หนูเคยอยากจะออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่

ท างานหาเงิน แต่แม่ยังบอกให้เรียนต่อ จนกระท่ังหนูได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนา

ลงกรณ์ ครั้งแรกเม่ือปี 2554 ตอนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งหนูดีใจมากๆ ท่ีมีโอกาสได้เรียนหนังสือ

และยังได้รับค าแนะน าในการศึกษาต่อปริญญาตรีท่ีดีจากพี่ๆ ซาบีน่าอีกด้วย หนูต้ังใจเรียนให้จบเพื่อท่ีจะ

ท างานเกี่ยวกับภาษีการน าเข้าส่งออกกรมศุลกากรตามความฝัน แต่คงต้องลองฝึกงานได้สัมผัสกับงาน

จากประสบการณ์จริงกอ่นค่ะ และพอได้ท่ีได้ทางอะไรหลายๆอย่างลงตัว หนูก็จะไปท างานท่ีใกล้ๆบ้าน ท่ี 

จ.ยโสธรบ้านเกิดเลยค่ะ จะได้อยู่กับ คนในครอบครัว ได้ดูแลกันและกัน ณ ตอนนั้นคุณยาย คุณแม่คงแก่

มากแล้ว เพราะเราก็มีอยู่แค่นี้  และหนูจะช่วยเหลือสังคม ผู้คนรอบข้างให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ อย่าง

กับท่ีมูลนิธิฯ มอบให้ตัวหนู จะรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ  เพราะมูลนิธิฯ ให้โอกาสนี้มา จึงท าให้หนูได้

มีโอกาสในการศึกษาพร้อมกับอนาคตในวันข้างหน้าอีกด้วยค่ะ” 

 
นางสาวอุมาพร พลชัย  นักเรียนทุนต่อเน่ือง  
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีที่ 4 
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ผลิตภัณฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงมีนโยบายให้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในเด็ก “ซาบีนี่” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมี

กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน ดังนี้ 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎มุํงเน๎นที่จะท ากิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือเด็กหญิงอายุ 6-12 ปี เป็นประจ าทุกปี เพ่ือ

ชวนเยาวชนตัวน๎อย ได๎มีโอกาสท ากิจกรรมเสริมสร๎างการเรียนรู๎จากประสบการณ์นอกห๎องเรียน รวมถึงการปลูกฝังพ้ืนฐานการ

เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคต โดยมีโครงการ “ซาบีนี่ แคมป์” แตํละปี ดังน้ี 
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โรงงานในโรงเรียน 
บริษัทต๎องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบบริเวณโรงงาน โดยที่บริษัทมีองค์ความรู๎และมีความช านาญ

ในด๎านการเย็บจักรอุตสาหกรรม และเทคนิคด๎านการซํอมแซมจักรอุตสาหกรรม  จึงเห็นโอกาสที่จะท าให๎คนในชุมชนเรียนรู๎
ทักษะดังกลําว และสามารถสร๎างเสริมรายได๎เพ่ิม จึงติดตํอกับสถานศึกษาที่อยูํใกล๎เคียง คือโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3  เพ่ือน าหลักสูตรชํางเย็บจักรอุตสาหกรรมและ ชํางซํอมจักร
อุตสาหกรรม เข๎าไปเปิดสอนให๎กับนักเรียน ผู๎ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีทักษะและสามารถน าไปใช๎ประกอบ
อาชีพหลักและ/หรืออาชีพเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัว/ชุมชน โดยเปิดหลักสูตรการสอนชํางเย็บจักรอุตสาหกรรม และชําง
ซํอมจักรอุตสาหกรรม เป็นครั้งแรก กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2554 มีนักเรียนเข๎ารํวมหลักสูตรจ านวน 34 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นได๎ขยายผลไปอีก  3 โรงเรียนอยาํงตํอเนื่องรวมเป็น 4 โรงเรยีน  คือ 
1.โรงเรียนวัดวจิิตรรังสรรค์        สิงหาคม   2554 
2.โรงเรียนบา๎นทุํงกระถิน   เมษายน 2555 
3.โรงเรียนทาํบ๎านหลวง    ตุลาคม 2556 
4.โรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห ์  มีนาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งแตํด าเนินการจนถึงปี 2557 มีนกัเรียนและคนในชุมชนเข๎ารํวมในหลักสูตรชํางเย็บจักรอุตสาหกรรมและชํางซํอมจักร

อุตสาหกรรม รวม 178 คน (ปี 2557 จ านวน 28 คน) ท าให๎นักเรียนมีทกัษะส าหรับการท างานในอนาคต และคนในชุมชนจ านวน 

32 คน (ป ี2557 จ านวน 11คน) ได๎ใช๎ทักษะความสามารถนี้ในการสร๎างอาชีพและหรือหารายได๎เสริม โดยเปิดกิจการรับจ๎างเย็บ

ผ๎าที่บ๎านของตน  
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จ านวนผลของผู้ผ่านการ
เรียนและทดสอบ 

ปี 2557 ปี 2554 – 2557 

ช่างเย็บ 
ช่าง
จักร 

ประกอบ
อาชีพ 

จ านวนที่
เรียน 

รวมประกอบ
อาชีพ 

เด็กนักเรียนชั้นประถม 6 5 2 0 39 2 

เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3 12 3 5 119 12 

ประชาชนทั่วไป 5 1 6 20 18 

จ านวนรวม 22 6 11 178 32 
 

To Be No.1 เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ทุกภาคสํวนต๎องรํวมกันด าเนินการแก๎ไขปัญหาอยํางจริงจังเรํงดํวน เพราะปัญหา

การแพรํระบาดของยาเสพติดได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สํงผลกระทบตํอสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล๎อมและครอบครัว  
รวมถึงความมั่นคงของประเทศ    

คณะกรรมการบริษัทได๎ให๎ความส าคัญเป็นอยํางมากในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากลุํมของผู๎ใช๎
แรงงานสํวนใหญํอยูํในชํวงวัยของกลุํมเส่ียง อายุระหวําง 18 – 35 ปี เพ่ือไมํให๎เกิดการแพรํระบาดของยาเสพติดในวัยท างาน และ
เพ่ือให๎พนักงานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญตํอการท างานที่
มีประสิทธิภาพ จึงให๎จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีนํา จ ากัด(มหาชน) โรงงานยโสธร (ปี 2548)และโรงงาน
ชัยนาท (ปี 2552) ภายใต๎โครงการTO BE NUMBER ONE หรือ“เป็นหนึ่งโดยไมํพ่ึงยาเสพติด” ในทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งในการรณรงค์ตํอต๎านปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนให๎จัดตั้งคณะกรรมการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึงมาจากพนักงานทุกหนํวยงานที่ เข๎าใจและต๎องการมีสํวนรํวมในกิจกรรมนี้ และให๎งบฯ
ประมาณในการด าเนินงานของชมรมฯ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ภายในองค์กรอยํางตํอเนื่อง เชํน จัดแขํงขันกีฬา
ภายใน ฯลฯ สํงผลให๎การสํุมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ได๎ผลเป็น 0 ตํอเนื่องมาตลอด 10 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากท าใหบ๎ริษัทได๎รับรางวัลโรงงานสีขาวแล๎ว ยังได๎รับรางวัลส าคัญ คอื 

โรงงานยโสธร  
รางวัล To Be Number 1 สถานประกอบการขนาดใหญํดีเดํนระดับประเทศ 2552 และรักษามาตรฐานตํอเนื่องมาโดยตลอด สํงผลให๎ ได๎รับ

รางวัล To Be Number 1 สถานประกอบการขนาดใหญํ ต๎นแบบระดับทอง ระดับประเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 
โรงงานชัยนาท 
รางวัล To Be Number 1 สถานประกอบการขนาดใหญํดีเดํนระดบัประเทศ 2557 
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นอกจากนี้โรงงานบุรีรัมย์ ยังได๎รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จาก

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
 จากการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและเห็นผลจากการปลอดยาเสพติด จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายเครือขํายไปยัง
ครอบครัวพนักงานและชุมชน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร๎างสังคมและชุมชนที่มีความสุข เข๎มแข็ง และปราศจากยาเสพ
ติด โดยด าเนินกิจกรรมดังน้ี 

สนับสนนุด้านกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
 บริษัทเป็นเจ๎าภาพจัดแขํงขันกีฬาฟุตบอลตํอต๎านยาเสพติดในระดับชุมชนรณรงค์ให๎สังคมสนใจกีฬาสํงเสริมสุขภาพ
กายและใจ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ส่งเสริมและขยายโครงการ To Be No.ไปสู่ชุมชน 
บริษัทสํงเสริมให๎ความรู๎แกํชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยน ากิจกรรมการสร๎างฝายกั้นน้ าเพ่ือสร๎างประโยชน์

ในชุมชน และรํวมจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํนให๎แกํชุมชน  
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ขยายโครงการ To Be No.1 เข้าสู่โรงเรียน 
บริษัทฯ น าองค์ความรู๎ To Be No.1 ที่ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่องขยายไปยังโรงเรียนดูํทุํงค าบอน อ าเมืองเมือง จ.ยโสธร 

และโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ าเภอสรรคบุร ีจ.ชัยนาท เพ่ือผลักดันโครงการให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงให๎ความส าคัญในการดูแลมิให๎การด าเนินกิจกรรมใดๆสํง

ผลกระทบด๎านลบตํอส่ิงแวดล๎อมและชุมชน ดังน้ันนอกจากการดูแลพ้ืนที่ทั้งหมดของบริษัทให๎นําอยูํ นําท างานด๎วยการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวแล๎ว บริษัทยังด าเนินการตํางๆเพ่ือลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการก าจัดขยะมูลฝอย, ขยะอุตสาหกรรมอยํางระมัดระวัง 
เพ่ือไมํสํงผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมและชุมชน  

การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ 
บริษัทรณรงค์และปลกูฝังแนวความคิดการคัดแยกขยะให๎เกิดขึ้นในองค์กรทุกระดับ ผาํนการด าเนินกิจกรรม 5ส โดย

เริ่มจากการดูแลให๎มีการแยกประเภทถังขยะ  
ส สะดวก ถังขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแก้ว ขวดพลาสติค 

       
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ากับดูแลและคัดเลือกผู้ก าจัดขยะ 
บริษัทมีการคัดเลือกผู๎ที่จะเข๎ามารับก าจัดขยะและของเหลือใช๎ จากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการ โรงงาน

และสํวนทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให๎ได๎ผู๎รับเหมาก าจัดขยะที่ได๎รับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอยํางถูกต๎อง เพ่ือให๎มั่นใจวําการก าจัด
ขยะของผู๎รับเหมาดังกลําว จะไมํเกิดผลกระทบด๎านลบตํอส่ิงแวดล๎อมและชุมชน 
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 โครงการ Zero Waste 
 เพ่ือลดความสูญเปลําและสร๎างมูลคําเพ่ิมจากของเหลือใช๎และขยะให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์คิด

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช๎ (ขยะ) จากหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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สํงผลให๎ปริมาณขยะที่สูงถึง  815,640   กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง 588,860 กิโลกรัม ในปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 

 
5ส สู่บ้านและชุมชน 
คณะกรรมการบริษัทเห็นวํา 5ส เป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ท าให๎เกิดการ

พัฒนาปรับปรุงและจัดระเบียบส่ิงตํางๆรอบตัว อันเป็นการสร๎างวินัยหรือนิสัยที่ถูกต๎อง ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการชักชวน
ให๎ชุมชนตระหนักถึงการดูแลส่ิงแวดล๎อมรอบตัวแบบงํายๆ จึงก าหนดนโยบายผลักดันให๎ขยาย 5ส สํูบ๎านและชุมชน   

5ส สํูบ๎านพนักงาน 
เริ่มจากการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการท ากิจกรรม 5ส ที่บ๎าน  โดยประยุกต์หลักการ 5ส  ในการใช๎ ชีวิตประจ าวันของ

พนักงาน  เชํน การสะสางของที่บ๎าน คัดแยกของส่ิงเหลือใช๎  จัดสะดวกของใช๎ จัดตู๎เส้ือผ๎า ฯลฯ  ภายในบ๎านของพนักงาน และ
ท าความสะอาดเป็นประจ า ตํอมาได๎จัดท าโครงการ 5ส สํูบ๎านพนักงานในปี 2555 และรณรงค์ให๎พนักงานเข๎ารํวมโครงการจนถึง
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงของเหลือใช๎จากการสะสางที่บ๎านของพนักงาน จะถูกน ามาบริจาคเข๎า“ห๎องอิ่มบุญ”  ตามความสมัครใจและขาย
ให๎กับพนักงานที่ต๎องการของดังกลําว โดย เงินจากการขายส่ิงของน้ัน จะสํงมอบเข๎า“มูลนิธิคุณแมํจินตนาธนาลงกรณ์” เพ่ือ
ย๎อนกลับไปเป็นทุนการศึกษาให๎กับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปได๎อีกด๎วย 
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มู ล ค่ า
ข อ ง
สะสาง

ที่

พนักงานน ามาบริจาคเข้าห้องอ่ิมบุญ (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ส สูํชุมชน 
เนื่องจากโรงงานยโสธร และโรงงานชัยนาทเป็นโรงงานใหญํในชุมชน และวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนปี 2556   จึง

ได๎เริ่มโครงการ 5ส สํูวัดที่อยูํบริเวณใกล๎เคียงโรงงาน คือ วัดโพนงอย จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาท โดยเริ่ม
จากไปท าความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัดและสะสางส่ิงของที่ รกรุงรัง และเกินความจ าเป็น จากนั้นจัดสะดวกส่ิงของ
เครื่องใช๎ในวัด และบริจาคถังขยะแยกประเภทส าหรับการรณรงค์คัดแยกขยะตํอไป 

กิจกรรม 5ส ที่วัดโพนงอย จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัดชัยนาท  

               

ผลการท า 5ส สู่บ้านและชุมชน 
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               ชํวยกันท าความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัด 

       
  ชํวยกันสะสางสิ่งของไมํจ าเป็นต๎องใช๎และรกรุงรัง        

          
  ชํวยกันจัดสะดวกสิ่งของเครื่องใช๎ 

                                                                                               
 บริจาคถังขยะแยกประเภท เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ             

 
.     
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ในกลางปี 2557 โรงงานทําพระเริ่มขยายการท า 5ส เข๎าสํูวัดประดูํฉิมพลี แขวงทําพระ เขตบางกอกใหญํ โดยเริ่มจาก
กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดประดู่ฉิมพลี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะได๎รับการตรวจสอบผํานส านักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายตํางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยํอย ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได๎รับจากฝ่ายบริหาร 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทยํอย ให๎มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ทํานเข๎ารํวมประชุมด๎วยได๎พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่าย
บริหารจัดท าขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยํอย ในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎านองค์กรและ
สภาพแวดล๎อม ด๎านการบริหารความเส่ียง ด๎านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด๎านระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข๎อมูล และด๎านระบบการติดตาม ทั้งน้ี จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยํอย คณะกรรมการเห็น
วํา บริษัทฯ และบริษัทยํอยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถท าให๎การบริหารจัดการ และการด าเนิน
ธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยํอย เป็นไปได๎อยํางโปรํงใส และมีประสิทธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯได๎มีมติแตํงตั้ง นายสัมพันธ์  ปุย
ภิรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและด ารงต าแหนํงหัวหน๎างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู๎มีประสบการณ์ใน
การปฎิบัติงานด๎านตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเข๎าใจในกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทเป็นอยํางดี 

โดยคุณสมบัติของผู๎ด ารงแหนํงหัวหน๎างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยูใํนเอกสารแนบ2 
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รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   
ในระหวํางปี   2557  บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  มีรายการระหวํางกันที่

อาจมีความขัดแย๎ง ซ่ึงผู๎สอบบัญชีได๎ระบุไว๎ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี  2557  ตามล าดับ  และยังมีรายการระหวําง
กันนอกเหนือจากที่ได๎เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดังน้ี  

  
บริษัทที่เก่ียวข้อง

กัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

ซ้ือวัตถุดิบ 
เชํน ผ๎า,ลูกไม๎
,ยาง 

10.08 
 

สินค๎าที่บริษัทฯ ซ้ือจากบริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
เป็นราคาและเงื่อนไขการช าระเงินตามปกตทิางธุรกิจ
เชํนเดียวกับที่บริษัทฯ ซ้ือจากผู๎ขายรายอื่นทั่วๆ ไป 
ความจ าเป็นในการท ารายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และ
บริษัทยํอย มิได๎มีนโยบายในการซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ
ตํางๆ รํวมกันโดยการซ้ือผํานบริษัทยํอย อยํางไรก็ตาม 
ในบางกรณีที่การส่ังซ้ือในปรมิาณมาก ท าให๎บริษัทฯ 
และบริษัทยํอยสามารถซ้ือวัตถุดิบและวัสดุตํางๆ ในราคา
ที่ถูกลงได๎ บริษัทฯ จะท าการส่ังซ้ือผํานบริษัทยํอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลําว
เป็นการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง  
เงื่อนไขการช าระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช๎กับบริษัท
อื่นที่ไมํเกี่ยวข๎องกัน 

  ซ้ือสินค๎า
ส าเร็จรูป 

-  
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บริษัทที่เก่ียวข้อง
กัน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

ขายสินค๎า
ส าเร็จรูป 

599.52 
 
 
 
 

สินค๎าและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให๎บริษัท ซาบีนํา ฟาร์
อีสท์ จ ากัด เป็นรายการทางการค๎าปกติ เป็นราคาและ
เงื่อนไขการช าระเงินตามปกต ิ
 
ความจ าเป็นในการท ารายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหาร
ก าลังการผลิตของทกุโรงงานเสมือนเป็นหนํวยงาน
เดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีก าลังการผลิตเหลือ 
ในขณะทีบ่ริษัทยํอยมีก าลังการผลิตไมํเพียงพอ บริษัทฯ 
ได๎ซ้ือวัตถุดิบและผลิตชุดช้ันในเพ่ือขายให๎แกํบริษัทยํอย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลําว
เป็นการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง  
เงื่อนไขการช าระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช๎กับบริษัท
อื่นที่ไมํเกี่ยวข๎องกัน 

  ขายวัตถุดิบ -  
บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

รายได๎รับจ๎าง
ตัดเย็บชุด
ช้ันใน 
 

76.05 บริษัทฯ รับจ๎างตัดเย็บชุดช้ันในจากบริษัท ซาบีนํา ฟาร์
อีสท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นรายการทางการค๎าปกติ เป็นราคาและ
เงื่อนไขการช าระเงินปกต ิ
 

ความจ าเป็นในการท ารายการระหวํางบริษัทฯ กับบริษัท
ยํอย: เนือ่งจากบริษัทฯ ไมํมีนโยบายที่จะรบัจ๎างตัดเย็บชุด
ช้ันในให๎แกํบริษัทยํอยเป็นรายการใหญํ และตํอเนื่อง 
โดยที่ผํานมาการรับจ๎างตัดเย็บดังกลําว เป็นกรณีทีบ่ริษัท
ฯ มีก าลังผลิตเหลือ จึงได๎รับจ๎างบริษัทยํอย เพ่ือใช๎ก าลัง
ผลิตให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตํอรายการที่
บริษัทฯ ท ากับบริษัทยํอย: รายการดังกลําวเป็นการจ๎าง
ตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง  เงื่อนไขการ
ช าระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับทีใ่ช๎กับบริษัทอื่นที่ไมํ
เกี่ยวข๎องกัน 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง
กัน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

คําจ๎างตัด
ช้ินงานชุด
ช้ันใน 

9.40 คําจ๎างตัดช้ินงานชุดช้ันในที่บริษัทฯ วําจ๎าง บริษัท ซาบี
นํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด เป็นราคาและเงื่อนไขการช าระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความจ าเป็นในการท ารายการกับบริษัทยอํย: เนื่องจาก
บริษัทฯ บริหารก าลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็น
หนํวยงานเดียวกัน สํวนงานการตัดช้ินงานชุดช้ันใน ของ
บริษัทฯ และบริษัทยํอย จึงท าหน๎าที่ป้อนช้ินงานตัดสํูทุก
โรงงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตํอรายการทีท่ า
กับบริษัทยํอย: รายการดังกลําวเป็นการจ๎างตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง  เงื่อนไขการช าระเป็นเงือ่นไข
เดียวกันกับที่ใช๎กับบริษัทอื่นที่ไมํเกี่ยวข๎องกัน 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

รายได๎คําเชํา 0.23 บริษัทฯ ให๎บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด เชําพ้ืนที่
โรงงานยโสธร เมื่อวันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2556 ก าหนด
ราคาคําเชําโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกล๎เคียงใน
ขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลําว
เป็นการเชําตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

คําเชําพ้ืนที่
ส านักงานและ
คลังสินค๎า 

1.71 บริษัทฯ เชําพ้ืนที่ส านักงาน และคลังสินค๎า จากบริษัท ซา
บีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ก าหนด
ราคาคําเชําโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกล๎เคียงใน
ขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลําว
เป็นการเชําตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

ลูกหนี้การค๎า 261.47 เงื่อนไขการช าระเงินตามปกตทิางธุรกิจที่บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) ขายสินค๎าให๎กับลูกค๎ารายอื่น 
 
 

เงื่อนไขการช าระเงินตามปกตทิางธุรกิจที่บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด ขายสินค๎าให๎กับลูกค๎ารายอื่น     
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บริษัทที่เก่ียวข้อง
กัน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

   
เจ๎าหนี้การค๎า 
 

 
1.35 

 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลําว
เป็นการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ๎างอิง  
เงื่อนไขการช าระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช๎กับบริษัท
อื่นที่ไมํเกี่ยวข๎องกัน 
 

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

ดอกเบี้ยรับ 10.65 ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให๎บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  
กู๎ยืมเงิน ก าหนดอัตราดอกเบี้ย 3.35-5 % ตํอปี  ซ่ึงสูงกวํา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย ์

บริษัท ซาบีนํา 
ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

เป็นบริษัทยํอย ซ่ึง
บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
ถือห๎ุน 99.90% 

เงินให๎กู๎ยืม 416 บริษัทฯ มีสภาพคลํองเหลืออยู ํจึงให๎บริษัท ซาบีนํา ฟาร์
อีสท์ จ ากัด  กู๎ยืมเงินเพ่ือช าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

 
 

  2) รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติระหวํางบริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท ์จ ากัด กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย๎งรายอื่น 

 

บุคคลที่เก่ียวข้อง
กัน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า 
 (ล้าน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

นายวิโรจน์  ธนา
ลงกรณ ์

เป็นผู๎ถือห๎ุนราย
ใหญํ ของบริษัท 
ซาบีนํา จ ากัด 
(มหาชน) โดยถือ
ห๎ุน 74.59% 

ค้ าประกัน
วงเงินสินเช่ือ
สถาบัน
การเงิน โดย
ไมํมีการคิด
คําธรรมเนียม 

                   
- 

รายการดังกลําวเป็นรายการที่นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ค้ า
ประกันวงเงินสินเช่ือให๎แกํบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยวงเงิน
สินเช่ือดังกลําวประกอบด๎วยวงเงินสินเช่ือ O/D , P/N, 
L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกู๎ระยะยาว (LOAN)  และ
วงเงิน  FORWARD  CONTRACT 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลําว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล 

นายวิโรจน์ ธนา
ลงกรณ ์

เป็นกรรมการของ
บริษัท  
ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ 
จ ากัด 

ค้ าประกัน
วงเงินสินเช่ือ
สถาบัน
การเงิน โดย
ไมํมีการคิด
คําธรรมเนียม 

                 
40 
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 12.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได๎รํวมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์วํา ในกรณีที่มีการท ารายการระหวํางกันกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งในอนาคต จะต๎องมีการจัดเสนอให๎แกํที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิรายการระหวําง
กัน และต๎องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข๎ารํวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให๎รายการระหวํางกันเป็นไปอยํางยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ 
กรรมการผู๎มีสํวนได๎เสียไมํมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลําว  
 
 12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551    มีมติ
ก าหนดมาตรการอนุมัติรายการระหวํางกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหวํางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท 
ได๎แกํ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและตํอเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และนโยบายการให๎ความชํวยเหลือ
ทางการเงิน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวํางกันดังนี้ 
 

1. รายการค๎าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ 
 รายการค๎าที่เป็นปกติธุรกิจเชํน การซ้ือวัตถุดิบ เป็นรายการที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็น
รายการค๎าปกติธุรกิจ  ดังน้ัน บริษัทฯ ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติส าหรับรายการดังกลําว โดย
ระบุเงื่อนไขการท ารายการให๎เป็นไปตามเงื่อนไขการค๎าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม  
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได๎  โดยน าเสนอให๎คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติใน
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกลําว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกลําวได๎
เป็นระยะ 
 
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 
 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเชํน การซ้ือขายห๎ุน  เป็นต๎น บริษัทฯ จะจัดให๎คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม  หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมํมีความช านาญในการพิจารณารายการระหวํางกันน้ัน บริษัทฯ จะจัดให๎มีผู๎เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู๎ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลําว  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู๎เช่ียวชาญอิสระจะน าไปใช๎ประกอบการพิจารณาอนุมัติ การท ารายการของคณะกรรมการหรือผู๎
ถือห๎ุนแล๎วแตํกรณี  ตามแตํกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 

 
3. นโยบายการให๎ความชํวยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให๎ความชํวยเหลือในลักษณะที่เป็นการค้ า
ประกันสํวนบุคคลโดยผู๎ถือห๎ุนรายใหญํ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตํอการกู๎ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ยํอยจากสถาบันการเงินตํางๆ ไมํมีการคิดคําธรรมเนียมการค้ าประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทให๎ความชํวยเหลือ
ทางการเงินแกํบริษัทยํอยด๎วย 
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 รายการระหวํางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข๎อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะท าการสํุม
ตรวจรายการที่เกิดขึ้น จะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ างวดเพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหวํางกันที่เกิดขึ้นไว๎ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได๎รับการตรวจสอบจากผู๎สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให๎เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

                                          หน่วย : ล้าน
บาท 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ผลการด าเนินงาน 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

1. รายได้รวม 2,032.48  2,189.43 2,164.60 779.60 798.80 712.17 
2. รายได้จากการขายและบริการ 2,014.72 2,177.66 2,153.43 763.54 786.99 697.41 
3. ก าไรขั้นต้น 1,002.13 1,116.18 1,141.31 154.91 156.16 144.45 
4. ก าไรจากการด าเนินงาน   178.58 168.43 188.19  70.56 75.05 60.65 
5. ก าไรสุทธิ     111.51 117.15 146.92  68.21 73.65 63.72 
       
สถานะทางการเงิน       
1. สินทรัพย์รวม 2,264.88 2,293.41 2,307.51 1,103.93 1,160.62 1,197.33 
2. หนี้สินรวม   862.99 821.13 741.25     93.14 122.93 136.74 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,401.89 1,472.28 1,566.26    1,010.79    1,037.68 1,060.59 
       
อัตราส่วนทางการเงิน       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.07 2.16 2.55 9.96 7.83 8.35 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  3.96 5.14 6.49 2.19 1.96 2.03 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  0.94 0.94 0.84 3.38 4.42 3.95 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  8.51 9.13 8.46 9.97 10.58 7.99 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร (Profitability Ratio)       
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 49.74 51.26 53.00 20.29 19.84 20.71 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 5.49 5.35 6.79  8.75 9.22 8.95 
อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)  8.45 8.15 9.67 6.94 7.19 6.07 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  5.07 5.14 6.39 6.20 6.50 5.40 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 0.62 0.56 0.47 0.09 0.12 0.13 
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 
ปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 เป็น 2,293.41 ล๎านบาท โดยเพ่ิมขึ้น 28.52 ล๎านบาท สาเหตุมา

จากเงินสด และรายการเทียบเทําเงินสดเพ่ิมขึ้น 20.32 ล๎านบาท ลูกหนี้การค๎าลดลง 130.57 ล๎านบาท ลูกหนี้อื่นเพ่ิมขึ้น 5.62 
ล๎านบาท สินค๎าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 93.99 ล๎านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 25.61 ล๎านบาท สิทธิการเชําเพ่ิมขึ้น 
9.98 ล๎านบาท เงินมัดจ าเพ่ิมขึ้น 4.61 ล๎านบาท 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เป็น 2,307.51 ล๎านบาท  โดยเพ่ิมขึ้น 14.1 ล๎านบาท
สาเหตุมาจาก  หนํวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น 23.5 ล๎านบาท  หลักทรัพย์เผื่อขายเพ่ิมขึ้น 19.5 ล๎านบาทลูกหนี้
การค๎าลดลง 54.01 ล๎านบาท  สินค๎าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 43.11 ล๎านบาท  สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 10.34 ล๎านบาท  

 
ลูกหนี้การค้า 
ปี 2556 ลูกหนี้การค๎าของบริษัทฯ เทํากบั 358.73 ล๎านบาท ลดลง 130.57 ล๎านบาท เป็นผลจากบริษัทฯ เน๎นการ

ขายเงินสดมากขึ้น และมีการเรํงรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้มากขึ้น ลูกหนี้ที่ยังไมํถึงก าหนดช าระคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 99.13 
เกินก าหนดช าระ 0-3 เดือน คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 0.87 ของลูกหนี้การค๎าทั้งหมด กํอนหักคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
         ส าหรับปี 2557  ลูกหนี้การค๎าของบริษัทเทํากับ 304.72 ล๎านบาท  ลดลง 54.01 ล๎านบาท  ลูกหนี้ที่ยังไมํถึงก าหนด
ช าระ  คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 93.89  เกินก าหนดช าระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 3.51 เกือนก าหนดช าระ 4-6 เดือน  
คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 2.61  ของลูกหนี้การค๎าทั้งหมด 
 

สินค้าคงเหลือ 
ปี 2556 สินค๎าคงเหลือเทํากับ 1,182.02 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 93.99 ล๎านบาท จากปีกํอน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 8.64 สํวนใหญํ

เป็นการเพ่ิมขึ้นของสินค๎าส าเร็จรูป ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย แตํสินค๎าระหวํางผลิต วัตถุดิบ และวัสดุ
ส้ินเปลืองลดลง 
          ส าหรับปี 2557  สินค๎าคงเหลือเทํากับ 1,225.14 ล๎านบาท  เพ่ิมขึ้น 43.11 ล๎านบาท  จากปีกํอน เพ่ิมขึ่นร๎อยละ 3.65 
สํวนใหญํเป็นการเพ่ิมขึ้นของสินค๎าส าเร็จรูปภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ปี 2556 มูลคําทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทฯ เทํากับ 368.44 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีกํอน 0.57 

ล๎านบาท  สํวนใหญํจะเป็นการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น  7.52 ล๎านบาท   เครื่องใช๎ส านักงาน 1.02 ล๎าน
บาท คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 6.78 ล๎านบาท ณ ส้ินปี 2556 คําเส่ือมราคาสินทรัพย์มีตัวตน เทํากับ 51.24 ล๎านบาท  

 ส าหรับปี 2557  มูลคําทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทเทํากับ 345.04 ล๎านบาท  ลดลงจากปีกํอน 
23.39 ล๎านบาท  ณ ส้ินปี 2557  คําเส่ือมราคาสินทรัพย์มีตัวตนเทํากับ 51.52 ล๎านบาท 
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
ปี 2556 อัตราก าไรสุทธิคิดเป็นร๎อยละ 5.35 ท าให๎ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวร คิดเป็นร๎อย

ละ 5.14 และร๎อยละ 43.19 ตามล าดับ 
ส าหรับปี 2557 อัตราก าไรสุทธิคิดเป็นร๎อยละ 6.79 ท าให๎ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็น

ร๎อยละ 6.39 และร๎อยละ 51.55 ตามล าดับ 
 

หนี้สิน 
ปี 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินเทํากับ 821.13 ล๎านบาท ลดลง 41.87 ล๎านบาท จากปีกํอน โดยมีหนี้เงินกู๎ระยะส้ัน  จาก

สถาบันการเงินลดลงเหลือ 532.00 ล๎านบาท เจ๎าหนี้การค๎าเพ่ิมขึ้นเป็น 126.65 ล๎านบาท  เจ๎าหนี้อื่นเพ่ิมขึ้นเป็น 102.50 ล๎าน
บาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเลดลงเหลือ 38.99 ล๎านบาท 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินเทํากับ 741.25 ล๎านบาท  ลดลง 79.88 ล๎านบาท จากปีกํอน  โดยมีหนี้เงินกู๎ระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 431 ล๎านบาท  เจ๎าหนี้การค๎าลดลงเหลือ 112.59 ล๎านบาท  เจ๎าหนี้อื่นเพ่ิมขึ้นเป็น 111.72 ล๎าน
บาท  และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงเหลือ  32.64  ล๎านบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ปี 2556 บริษัทฯ มีสํวนของผู๎ถือห๎ุนรวม 1,472.28 ล๎านบาท  
ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีสํวนของผู๎ถือห๎ุนรวม 1,566.26 ล๎านบาท  เพ่ิมขึ้น 93.98 ล๎านบาท จากปีกํอน 

  
การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได๎มาจากกิจกรรมด าเนินงาน เทํากับ 163.74 ล๎านบาท ซ่ึงประกอบด๎วยปัจจัยหลัก 

คือ ก าไรสุทธิ 117.15 ล๎านบาท คําเส่ือมราคาและคําใช๎จํายตัดจําย 58.54 ล๎านบาท ลูกหนี้การค๎าลดลง 130.57 ล๎านบาท  
ลูกหนี้อื่นเพ่ิมขึ้น 5.60 ล๎านบาท สินค๎าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 95.99 ล๎านบาท  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 20.99 ล๎านบาท  
เจ๎าหนี้การค๎าเพ่ิมขึ้น 21.53 ล๎านบาท เป็นต๎น 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได๎มาจากกิจกรรมด าเนินงาน เทํากับ 199.08 ล๎านบาท  ซ่ึงประกอบด๎วย  
ปัจจัยหลัก คือ ก าไรสุทธิ 146.92 ล๎านบาท  คําเส่ือมราคาและคําใช๎จํายตัดจําย 58.03 ล๎านบาท  ลูกหนี้การค๎าลดลง 51.83 
ล๎านบาท  ลูกหนี้อื่นลดลง 4.95 ล๎านบาท สินค๎าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 43.11 ล๎านบาท  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 3.47 ล๎าน
บาท  เจ๎าหนี้การค๎าลดลง 14.28 ล๎านบาท เป็นต๎น 

 
กระแสเงินสดจากการลงทุน 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช๎ไปจากกิจกรรมลงทุนเทํากับ 54.46 ล๎านบาท    โดยบริษัทฯ  ขายเงินลงทุน

ช่ัวคราว 13.82 ล๎านบาท   ลงทุนในอาคารและอปุกรณ์ 52.53 ล๎านบาท  ซ้ือสินทรัพย์ไมํมีตัวตน  17.11 ล๎านบาท   เป็นต๎น 
ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช๎ไปจากกิจกรรมลงทุน เทํากบั 51.41 ล๎านบาท โดยบริษัทซ้ือเงิน

ลงทุนช่ัวคราว 23.52 ล๎านบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ ์28.13 ล๎านบาท เป็นต๎น 
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 
  ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช๎ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเทํากับ 88.96 ล๎านบาท โดยมีการจํายเงินปันผล 
39.96 ล๎านบาท คืนเงินกู๎ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 49.00 ล๎านบาท  
     ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช๎ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เทํากับ 147.91 ล๎านบาท  โดยมีก าร
จํายเงินปันผล 46.91 ล๎านบาท  คืนเงินกู๎ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 101 ล๎านบาท  
 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย 
ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได๎จากการขายเทํากับ 2,177.66 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี  2555 จ านวน 162.93 ล๎านบาท คิด

เป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 8.09 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได๎จากการขายสินค๎า ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยเพ่ิมขึ้น 
152.98  ล๎านบาท และรายได๎จากการขายสินค๎า OEM เพ่ิมขึ้น 14.06 ล๎านบาท ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ เน๎นการเพ่ิม
ยอดขาย  ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยอยํางตํอเนื่อง    
 ปี 2557 บริษัทฯ  มีรายได๎จากการขายเทํากับ 2,153.43 ล๎านบาท  ลดลงจากปี 2556 จ านวน 24.22 ล๎านบาท  คิด
เป็นอัตราลดลงร๎อยละ 1.11  สาเหตุหลัก  เนื่องจากรายได๎จากการขายสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย ลดลง 
66.53 ล๎านบาท  และรายได๎จากการขายสินค๎า OEM  ที่เพ่ิมขึ้น 42.31 ล๎านบาท  ซ่ึงเป็นผลกระทบจากภาวะทางการเมืองใน
ครึ่งปีแรก  และสภาวะการอุปโภคบริโภคในครึ่งปีหลังชะลอตัวลง 

รายได๎จากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (มูลคําล๎านบาท) 

 2555 ร๎อยละ 2556 ร๎อยละ 
 

2557 ร๎อยละ 
รายได๎จากการขายสินคา๎ OEM       

เส้ือช้ันใน 122.81 6.11 146.77 6.70 174.22 8.09 
กางเกงช้ันใน 41.65 2.07 37.11 1.70 52.17 2.42 

อื่นๆ 21.44 1.07 16.08 0.73 15.88 0.74 
รวมรายได๎จากการขายสินค๎า OEM 185.90 9.25 199.96 9.18 242.27 11.25 
รายได๎จากการขายสินคา๎ภายใต๎
เคร่ืองหมายการค๎าของบริษัทยํอย       

เส้ือช้ันใน 1,397.66 69.51 1,545.25 70.58 1,475.44 68.51 
กางเกงช้ันใน 368.40 18.32 376.84 17.21 363.36 16.87  

อื่นๆ 58.65 2.92 55.60 2.54 72.36 3.37 
รวมรายได๎จากการขายสินค๎าภายใต๎
เคร่ืองหมายการค๎าของบริษัทยํอย 1,824.71 90.75 1,977.69 90.33 1,911.16 88.75 

รวมรายได๎จากการขาย 2,010.61 100.00 2,177.65 100.00 2,153.43 100 

 
ผลิตภัณฑ์ OEM 
ปี 2556 รายได๎จากการขายสินค๎า OEM เทํากับ 199.96  ล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 14.06 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 7.85 

รายได๎จากการขาย OEM ดังกลําว  แบํงเป็นรายได๎จากการขายเส้ือช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เทํากับร๎อยละ 6.70 
ร๎อยละ 1.70 และร๎อยละ 0.73 ของรายได๎จากการขายทั้งหมด  
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 ส าหรับปี 2557 รายได๎จากการขายสินค๎า OEM เทํากับ 242.27 ล๎านบาท  เพ่ิมขึ้น 42.31 ล๎านบาท  เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
21.16  รายได๎จากการขาย OEM ดังกลําว  แบํงเป็นรายได๎จากการขายเส้ือช้ันใน  กางเกงใน  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  เทํากับร๎อย
ละ 8.09  ร๎อยละ 2.42  และร๎อยละ 0.74 ของรายได๎จากการขายทั้งหมด  
 

ผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย 
รายได๎จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยมีความส าคัญตํอรายได๎ของบริษัทฯ 

เนื่องจากสินค๎ามีราคาและอัตราก าไรขั้นต๎นที่ดีกวําสินค๎า OEM นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมดีไซน์ ปริมาณ และ
ชํวงเวลาในการจัดจ าหนํายสินค๎าได๎เองอีกด๎วย รายได๎จากการขายสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัท ยํอย มีการ
เติบโตอยํางตํอเนื่อง ดังน้ี 

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย เทํากับ 1,977.69 ล๎านบาท 
เพ่ิมขึ้น 152.98 ล๎านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 8.38 และคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 90.33 เมื่อเทียบกับรายได๎จากการขาย
ทั้งหมด โดยมีสัดสํวนรายได๎จากการขายเส้ือช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 70.58 ร๎อยละ 
17.21 และร๎อยละ 2.54 เมื่อเทียบกับรายได๎จากการขายทั้งหมด 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ  มีรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอย  เทํากับ 1,911.16 
ล๎านบาท ลดลง 66.53 ล๎านบาท  คิดเป็นอัตราลดลงร๎อยละ 3.36  และคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 88.75  เมื่อเทียบกับรายได๎จาก
การขายทั้งหมด  โดยมีสัดสํวนรายได๎จากการขายเส้ือช้ันใน  กางเกงใน  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 68.51  
ร๎อยละ 16.87  และร๎อยละ 3.37  เมื่อเทียบกับรายได๎จากการขายทั้งหมด  

 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

 ปี 2556 บริษัทฯ มีต๎นทุนขาย เทํากับ 1,061.48 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 48.74 ของรายได๎จากการขาย และบริการ 
ท าให๎มีก าไรขั้นต๎น จ านวน 1,116.18 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 51.26 ของรายได๎จากการขายและบริการ เนื่องจาก บริษัทฯ 
เน๎นการเพ่ิมยอดขายภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยอยํางตํอเนื่อง และจริงจัง มีการใช๎งบโฆษณา และสํงเสริมการ
ขายมากขึ้น อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพ่ิมขึ้น ในห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ และเปิด shop ของบริษัทยํอยอยําง
ตํอเนื่อง 
 ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีต๎นทุนขายเทํากับ 1,012.12 ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 46.75 ของรายได๎จากการขายและ
บริการ  ท าให๎มีก าไรขั้นต๎น จ านวน 1,141.31 ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 52.72 ของรายได๎จากการขายและบริการ  เนื่องจาก
บริษัทฯ  เน๎นการเพ่ิมยอดขาย  ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยอยํางตํอเนื่อง  และจริงจัง  มีการใช๎งบโฆษณา  และ
สํงเสริมการขายมากขึ้น อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพ่ิมขึ้น ในห๎างสรรพสินค๎า  ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ  และเปิด SHOP ของ
บริษัทยํอยอยํางตํอเนื่อง 
  
           ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และก าไรจากการด าเนินงาน 

ปี 2556 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายในการขายและบริหาร เทํากับ 947.75 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 เทํากับ 124.20 ล๎าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 14.66 และคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 43.29  ของรายได๎รวมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจากบริษัทยํอยเน๎นขยาย
จุดขายมากขึ้น ท าให๎มีการจํายคําเชําพ้ืนที่ขายและคําบริการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ขายมากขึ้น ท าให๎มีการเพ่ิมจ านวนพนักงานขาย
สินค๎า และมีการเพ่ิมงบโฆษณา และสํงเสริมการขายอยํางตํอเนื่องจากปีกํอน ตามนโยบายที่จะเน๎นผลักดันยอดขาย และเพ่ิม
สํวนแบํงการตลาด ของสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยอยํางตํอเนื่อง 
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บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงาน เทํากับ 168.42 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 7.73 ของรายได๎จากการขายและบริการ  
ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายในการขายและบริหารเทํากับ 953.12 ล๎านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เทํากับ 5.37 

ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 0.57  และคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 44.03  ของรายได๎รวมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจากบริษัทยํอยเน๎น
ขยายจุดขายมากขึ้น  ท าให๎มีการจํายคําเชําพ้ืนที่ขายและคําบริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ขายมากขึ้น  ท าให๎มีการเพ่ิมจ านวนพนักงาน
ขายสินค๎า  และมีงบโฆษณา  และสํงเสริมการขายอยํางตํอเนื่องมาทุกปี  ตามนโยบายเน๎นผลักดันยอดขายและเพ่ิมสํวนแบํง
การตลาดของสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทยํอยอยํางตํอเนื่อง 

บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน เทํากับ 188.18 ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ 8.74 ของรายได๎จากการขายและบริการ  
 

ดอกเบ้ียจ่าย 
ปี 2556 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจํายเทํากับ 16.08 ล๎านบาท  ลดลง   5.95 ล๎านบาท 
ปี 2557 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจํายเทํากับ 13.43 ล๎านบาท  ลดลง   2.65 ล๎านบาท  

 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
บริษัทฯ ยังคงได๎รับการยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล ส าหรับก าไรที่ได๎รับจากโรงงานยโสธร  ครบก าหนดการ

ลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลทั้งจ านวน ส้ินสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และได๎รับการลดหยํอนภาษีในอัตราร๎อยละ 50 ของ
อัตราปกติถึงปี 2559 

บริษัทฯ มีคําใช๎จํายภาษีเงินได๎ ปี 2556 เทํากับ 46.97 ล๎านบาท  
บริษัทฯ มีคําใช๎จํายภาษีเงินได๎ ปี 2557 เทํากับ 39.01 ล๎านบาท  

 
ก าไรสุทธิ 
ปี 2556 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 117.15 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีกํอน   5.63 ล๎านบาท เป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 5.05  
ปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 146.92 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีกํอน 29.77 ล๎านบาท เป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 25.41  

 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ปี 2556 บริษัทฯ มีก าไรตํอห๎ุนขั้นพ้ืนฐานเทํากับ 0.34 บาทตํอห๎ุน และมอีัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตํอสํวนผู๎ถือห๎ุน 

(Return on Equity:ROE) ร๎อยละ 8.15 
ปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรตํอห๎ุนขั้นพ้ืนฐานเทํากับ 0.42 บาทตํอห๎ุน และมอีัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตํอสํวนผู๎ถือห๎ุน 

(Return on Equity:ROE) ร๎อยละ 9.67 
 
  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คําตอบแทนผู๎สอบบัญชี คือ ส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2555 ถึงปี 2557 คิดเป็นจ านวนเงินดังน้ี 
 

 
 
 
 

หนํวย: บาท     2555      2556      2557 
คําตอบแทนผู๎สอบบัญชี 830,000 830,000 900,000 
คําตอบแทนอื่น - - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2557 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงประกอบด๎วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทําน 
(นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพัฒน์และนายสมชัย   วนาวิทย )ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามความรับผิดชอบที่
ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่ส าคัญ  ได๎แกํ  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข๎อมูลในงบ
การเงิน  การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบ
ทานความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวํางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  และ
การเสนอแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี ประจ าปี 2558  ในปี 2557 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง  (ในการประชุมครั้งที่ 4   มีวาระหนึ่งที่
เป็นการประชุมรํวมกับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝ่ายจัดการเข๎ารํวมประชุมด๎วย)  สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน๎าที่ในปี 2557 
ได๎ดังน้ี 
 
          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจ าปี 2557  ของบริษัท
ซ่ึงได๎จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซ่ึง
สอดคล๎องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     
รวมทั้งได๎ท าตามข๎อก าหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (ตลท.)    
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได๎ประชุมรํวมกับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝ่ายจัดการเข๎ารํวมประชุมด๎วยเป็น
จ านวน 1 ครั้ง 

 
2.    การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานและก ากับดูแลให๎มีการปฏิบัติตามข๎อบังคับของบริษัทฯ   
ข๎อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย(ตลท.)     กฎหมายที่เกี่ยวข๎องและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอยํางตํอเนื่อง     โดยมีการเปิดเผยข๎อมูล
สารสนเทศและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก .ล.ต. และประกาศของ ตลท . อยํางถูกต๎อง  ครบถ๎วน  
ทันเวลา    โดยเน๎นการบริหารงานที่โปรํงใสและเป็นธรรม 

 
  3.    การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  พบวําระบบการควบคุม
ภายในยังมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได๎ให๎ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ าปี และ ได๎มีการสอบทานการปฏิบัติงานวําได๎ท าตามแผนที่วางไว๎หรือไมํ  รวมทั้งติดตามวํามีการ
แก๎ไขปรับปรุงข๎อบกพรํองที่ได๎ตรวจพบแล๎วหรือไมํ    

 
          4.    การสอบทานความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวํางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
                                 คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทาง  
                 ผลประโยชน์กับบริษัทของการท าธุรกรรม หรือข๎อตกลงทางการค๎ากับกรรมการ  ผู๎บริหาร  หรือบุคคลที่มีความ  
                 เกี่ยวข๎องตามข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องเป็นประจ าทุกไตรมาส   
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                   โดยบริษัทได๎มีการปฏิบัติตามข๎อก าหนดของกฎหมาย  ตลาดหลักทรัพย์และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
                    อยํางเครํงครัด  พร๎อมทั้งเปิดเผยให๎ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยทราบอยํางถูกต๎องและทันเวลา  

 
     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยการสอบทานกับ
คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเส่ียงที่ส าคัญๆ  โอกาสที่จะเกิด     
ผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทและได๎มีการวางแผน  เพ่ือป้องกันและรับมือกับความเส่ียงตํางๆที่อาจ
เกิดขึ้น               

              
     6.    การเสนอแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี ประจ าปี 2558 

                                 คณะกรรมการตรวจสอบได๎คัดเลือกและแตํงตั้ง ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู๎ สอบบัญชี
ของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผํานมา  ซ่ึงมีผลงานที่นําพอใจ  และได๎สอบทาน
คุณสมบัติของผู๎สอบบัญชีวําถูกต๎องครบถ๎วน  คณะกรรมการตรวจสอบได๎เห็นชอบให๎เสนอคณะกรรมการ
บริษัท  พิจาณาเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู๎ถือห๎ุน  ประจ าปี  2558  แตํ งตั้งให๎  ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช  
หรือนางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย์   ผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาต  เลขที่ 76, 4563,3885 และ 4885 ตามล าดับ  แหํงส านักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู๎สอบบัญชี
ของบริษัท ประจ าปี 2558 

 
 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     
                (น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจอย่างมี
เหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินและเพ่ือให้ทราบ
จุดอ่อน ตลอดจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คื อ
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของสอบบัญชี
ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์)     (นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร) 
          ประธานกรรมการบริษัท      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ส าหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557  
ผู้สอบบัญชี: นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3885 ส านักงาน เอ.

เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี: ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฯและบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ฯ ด้วยเช่นเดียวกัน ผู้สอบ
บัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกัน  ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   

121 
 

 
 
 
 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงนิ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31  ธันวาคม  2557 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู๎ถือห๎ุนและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) 
 
(1) ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอย ซ่ึงประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สํวนของผู๎ถือห๎ุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส าคัญและหมายเหตุ เรื่องอื่นๆ และได๎ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) ด๎วยเชํนเดียวกัน 

(2) ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู๎บริหารเป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหลํานี้โดยถูกต๎องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู๎บริหารพิจารณาวําจ าเป็น  เพ่ือให๎สามารถจัดท า        
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด 

(3) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตํองบการเงินดังกลําวจากผลการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า ซ่ึงข๎าพเจ๎าได๎
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก าหนดให๎ข๎าพเจ๎าปฏิบัติตามข๎อก าหนดด๎านจรรยาบรรณ  รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให๎ได๎ความเช่ือมั่นอยํางสมเหตุสมผลวํา งบการเงินปราศจากการแสดงข๎อมูลที่
ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไมํ  

การตรวจสอบรวมถึงการใช๎วิธีการตรวจสอบเพ่ือให๎ได๎มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข๎อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช๎ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของผู๎สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความ
เส่ียงจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข๎อผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดังกลําว ผู๎สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎องกับการจัดท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกต๎องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แตํ
ไมํใชํเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตํอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู๎บริหารใช๎และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดท าขึ้นโดยผู๎บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ข๎าพเจ๎าเช่ือวําหลักฐานการสอบบัญชีที่ข๎าพเจ๎าได๎รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช๎เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข๎าพเจ๎า 
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(4) ความเห็น  

ข๎าพเจ๎าเห็นวํางบการเงินข๎างต๎นน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวม และ    
กระแสเงินสดรวมส าหรับปี ส้ินสุด วันเดียวกันของบริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอย                       
และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปส้ิีนสุดวันเดียวกนั
ของ บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
 
 
 

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา) 
ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่  3885 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2558 
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บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากัด) ได๎จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ ากัดภายใต๎ประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ตํอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ได๎จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน) โดยมีส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่ 177 หมูํที่ 8 
ต าบลวังไกํเถื่อน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูํเลขที่ 236 หมูํที่ 10 ต าบลดูํทุํง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
บริษัทฯ ได๎รับสิทธิพิเศษในการสํงเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 
บริษัทฯ ได๎ตั้งโรงงานสาขาจ านวน 1  แหํง คือ เลขที่ 81 และ 106 หมูํที่ 6 ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจ าหนํายเส้ือผ๎าส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็น
ชุดช้ันในสตรี  

บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทยํอยได๎จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ ากัดภายใต๎ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2520 โดยมีส านักงานใหญํตั้งอยูํเลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น๎อย กรุงเทพฯ มีโรงงานทําพระ ตั้งอยูํเลขที่ 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทําพระ เขตบางกอกใหญํ กรุงเทพฯ 
และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไรํขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทยํอยประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจ าหนํายเส้ือผ๎าส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นชุดช้ันในสตรี 

1.2  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ได๎จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช๎โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ 

งบการเงินนี้ได๎จัดท าขึ้นโดยใช๎เกณฑ์ราคาทุนเดิม  เว๎นแตํที่ได๎เปิดเผยเป็นอยํางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดท าขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี เนื้อความขัดแย๎งกันหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกตํางกันให๎ใช๎งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก  

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้ได๎จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีนํา  จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด ซ่ึงถือ
เป็นบริษัทยํอย โดยบริษัทถือห๎ุน 99.90% (ในการจัดท างบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยูํภายใต๎การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
ฯ หลังจากได๎ตัดยอดคงเหลือและรายการระหวํางกันที่มีนัยส าคัญออกแล๎ว 

1.4 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูํภายใต๎การควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางอ๎อมและกิจการที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู๎ถือห๎ุนหรือกรรมการรํวมกันมีดังน้ี 
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ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ์ 
 สัดสํวน

การถือห๎ุน 

บริษัทยํอย :       

- บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  ผลิต และจ าหนํายเส้ือผ๎า
ส าเร็จรูป และชุดช้ันในสตรี 

 ถือห๎ุนและมีกรรมการ
รํวมกัน 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ได๎ซ้ือห๎ุนของบริษัทยํอยจากผู๎ถือห๎ุนเดิมซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข๎องกัน จ านวนรวม 448,495 ห๎ุน ใน
ราคาห๎ุนละ 100 บาท (Par Value) ในขณะที่บริษัทยํอยมีมูลคําตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจ านวนเงินประมาณ 
247.29 ล๎านบาท  และบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทยํอย จ านวนเงินรวม 44.85 ล๎านบาท คิดเป็นการถือห๎ุนในบริษัทยํอยร๎อยละ 
99.67 โดยในการจัดท างบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนวํามีสํวนได๎เสียในบริษัทยํอยร๎อยละ 100.00 ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2550 
บริษัทฯ แสดงรายการผลตํางระหวํางมูลคําตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทยํอย จ านวน 247.29 ล๎านบาท กับมูลคําราคาทุน 
(Cost) จ านวน 44.85 ล๎านบาท ของเงินลงทุนในบริษัทยํอย จ านวนประมาณ 202.44 ล๎านบาท เป็น “มูลคําตามบัญชีของบริษัท
ยํอยที่สูงกวําราคาเงินลงทุน” ในสํวนของผู๎ถือห๎ุนในงบการเงินรวม 

ตํอมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทยํอยได๎เพ่ิมทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 100 ล๎านบาท โดยบริษัทฯ เข๎าซ้ือห๎ุนเพ่ิมทุนทั้งหมดจ านวน 1 
ล๎านห๎ุน มูลคําห๎ุนละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ล๎านบาท ท าให๎เงินลงทุนในบริษัทยํอย ในบัญชีของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก 44.85 ล๎าน
บาท เป็น 144.85 ล๎านบาท และสัดสํวนการถือห๎ุนของบริษัทฯ ในบริษัทยํอยเพ่ิมเป็นร๎อยละ 99.99  

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวํางปีบริษัทฯ และบริษัทยํอยได๎ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมํที่ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2557  ซ่ึงฉบับที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม

บริษัท มีดังตํอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 7 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ภาษีเงินได ๎
ฉบับที่ 17 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สัญญาเชํา 
ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง รายได ๎
ฉบับที่ 19 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาํงประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การเปิดเผยขอ๎มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ๎งกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทรํวม 
ฉบับที่ 31 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สํวนได๎เสียในการรํวมคา๎ 
ฉบับที่ 34 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง งบการเงินระหวํางกาล 
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ฉบับที่ 36 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การดอ๎ยคําของสินทรพัย์ 
ฉบับที่ 38 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สินทรัพยไ์มํมีตัวตน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การจํายโดยใช๎ห๎ุนเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สินทรัพยไ์มํหมุนเวียนที่ถอืไว๎เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สํวนงานด าเนินงาน 
  
การตีความมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 15 เรื่อง ส่ิงจูงใจสัญญาเชําด าเนินงาน 
ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนือ้หาของรายการที่เกีย่วกับรปูแบบของกฎหมายตามสัญญาเชํา 
ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข๎อมลูของข๎อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไมมํีตัวตน - ต๎นทุนเว็บไซต์ 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ  และหนี้สินที่มีลกัษณะคลา๎ยคลงึกัน 
ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวําข๎อตกลงประกอบด๎วยสัญญาเชําหรือไม ํ
ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสํวนได๎เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ๎ม 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรบัปรุงยอ๎นหลังภายใตม๎าตรฐานการบัญชีฉบบัที ่29  

          เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มภีาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวํางกาลและการด๎อยคํา 
ฉบับที่ 12 เรื่อง ข๎อตกลงสัมปทานบรกิาร 
ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลํูกค๎า 
ฉบับที่ 17 เรื่อง การจํายสินทรัพย์ที่ไมํใชํเงนิสดให๎เจ๎าของ 
ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลกูค๎า 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลําวข๎างต๎นในงวดปัจจุบัน ไมํมีผลกระทบตํองบการเงินที่มีนัยส าคัญ  
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1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวํางปีจนถึงปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได๎ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังตํอไปนี้ 

 ปีที่มีผลบังคับใช๎ 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 2558 

ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค๎าคงเหลือ 2558 

ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 2558 

ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

และข๎อผิดพลาด 2558 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญากํอสร๎าง 2558 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได๎ 2558 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชํา 2558 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได ๎ 2558 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 2558 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

และการเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับความชํวยเหลือจากรัฐบาล 2558 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  

เงินตราตํางประเทศ 2558 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต๎นทุนการกู๎ยืม 2558 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยขอ๎มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข๎องกัน 2558 

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

เมื่อออกจากงาน 2558 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรํวม และการรํวมค๎า 2558 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 2558 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก าไรตอํห๎ุน 2558 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวํางกาล 2558 
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มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด๎อยคําของสินทรัพย ์ 2558 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 2558 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไมํมีตัวตน 2558 

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจํายโดยใช๎ห๎ุนเป็นเกณฑ์ 2558 

ฉบับที่   3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 2558 

ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย 2559 

ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไมํหมุนเวียนที่ถือไว๎เพ่ือขาย  

และการด าเนินงานที่ยกเลิก 2558 

ฉบับที่   6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การส ารวจและประเมินคําแหลํงทรัพยากรแรํ 2558 

ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สํวนงานด าเนินงาน 2558 

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 2558 

ฉบับที่ 11 เรื่อง การรํวมการงาน 2558 

ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนได๎เสียในกิจการอื่น 2558 

ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคํายุติธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความชํวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมํมีความเกี่ยวข๎อง  

อยํางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 2558 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชําด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให๎แกํผู๎เชํา 2558 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได๎ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี  

ของกิจการหรือของผู๎ถือห๎ุน 2558 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชําที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 2558 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยขอ๎มูลของขอ๎ตกลงสัมปทานบรกิาร 2558 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได ๎- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรกิารโฆษณา 2558 

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไมํมีตัวตน - ต๎นทุนเว็บไซต์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน   

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกัน 2558 

ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินวําข๎อตกลงประกอบด๎วยสัญญาเชําหรือไมํ 2558 
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ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในสํวนได๎เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบรูณะ  

และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม 2558 

ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงยอ๎นหลังภายใต๎มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 29   

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 2558 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวํางกาลและการด๎อยคํา 2558 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอ๎ตกลงสัมปทานบรกิาร 2558 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกํลูกค๎า 2558 

ฉบับที่ 14 เรื่อง ข๎อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข๎อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า  

และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหลํานี้ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19   

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 2558 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาส าหรับการกํอสร๎างอสังหาริมทรัพย์ 2558 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจํายสินทรัพย์ที่ไมํใชํเงินสดให๎เจ๎าของ 2558 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค๎า 2558 

ฉบับที่ 20 เรื่อง ต๎นทุนการเปิดหน๎าดินในชํวงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 2558 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได๎ประเมนิแล๎วเห็นวํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1,ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 
10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 
36, ฉบับที่ 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 จะไมํมีผลกระทบอยํางเป็นสาระส าคัญตํองบ
การเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ สํวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมํเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมํมี
ผลกระทบตํองบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 

 
2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

2.1 การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย 

รายได๎จากการขาย รับรู๎เป็นรายได๎เมื่อได๎สํงมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินค๎าไปยังลูกค๎าแล๎ว 

รายได๎จากการให๎บริการรับรู๎เป็นรายได๎เมื่อได๎ให๎บริการแล๎ว 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด๎วย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ   เงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีก าหนดจํายคืนในระยะเวลาไมํเกิน 3 เดือน 
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2.3 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เป็นเงินลงทุนที่บริษัทตั้งใจจะถือครองไว๎ไมํเกินหนึ่งปี ประกอบด๎วย หนํวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน หลักทรัพย์เพ่ือค๎า 
หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป หรือตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดภายในหนึ่งปี 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค๎าและหนํวยลงทุน แสดงตามมูลคํายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคําของหลักทรัพย์
เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงตามมูลคํายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคําของหลักทรัพย์เป็นรายการสํวนเกิน
ทุนในสํวนของผู๎ถือห๎ุน 

มูลคํายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต๎องการของตลาด ค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันท าการสุดท๎ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมํโดยใช๎มูลคํายุติธรรม ณ วันที่
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตํางระหวํางราคาตามบัญชีและมูลคํายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกเป็นรายการก าไร 
(ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุน หรือแสดงเป็นสํวนเกิน (ต่ ากวํา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคําในสํวนของผู๎ถือห๎ุน แล๎วแตํ
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

2.4 คําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯ ตั้งคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจ านวนที่คาดวําจะเก็บเงินไมํได๎จากลูกหนี้ทั้งส้ิน  ยอดคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ประมาณขึ้นน้ี ได๎จากการวิเคราะห์สถานะของหนี้ที่ค๎างช าระในปัจจุบัน 

2.5 สินค๎าคงเหลือ 

สินค๎าส าเร็จรูป  งานระหวํางผลิต และวัตถุดิบ บันทึกในราคาทุน โดยวิธีเข๎ากํอน-ออกกํอน หรือ มูลคําสุทธิที่คาดวําจะ
ได๎รับคืน แล๎วแตํอยํางใดจะต่ ากวํา  

บริษัทฯ ตั้งคําเผื่อการลดลงของมูลคําสินค๎า เมื่อคาดวําสินค๎าจะเสื่อมสภาพ  หรือล๎าสมัย  โดยพิจารณาจากสภาพ
ปัจจุบันของสินค๎าคงเหลือและแนวโน๎มของความนิยมของผู๎บริโภคเป็นเกณฑ์ 

2.6 เงินลงทุนในบริษัทยํอย 

เป็นเงินลงทุนในบริษัทยํอยซ่ึงบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ๎อมมากกวํากึ่งหนึ่ง หรือมีอ านาจในการควบคุม
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน บริษัทยํอยดังกลําวได๎ถูกน ามารวมในการจัดท างบการเงินรวมนับตั้งแตํบริษัทฯ มี
อ านาจควบคุมจนถึงวันที่ส้ินสุดการเป็นบริษัทยํอย รายการและยอดคงเหลือระหวํางบริษัทและบริษัทยํอย ตลอดจนก าไร
ขาดทุนที่ยังไมํเกิดขึ้นได๎ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล๎ว  

เงินลงทุนในบริษัทยํอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุน 
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2.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดินและสํวนปรับปรุงที่ดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร สํวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคําเส่ือมราคาสะสม 

คําเส่ือมราคา ค านวณโดยวิธีเส๎นตรงตามอายุการใช๎งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังน้ี 

  ปี 
อาคารและสํวนปรับปรุงอาคาร  20 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  10 
เครื่องคอมพิวเตอร์  3 
เครื่องตกแตํง อุปกรณ์และเครื่องใช๎ส านักงาน  5 
ยานพาหนะ  5 

2.8 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราตํางประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราตํางประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช๎อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพย์สินและ
หนี้สินที่เป็นเงินตราตํางประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวดบัญชี แปลงคําเป็นเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน(ซ้ือและขาย
ตามล าดับ) ที่ธนาคารแหํงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงคําเงินตรา
ตํางประเทศดังกลําวได๎รวมอยูํในงบก าไรขาดทุนแล๎ว 

2.9 ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 

ภาษีเงินได๎ส าหรับปีประกอบด๎วยภาษีเงินได๎ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได๎ของงวดปัจจุบันและภาษี
เงินได๎รอการตัดบัญชีรับรู๎ในงบก าไรขาดทุน ยกเว๎นสํวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข๎องกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู๎
โดยตรงในสํวนของผู๎ถือห๎ุน หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได๎ปัจจุบัน ได๎แกํ ภาษีที่คาดวําจะจํายให๎กับหนํวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช๎อัตราภาษีที่ประกาศใช๎หรือที่คาดวํามีผลบังคับใช๎ ณ วันที่รายงาน  

ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี บันทึกโดยค านวณจากผลแตกตํางช่ัวคราวทีเ่กิดขึ้นระหวํางมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข๎องน้ัน 

ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีวัดมูลคําโดยใช๎อัตราภาษีที่คาดวําจะใช๎กับผลแตกตํางช่ัวคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับ
กฎหมายที่ประกาศใช๎หรือที่คาดวํามีผลบังคับใช๎ ณ วันที่รายงาน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี จะบันทึกตํอเมื่อมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํนอนวําก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช๎ประโยชน์จากผลแตกตํางช่ัวคราวดังกลําว สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทําที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช๎จริง 

 

 

 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   

141 
 

2.10 ผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู๎  เงินเดือน  คําจ๎าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ  
เป็นคําใช๎จํายเมื่อเกิดรายการ 
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่ก าหนดไว๎ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นคําใช๎จํายในสํวนของก าไร
ขาดทุนตลอดอายุการท างานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนี้ค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช๎วิธีคิดลดแตํละหนํวยที่ประมาณการไว๎  อยํางไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตํางไปจากที่ประมาณไว๎ 

บริษัทฯ  รับรู๎ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสํวนของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 

2.11 การใช๎ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต๎องใช๎ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่ไมํแนํนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตํอจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข๎อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด๎วยเหตุน้ีผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตํางไปจากจ านวนที่ประมาณไว๎ 

2.12 ก าไรตํอห๎ุนขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรตํอห๎ุนขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิด๎วยจ านวนห๎ุนถัวเฉลี่ยถํวงน้ าหนักของห๎ุนสามัญที่ออกและเรียกช าระ
แล๎ว ณ วันส้ินงวดบัญชี 

 
3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยํอย บริษัทที่เกี่ยวข๎องกันและบุคคลที่เกี่ยวข๎องกัน ซ่ึงเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดังกลําวถือ
ตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันส าหรับรายการที่ไมํมีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน รายการบัญชีและรายการค๎า ที่มีกับบริษัทยํอย บริษัทที่เกี่ยวข๎องกันและบุคคลที่เกี่ยวข๎องกัน ซ่ึง
แสดงรวมเป็นสํวนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่31 ธันวาคม 2557และ 2556  มีดังน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม  2557  31 ธันวาคม 2556

กันยายน 2551 
 31 ธันวาคม 2557  31  ธันวาคม 2556 

30 กันยายน 2556 
 

สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนี้การค้า          

บริษัทยํอย         
บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  -  -  261,467,277.19  425,739,171.78 
หัก : คําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนี้การค๎า – กิจการที่เกี่ยวข๎องกัน สุทธิ  -  -  261,467,277.19  425,739,171.78 

ยอดค๎างช าระของลูกหนี้การค๎าดังกลําวไมํเกินก าหนดช าระ 
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3.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้อง       
ยอดคงเหลือและรายการเคลือ่นไหวของเงินให๎กู๎ยืมระยะส้ันแกํกิจการที่เกี่ยวข๎องกันมีดังน้ี 

  บาท   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ
คิด   ณ  วันที่      ณ  วันที่  ต๎นทุนกู๎ยืม 

  31 ธันวาคม 2556  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธันวาคม 2557  ระหวํางกัน 

บริษัทยํอย           
บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  256,000,000.00  235,000,000.00  75,000,000.00  416,000,000.00  3.20%ตํอ

ปี   256,000,000.00  235,000,000.00  75,000,000.00  416,000,000.00   

           
           

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
หนี้สิน         
3.3 เจ้าหนี้การค้า         

บริษัทยํอย         
บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด  -  -  1,350,519.74  1,329,135.15 

เจ๎าหนี้การค๎า – กิจการที่เกี่ยวข๎องกัน   -  -  1,350,519.74  1,329,135.15 

         
         
3.4  รายการค้าที่ส าคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดต๎นทุน 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 

25570 กันยายน 
2556 

 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  ระหวํางกัน 
บริษัทย่อย           
ขายสินค๎าส าเร็จรูป  -  -  599,516,840.84  723,745,408.37  ราคาตามสัญญา 
รับจ๎างตัดเย็บ  -  -  76,051,775.00  63,240,098.80  " 
ซ้ือวัตถุดิบ  -  -  10,080,966.17  11,738,308.89  " 
คําเชําพ้ืนที่ส านักงาน           
  และคลังสินค๎าคลังสินค๎า  -  -  1,994,000.00  1,845,500.00  " 
คําจ๎างตัด  -  -  9,403,824.91  10,285,666.10  " 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  10,648,183.15  8,558,835.46  " 
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3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คําตอบแทนผู๎บริหารประกอบด๎วย เงินเดือน โบนัส  เบี้ยประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

บริษัทฯ และบริษัทยํอย มีคําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหารส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี : 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2557  2556  2557  2556 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 41,124,345.35  40,030,097.16  41,124,345.35  40,030,097.16 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,816,060.00   -  3,816,060.00  - 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น -           -            -          - 

รวม 44,940,405.35  40,030,097.16  44,940,405.35  40,030,097.16 
 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข๎อ ง เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด  ณ  วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 และ 2556  ประกอบด๎วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
เงินสด  971,928.00  1,052,237.50  275,373.00  252,682.00 
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  42,974,662.40  43,145,431.88  13,469,672.23  14,359,935.79 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด  43,946,590.40  44,197,669.38  13,745,045.23  14,612,617.79 

 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบด๎วย 

5.1 เงินลงทุนในหนํวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ -         
          กองทุนเคตราสารระยะส้ัน  29,825,698.88  6,301,633.41  29,825,698.88  6,301,633.41 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  29,825,698.88  6,301,633.41  29,825,698.88  6,301,633.41 
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5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทยํอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ดังน้ี:- 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556 

 
 

ราคาทุน 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ที่ยังไมํเกิดขึ้น  
มูลคํา 

ยุติธรรม  
 

ราคาทุน 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ที่ยังไมํเกิดขึ้น  
มูลคํา 
ยุติธรรม 

หลักทรัพย์ใน
ความต๎องการ
ของตลาด 100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00  100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00 
       รวม 100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00  100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00 

 
รายการเปลี่ยนแปลงก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเํกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่   31 ธันวาคม 2557 มี
ดังตํอไปนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 57,500,000.00  57,500,000.00 
การเปลี่ยนแปลงในระหวํางปี 19,500,000.00  19,500,000.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 77,000,000.00  77,000,000.00 

6. ลูกหนี้การค้า – กิจการอ่ืน  สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การค๎า – กิจการอื่น ประกอบด๎วย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556 
ลูกหนี้การค๎า – กิจการอื่น  304,716,680.62  360,908,499.29  944,957.81  - 
หัก  คําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  (2,181,975.31)  -  - 
ลูกหนี้การค๎า – กิจการอื่น  สุทธิ  304,716,680.62  358,726,523.98  944,957.81  - 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การค๎า – กิจการอื่น จ าแนกตามอายุหนี้ที่ค๎างช าระดังน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556 
ลูกหนี้การค๎า – กิจการอื่น         
      - ยังไมํถึงก าหนดช าระ  286,084,429.91  357,776,707.45  944,957.81  - 
      - เกินก าหนดช าระ 0  -  3 เดือน    10,684,247.71  3,131,791.84  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 4  -  6 เดือน          7,948,003.00  -  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 7  - 12 เดือน    -  -  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 

รวม  304,716,680.62  360,908,499.29  944,957.81  - 
หัก : คําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  (2,181,975.31)  -  - 
         ลูกหนี้การค๎า – กิจการอื่น  สุทธิ  304,716,680.62  358,726,523.98  944,957.81  - 

 
การเปลี่ยนแปลงของคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การค๎ากิจการอื่น ในระหวํางปี ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มดีังนี ้

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือต๎นป ี  2,181,975.31  - 
ตั้งเพ่ิมในระหวํางปี  -  - 
โอนกลับบัญชีคําเผื่อจากการรับช าระ  -  - 
คําเผื่อลดลงจากการกลบัรายการ  (2,181,975.31)  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี  -  - 
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7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2556    สินค๎าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด๎วย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557    31 ธันวาคม 2556 
สินค๎าส าเร็จรูป  1,003,618,053.06  962,726,244.21  1,154,907.97  - 
สินค๎าระหวํางผลิต  140,636,292.43  117,771,586.82  90,449,213.04  67,767,630.96 
วัตถุดิบ  80,073,634.79  101,513,988.85  45,435,044.68  59,514,218.35 

วัสดุส้ินเปลือง  13,774,587.43  12,965,826.21  7,275,421.22  8,175,788.13 
สินค๎าระหวํางทาง  34,722.89  46,098.04     27,363.89  - 
        รวม  1,238,137,290.60  1,195,023,744.13  144,341,950.80  135,457,637.44 
หัก  คําเผื่อสินค๎าล๎าสมัย  (13,000,000.00)  (13,000,000.00)    - 
สินค๎าคงเหลือ  สุทธิ  1,225,137,290.60  1,182,023,744.13  144,341,950.80  135,457,637.44 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินค๎าคงเหลือในบัญชีของบริษัทยํอย ที่ซ้ือจากบริษัทฯ มีก าไรในสินค๎าคงเหลือ (ในงบการเงินรวม
ได๎ตัดออกแล๎ว) เป็นจ านวนเงิน 144,521,000.00 และ 117,020,547.54 บาท ตามล าดับ 

การเปลี่ยนแปลงของคําเผื่อสินค๎าล๎าสมัย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือต๎นป ี  13,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหวํางปี  -  - 
ยอดคงเหลือส้ินปี  13,000,000.00  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   

147 
 

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม 2556  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเข๎า  โอนออก  ธันวาคม 2557 
ราคาทุน:-            
ที่ดิน 117,316,674.50 

 
 1,176,000.0

0 
 -  -  -  118,492,674.5

0 อาคารและสํวน
ปรับปรุง 

310,020,988.93  2,661,000.0
0 

 -  -  -  312,681,988.9
3 เครื่องจักรและ

อุปกรณ ์
271,503,584.09  2,844,000.00  (853,284.00)  -  -  273,494,300.09 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

11,323,117.89  314,481.82  (13,289.81)  -  -  11,624,309.90 
เครื่องตกแตํงและ
ติดตั้ง 

89,595,130.13  379,379.34  (2,501,511.3
5) 

 15,454,471.5
1 

 -  102,927,469.63 
เครื่องใช๎ส านักงาน 51,786,155.43  2,345,499.94  (1,066,427.3

6) 
 65,660.00  -  53,130,888.01 

ยานพาหนะ 54,764,129.58  -  (3,343,330.84
) 

 -  -  51,420,798.74 
สินทรัพย์อื่น 891,977.77  10,271.03  -  -  -  902,248.80 
งานระหวํางกํอสร๎าง -  -  -  257,500.00  (257,500.00)  - 
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

35,940,826.42  6,880,717.29  (2,225,499.9
4) 

 -  -  40,596,043.77 
สินทรัพย์ระหวําง
ติดตั้ง 

4,606,846.00  11,518,892.98              
- 

 -  (15,520,131.5
1) 

 605,607.47 
     รวมราคาทุน 947,749,430.74  28,130,242.

40 
 (10,003,343.3

0) 
 15,777,631.5

1 
 (15,777,631.5

1) 
 965,876,329.84 

            
หัก ค่าเสื่อมราคา
สะสมสะสม:- 

           
อาคารและสํวน
ปรับปรุง 

(181,144,089.5
7) 

 (15,086,509.3
8) 

 -  -  -  (196,230,598.9
5) เครื่องจักรและ

อุปกรณ ์
(226,352,320.5

3) 
 (9,734,243.66

) 
 852,649.00  -  -  (235,233,915.19) 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ์

(10,321,346.24)  (400,714.06)  13,272.81  -  -  (10,708,787.49) 
เครื่องตกแตํงและ
ติดตั้ง 

(32,865,002.38)  (17,896,357.8
6) 

 2,500,737.3
5 

 -  -  (48,260,622.89) 
เครื่องใช๎ส านักงาน (48,445,825.76)  (1,530,982.31

) 
 1,066,367.3

6 
 -  -  (48,910,440.71) 

ยานพาหนะ (51,444,953.19)  (1,577,684.78
) 

 3,343,324.8
4 

 -  -  (49,679,313.13) 
สินทรัพย์อื่น (887,833.52)  (3,127.78)  -  -  -  (890,961.30) 
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

(27,852,257.50)  (5,289,274.45
) 

 2,225,143.5
4 

 -  -  (30,916,388.41) 
รวมคําเส่ือมราคา
สะสม รวมคําเส่ือม
ราคาสะสม 
สะสมสะสม 

(579,313,628.6
9) 

 (51,518,894.2
8) 

 10,001,494.
90 

 -  -  (620,831,028.0
7) ที่ดิน อาคาร และ 

 
           

อุปกรณ์- สุทธิ 368,435,802.05          345,045,301.77 

คําเส่ือมราคา ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไว๎ใน ต๎นทุนขาย และคําใช๎จํายในการบริหาร ดังน้ี 

  บาท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ต๎นทุนขาย     25,423,817.50  31,017,332.50 
คําใช๎จํายขายและบริหาร  26,095,076.78  20,220,882.82 
รวม  51,518,894.28  51,238,215.32 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ณ วันที่ 31          ณ  วันที่ 31 
 ธันวาคม 

2556 
 
 

 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเข๎า  โอนออก  ธันวาคม 
2557   ราคาทุน:-            

ที่ดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 
อาคารและสํวนปรับปรุง
อาคาร 

143,477,160.57  257,500.0
0 

 -  -  -  143,734,660.57 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 158,374,045.85  1,378,000.00  -  -  -  159,752,045.85 
เครื่องมือและอุปกรณ ์ 3,764,330.97  199,475.52  (4,230.00)  -  -  3,959,576.49 
เครื่องตกแตํงและติดตั้ง 10,020,393.81  82,483.73  -  -  -  10,102,877.54 
เครื่องใช๎ส านักงาน 7,993,736.78  459,296.48  (307,950.00)  -  -  8,145,083.26 
ยานพาหนะ 20,950,876.87  -  (2,550,514.02)  -  -  18,400,362.85 
สินทรัพย์อื่น 891,977.77  10,271.03  -  -  -  902,248.80 
งานระหวํางกํอสร๎าง -  -  -  257,500.00  (257,500.00

) 
 - 

สินทรัพย์ระหวํางติดตั้ง -  -  -  -  -  - 
รวมราคาทุน 362,897,267.12  2,387,026.76  (2,862,694.02)  257,500.00  (257,500.00

) 
 362,421,599.86 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม:-         
 

  
อาคารและสํวนปรับปรุง
อาคาร 
      สํวนปรับปรุงอาคาร 

(76,570,654.95
) 

 (7,181,020.1
5) 

 -  -  -  (83,751,675.10
) เครื่องจักรและอุปกรณ ์ (135,984,086.1

7) 
 (4,776,170.0

0) 
 -  -  -  (140,760,256.1

7) เครื่องมือและอุปกรณ ์ (3,287,992.46)  (194,359.62)  4,216.00  -  -  (3,478,136.08) 
เครื่องตกแตํงและติดตั้ง (9,418,884.34)  (382,123.73)  -  -  -  (9,801,008.07) 
เครื่องใช๎ส านักงาน (7,362,286.74)  (365,959.58)  307,914.00  -  -  (7,420,332.32) 
ยานพาหนะ (20,662,862.81

) 
 (124,399.80)  2,550,511.02  -  -  (18,236,751.59

) สินทรัพย์อื่น (887,833.52)  (3,127.78)  -  -  -  (890,961.30) 
รวมคําเส่ือมราคาสะสม (254,174,600.9

9) 
 (13,027,160.

66) 
 2,862,641.02  -  -  (264,339,120.6

3)             
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- 
สุทธิ 

108,722,666.1
3 

         98,082,479.23 
            

คําเส่ือมราคา ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไว๎ในต๎นทุนขายและคําใช๎จํายในการบริหารดังน้ี  

  บาท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ต๎นทุนขาย  12,275,949.57  16,104,425.59 
คําใช๎จํายขายและบริหาร  751,211.09  1,846,429.35 
รวม  13,027,160.66  17,950,854.94 

บริษัทฯ จดจ านองที่ดิน อาคารส่ิงปลูกสร๎าง และเครื่องจักร บางสํวนของบริษัทฯและบริษัทยํอย กับธนาคารหลายแหํง เพ่ือเป็น
หลักประกันวงเงินสินเช่ือตําง ๆ ของบริษัทฯ 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
  บาท 
  งบการเงินรวม   
  ณ วันที่ 31          ณ  วันที่ 31 
   ธันวาคม 

2556 
 เพ่ิมขึ้น  ตัด

จ าหนําย 
 โอนเข๎า  โอนออก  ธันวาคม 2557   

ราคาทุน ;-             

    โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  26,248,594.09  -  -  780,000.00  -  27,028,594.09 
     โปรแกรมระหวํางติดตั้ง  234,000.00  546,000.00  -  -  (780,000.00

) 
 - 

รวมราคาทุน  26,482,594.09  546,000.00  -  780,000.00  (780,000.00
) 

 27,028,594.09 
หักรายจํายตัดจ าหนําย
สะสม 

            
     โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  (18,941,254.89

) 
 (1,309,872.98

) 
 -  -  -  (20,251,127.87

) รวม  (18,941,254.89
) 

 (1,309,872.98)  -  -  -  (20,251,127.87
)   สินทรัพย์ไมํมีตัวตน – 

สุทธิ 
 7,541,339.20          6,777,466.22 

 
รายจํายตัดบัญชี ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไว๎ในต๎นทุนขายและคําใช๎จํายในการบริหารดังน้ี 

  บาท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ต๎นทุนขาย  202,281.83  202,281.83 
คําใช๎จํายขายและบริหาร  1,107,591.15  1,204,631.92 
รวม  1,309,872.98  1,406,913.75 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันที่ 31        ณ  วันที่ 31 

  ธันวาคม 
2556 

 เพ่ิมขึ้น  ตัดจ าหนําย  โอน  ธันวาคม 2557   
ราคาทุน ;-           
     โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
หักรายจํายตัดจ าหนําย
สะสม 

          
     โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 (2,465,841.06)  (3,398.32)  -  -  (2,469,239.38) 
รวม  (2,465,841.06)  (3,398.32)  -  -  (2,469,239.38) 
  สินทรัพย์ไมํมีตัวตน – 

สุทธิ 
 3,447.32        49.00 

รายจํายตัดบัญชีส าหรับปี ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงไว๎ในต๎นทุนขายและคําใช๎จํายใน        
 การบริหารดังน้ี 

  บาท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ต๎นทุนขาย  -  - 
คําใช๎จํายขายและบริหาร  3,398.32  182,782.67 
รวม  3,398.32  182,782.67 
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10. สิทธิการเช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิทธิการเชํา ประกอบด๎วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันที่ 31    ตัด    ณ วันที่ 31 

  ธันวาคม 2556  เพ่ิมขึ้น  จ าหนําย  โอน  ธันวาคม 2557 
สิทธิการเช่า           
ราคาทุน  72,963,916.67  705,000.00  -  -  73,668,916.67 
หักรายจํายตัดจ าหนํายสะสม
สะสม 

 (37,011,234.03)  (5,204,061.38)  -  -  (42,215,295.41) 
สิทธิการเชํา– สุทธิ  35,952,682.64 

 
       31,453,621.26 

 
การตัดจ าหนํายสิทธิการเชํา ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557และ 2556 แสดงไว๎ในต๎นทุนขาย และคําใช๎จํายในการขาย
และบริหาร มีดังน้ี: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 2557  2556  2557  2556 

คําใช๎จํายในการขาย 5,204,061.38  5,895,481.92  -  - 
รวม 5,204,061.38  5,895,481.92  -  - 

        
11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู๎ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบด๎วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -  -  -  - 
เงินกู๎ยืมระยะส้ัน   431,000,000.00  532,000,000.00  -  - 
เงินกู๎ยืมตามทรัสต์รีซีทต์  -  -  -  - 
               รวม  431,000,000.00  532,000,000.00  -  - 

บริษัทฯ และบริษัทยํอยได๎ท าสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู๎ยืมระยะส้ัน กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแหํง อัตราดอกเบี้ย
ระหวํางร๎อยละ 2.60 ถึง ร๎อยละ 8.125 ตํอปี วงเงินกู๎ดังกลําวค้ าประกันโดย การจดจ านองที่ดิน อาคาร  ส่ิงปลูกสร๎างและเครื่องจักร
ของบริษัทฯ และบริษัทยํอย รวมทั้งมีผู๎ถือห๎ุนและกรรมการของบริษัท เป็นผู๎ค้ าประกัน 
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12. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เจ๎าหนี้อื่นๆ ประกอบด๎วย 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 

เงินรับลํวงหน๎าคําสินค๎า 4,253,975.16  1,171,063.86  2,867,990.22  - 
คําใช๎จํายค๎างจําย 106,155,670.26  101,294,264.64  34,938,792.33  34,886,282.79 
เงินปันผลค๎างจําย 1,314,669.30  35,114.48  1,314,669.30  35,114.48 

รวม   111,724,314.72  102,500,442.98  39,121,451.85  34,921,397.27 

 
13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคําปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2556  มีดังน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวันที่  ส้ินสุดวันที่  ส้ินสุดวันที่  ส้ินสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณวันต๎นงวด 18,358,907.99  19,592,207.00  8,427,357.99  10,159,042.00 
ผลประโยชน์ที่จํายแล๎ว (7,780,672.00)  (4,320,880.00)  (4,433,480.00)  (2,580,780.00) 
ต๎นทุนบริการปัจจุบันและต๎นทุนดอกเบี้ย 12,980,107.00  3,087,580.99  7,658,723.00  849,095.99 
ผลก าไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ        
          ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 27,035,741.00  -  11,870,948.00  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงน ณ วันส้ินงวด 50,594,083.99  18,358,907.99  23,523,548.99  8,427,357.99 

        
  

คําใช๎จํายที่รับรู๎ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี ดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
ต๎นทุนบริการปัจจุบัน 10,913,315.00  2,725,963.30  6,612,075.00  751,167.26 
ต๎นทุนดอกเบี้ย    2,066,792.00     361,617.69  1,046,648.00     97,928.73 
รวม 12,980,107.00  3,087,580.99  7,658,723.00  849,095.99 
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ข๎อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช๎ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์ 

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตํอไปนี้ : 
  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด 3.6492 %  3.6492% 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สัดสํวนของพนักงานที่เลือกลาออกกํอนเกษียณอาย ุ 0-56 %*  0-56 %* 
อัตรามรณะ TMO 2008 **  TMO 2008 ** 

*   ขึ้นอยูํกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุํมอายุของพนักงาน 
**  อ๎างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

14. ทุนจดทะเบียน 

14.1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ห๎ุนสามัญของบริษัทฯ ได๎รับอนุมัติให๎เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย และได๎เริ่มซ้ือขายตั้งแตํวันที่ดังกลําว เป็นต๎นไป 

14.2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือห๎ุน ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนและมูลคําห๎ุนสามัญ
ของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 347,500,000 บาท แบํงออกเป็นห๎ุนสามัญ 69,500,000 ห๎ุน มูลคําห๎ุนละ 5 บาท 
เปลี่ยนแปลงใหมํ เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 347,500,000 บาท แบํงออกเป็นห๎ุนสามัญจ านวน 347,500,000 ห๎ุน มูลคําห๎ุนละ 
1 บาท และได๎จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล๎วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

15. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต๎องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีสํวนหนึ่งไว๎เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละห๎าของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวําทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดังกลําวไมํสามารถน าไปจํายเป็นเงินปันผลได๎ 

16. การจ่ายเงินปันผล 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุนครั้งที่ 1/2556  ได๎มีมติจํายเงินปันผล ประจ าปี 2555จากก าไรสุทธิประจ าปี  
2555 ให๎แกํผู๎ถือห๎ุนในอัตราห๎ุนละ  0.05 บาท จ านวน 347.5 ล๎านห๎ุน รวมเป็นเงิน 17.375 ล๎านบาท  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 ได๎มีมติอนุมัติให๎จํายเงินปันผลระหวํางกาลจากผล
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี  2556 โดยจํายให๎แกํผู๎ถือห๎ุนในอัตราห๎ุนละ0.065 บาท จ านวน 347.50 ล๎านห๎ุน  
รวมเป็นเงิน 22.5875 ล๎านบาท 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุนครั้งที่ 1/2557  ได๎มีมติจํายเงินปันผล ประจ าปี 2556จากก าไรสุทธิประจ าปี  2556 
ให๎แกํผู๎ถือห๎ุนในอัตราห๎ุนละ  0.065 บาท จ านวน 347.5 ล๎านห๎ุน รวมเป็นเงิน 22.5875 ล๎านบาท 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557ได๎มีมติอนุมัติให๎จํายเงินปันผลระหวํางกาลจากผลก าไร
สะสมที่ยังไมํได๎จัดสรร โดยจํายให๎แกํผู๎ถือห๎ุนในอัตราห๎ุนละ 0.07 บาท จ านวน 347.50 ล๎านห๎ุน รวมเป็นเงิน 24.3250 ล๎านบาท 
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17. ภาษีเงินได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยํอยได๎ค านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการที่มิให๎ถือเป็นรายจํายทางภาษี และรายการสํวนที่
ได๎รับการลดหยํอนหรือยกเว๎นภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑ์แหํงประมวลรัษฎากรแล๎ว  

อัตราที่ใช๎ในการค านวณภาษีเงินได๎นิติบุคคลในปี 2557 และ 2556 ในอัตราร๎อยละ 20 

17.1 คําใช๎จํายภาษีเงินได๎ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด๎วย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 
        

ภาษีเงินได๎ของปีปัจจุบัน 47,839,340.05  70,874,515.98  12,321,035.94  11,521,168.99 
 คําใช๎จําย(รายได๎)ภาษีเงินได๎รอการตัด-         
บัญชีจากการเกิดผลแตกตํางช่ัวคราว        
- รายการที่กระทบงบก าไรขาดทุน (8,829,339.92) 

)) 

 (23,906,234.11)  (645,048.60)  1,678,908.06 
ผลกระทบตํอภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี-        
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี -  -  -  - 

คําใช๎จํายภาษีเงินได๎        
ที่แสดงอยูํในงบก าไรขาดทุน 39,010,000.13  46,968,281.87  11,675,987.34  13,200,077.05 

 
17.2 ภาษีเงินได๎ที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557  และ 2556 

ประกอบด๎วย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

คําใช๎จําย(รายได๎) ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี        

ที่เกี่ยวข๎องกับ -        

- เงินลงทุนในความต๎องการของตลาด (3,900,000.00)  1,700,000.00  (3,900,000.00)  1,700,000.00 

- จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 5,407,148.20  -  2,374,189.60  - 

ประกันภัย      

คําใช๎จําย(รายได๎) ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี        

ที่แสดงอยูํในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,507,148.20  1,700,000.00  (1,525,810.40)  1,700,000.00 

 
 



บริษัท ซาบีนํา จ ากัด (มหาชน)   

154 
 

17.3 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวํางคําใช๎จํายภาษีเงินได๎กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช๎ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 3 1 
ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได๎ดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 
ก าไรทางบัญชีกํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคล 213,427,021.63  198,830,029.10  75,398,820.68  86,849,660.39 

อัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
ก าไรทางบัญชีกํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคล -         

-คูณอัตราภาษี 42,685,404.33  39,766,005.82  15,079,764.14  17,369,932.08 
ผลกระทบตํอภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี (8,829,339.91)  (23,906,234.11)  (645,048.60)  1,678,908.06 
ผลกระทบทางภาษีที่ไมํสามารถน ามาหักใน -        
-การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:        

-บัตรสํงเสริมการลงทุน (3,017,573.17)  (5,394,225.70)  (3,017,573.17)  (5,394,225.70) 
-รายได๎ที่ไมํรวมคิดภาษีเงินได ๎ 6,781,912.25  35,705,931.34  (1,007,540.66)  (764,680.85) 
-คําใช๎จํายต๎องห๎าม 1,389,596.63  796,804.52  1,266,385.63          310,143.46 

คําใช๎จํายภาษีเงินได๎ -        
ที่แสดงอยูํในงบก าไรขาดทุน 39,010,000.13  46,968,281.87  11,675,987.34  13,200,077.05 

17.4 สํวนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีประกอบด๎วยรายการดังตํอไปนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ  วันที่ 31  ณ วันที่ 31  ณ  วันที่ 31  ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม 2557  ธันวาคม 2556  ธันวาคม 2557  ธันวาคม 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในความต๎องการของตลาด 4,652,000.00  8,552,000.00   4,652,000.00  8,552,000.00 
คําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  436,395.06  -  - 
ลูกหนี้ฝากขาย 199,918,974.66  190,175,712.55  -  - 
คําเผื่อการด๎อยคําของสินค๎า 2,600,000.00  2,600,000.00  -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,118,816.80  3,671,781.60  4,704,709.80  1,685,471.60 

รวม 217,289,791.46  205,435,889.21  9,356,709.80  10,237,471.60 
หนี้สินภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี        

สินค๎าฝากขาย (83,844,562.43)  (82,327,148.29)  -  - 

รวม (83,844,562.43

) 

 (82,327,148.29)  -  - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี – สุทธิ 133,445,229.03  123,108,740.92  9,356,709.80  10,237,471.60 
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18. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ในระหวํางปี พ.ศ . 2548 บริษัทและพนักงานได๎รํวมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานขึ้นภายใต๎การอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบด๎วยเงินสํวนที่พนักงานจํายสมทบในอัตรา
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและสํวนที่บริษัทจํายสมทบให๎ในอัตราเดียวกัน พนักงานจะได๎รับเงินจากกองทุนในกรณีที่ออก
จากงานตามระเบียบของกองทุนดังกลําว กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (มหาชน) 

19. ภาระผูกพัน 

19.1  สัญญาเช่าพ้ืนที่และบริการระยะยาว 

19.1.1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได๎ลงนามตํอสัญญาเชําส่ิงปลูกสร๎างกับ บริษัท ซาบีนํา ฟาอีสท์ จ ากัด เพ่ือใช๎เป็น
ส านักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเชํา 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิตํออายุการเชําออกไปได๎            3 คราว ๆ ละ 3 
ปี โดยต๎องแจ๎งให๎ผู๎ให๎เชําทราบเป็นลายลักษณ์อักษรลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 180 วัน อัตราคําเชําเดือนละ 142,500  บาท โดย
ผู๎ให๎เชําเป็นผู๎รับผิดชอบคําภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกิดจากการเชําทรัพย์ และผู๎ให๎เชําสัญญาวําจะไมํจ าหนํายจํายโอน 
ขายทรัพย์ที่เชําภายในระยะเวลา 12 ปี 

19.1.2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 บริษัทยํอยได๎ลงนามในสัญญาเชําพ้ืนที่ศูนย์การค๎าแหํงหนึ่งเพ่ือเป็นศูนย์ค๎าปลีกของบริษัท
ยํอย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษัทยํอยได๎ช าระเงินคําสิทธ์ิในการเชํา
พ้ืนที่ส าหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ล๎านบาท  

ภาระผูกพันตามสัญญาเชําระยะยาว ซ่ึงจะต๎องจํายคําเชําและคําบริการขั้นต่ าในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557          มี
ดังตํอไปนี้ :- 

บริษัท   
ระยะเวลา จ านวนเงิน (ล๎านบาท) 
ไมํเกิน 1 ป ี 0.71 
มากกวํา 1 ปี แตํไมํเกิน 5 ปี 1.71 
มากกวํา 5 ปี - 
รวม 2.42 

 
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จ านวนเงิน (ล๎านบาท) 
ไมํเกิน 1 ป ี 63.00 
มากกวํา 1 ปี แตํไมํเกิน 5 ปี 43.04 
มากกวํา 5 ปี 1.75 
รวม 107.79 
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19.2  หนังสือค้ าประกันธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ดังนี้:- 

  ล๎านบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วัตถุประสงค์  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 
2556 

 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 
2556 

1. ค้ าประกันตํอกรมศุลกากร  1.37  1.91  -  - 

2. อื่น ๆ  3.25  2.12  1.34  1.34 
รวม  4.62  4.03  1.34  1.34 

 

20. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ และบริษัทยํอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการค๎ากับลูกหนี้และ เจ๎าหนี้
ตํางประเทศ อยํางไรก็ตามระยะเวลาในการช าระเจ๎าหนี้ และการรับช าระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาส้ัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทยํอย มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราตํางประเทศ ดังน้ี 
 

   จ านวนเงินตราตํางประเทศ ตามสกุลเงิน 
   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  396,749.47  96,722.06  41,452.11  655.40 
 เหรียญฮํองกง  -  -  -  - 
 ยูโร  -  -  -  - 
 ปอนด์สเตอร์ลิง  545,478.28  531,173.28  -  - 
หนี้สิน          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  190,641.13  317,740.60  170,135.02  89,687.91 

 เหรียญฮํองกง   195.50  27,328.75   -  - 

 ยูโร        81.00  -  -  - 
 ปอนด์สเตอร์ลิง  6,948.97  20,566.82  -  - 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซ่ึงจะสํงผลกระทบตํอผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัท แตํฝ่ายบริหารคาดวําจะไมํมีความเส่ียงในเรื่องดังกลําวในสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงินปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทมี
รายได๎และกระแสเงินสดรับที่จะเข๎ามาในแตํละชํวงเวลา เพียงพอตํอการช าระดอกเบี้ย  

ความเส่ียงด๎านการให๎สินเช่ือ 

ความเส่ียงด๎านการให๎สินเช่ือ เกิดจากการที่ลูกหนี้การค๎าไมํปฏิบัติตามข๎อก าหนดในการให๎สินเช่ือ ซ่ึงจะกํอให๎เกิดความเสียหาย
ทางการเงิน แกํบริษัท อยํางไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทขายสินค๎าให๎กับลูกค๎าที่มีความสามารถในการช าระหนี้ได๎ดี บริษัท
จึงไมํคาดวําจะได๎รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลํานี้ และความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของ
ลูกหนี้การค๎ามีไมํมาก เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทกระจายอยูํในพ้ืนที่ที่แตกตํางกัน ส าหรับลูกหนี้การค๎าที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค๎าหลังจากหักคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น    มูลคําที่ค านึงถึงความเส่ียงสูงสุดที่อาจเกิดจากการ
ไมํปฏิบัติตามข๎อก าหนดในการให๎สินเช่ือดังกลําวแล๎ว 

มูลคํายุติธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวํา มูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินจะไมํแตกตํางอยํางเป็นสาระส าคัญ
กับมูลคําตามบัญชี 

21. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ได๎รับสิทธิพิเศษจากบัตรสํงเสริมการลงทุนเลขที่ 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 และ           
24 ตุลาคม 2545 ตามล าดับ ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ส าหรับ
การผลิตเส้ือผ๎าส าเร็จรูป (ชุดช้ันในสตรี และเส้ือผ๎าสตรีอื่นๆ) ซ่ึงได๎รับประโยชน์จากการยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล และบริษัทต๎อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตําง  ๆ ตามที่ก าหนดไว๎ในบัตรสํงเสริมการลงทุนดังกลําว 
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22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

งบก าไรขาดทุน จ าแนกตามสํวนงานส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

   งบการเงินรวม (ล๎านบาท) 
   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
   ตํางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตํางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได๎             

 รายได๎จากการขาย สุทธิ 271.62  1,881.81  2,153.43  212.86  1,964.80  2,177.66 
 รายได๎จากการบริการ -  -  -  -  -  - 
  รวมรายได๎ 271.62  1,881.81  2,153.43  212.86  1,964.80  2,177.66 

ต๎นทุนขาย      (1,012.12)      (1,061.48)  
ก าไรขั้นต๎น     1,141.31      1,116.18  
คําใช๎จํายในการขายและบริหาร     (953.12)      (947.75)  
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     188.19      168.43  
รายได๎และคําใช๎จํายอื่น             

 รายได๎อื่น     11.17      11.77 
 ต๎นทุนทางการเงิน     (13.43)      (16.08) 
  รวมรายได๎และคําใช๎จํายอื่น     (  2.26)      (  4.31) 

ก าไรกํอนภาษี     185.93      164.12  
คําใช๎จํายภาษีเงินได๎     ( 39.01)      ( 46.97)  
ก าไรสุทธิ     146.92      117.15  
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ของบริษัทฯ ใช๎ในการด าเนินงานรํวมกันส าหรับสํวนงานตํางประเทศและในประเทศ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกตามสํวนงานส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล๎านบาท) 
   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
   ตํางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตํางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได๎             
 รายได๎จากการขาย สุทธิ 21.84  599.51  621.35  -  723.75  723.75 
 รายได๎จากการบริการ -  76.05  76.05  -  63.24  63.24 
  รวมรายได๎ 21.84  675.57  697.40    786.99  786.99 

ต๎นทุนขาย     (552.96)      (630.83) 
ก าไรขั้นต๎น     144.44      156.16 
คําใช๎จํายในการขายและบริหาร     (83.80)      (81.12) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     60.64      75.04 
รายได๎และคําใช๎จํายอื่น            
 รายได๎อื่น     14.76      11.81 
  ต๎นทุนทางการเงิน             -          - 
  รวมรายได๎และคําใช๎จํายอื่น

อื่น 
    14.76      11.81 

ก าไรกํอนภาษี     75.40      86.85 
คําใช๎จํายภาษีเงินได๎     (11.68)      (13.20) 
ก าไรสุทธิ     63.72      73.65 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ของบริษัทฯ ใช๎ในการด าเนินงานรํวมกันส าหรับสํวนงานตํางประเทศและในประเทศ 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ  772.26  ล้านบาท  
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
คําใช๎จํายส าคัญ ๆ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557และ 2556 ซ่ึงจ าแนกตามลักษณะได๎ดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2557  2556  2557  2556 

การเปลี่ยนแปลงในสินค๎าส าเร็จรูป        

             และงานระหวํางท า 63,756,514.46  111,464,680.55  23,836,490.05  (8,248,588.34) 

ซ้ือสินค๎าส าเร็จรูป 37,677,7710.13  38,173,503.64  -  - 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช๎ไป 521,182,280.13  587,658,743.08  308,552,057.50  334,911,384.20 

คําใช๎จํายพนักงาน -  522,424,718.72  518,496,677.19  97,696,704.16  97,769,250.63 

(ไมํรวมคําตอบแทนผูบ๎ริหาร)        

คําเส่ือมราคาและคําใช๎จํายตัดบัญชี 58,032,828.64  58,540,610.99  13,030,558.98  18,133,637.61 

คําขนสํง 11,848,855.62  12,846,585.31  10,597.00  20,617.00 

คําสารเคมี และคําวิเคราะห์ 2,627,132.08  2,951,423.84  127,140.00  99,775.00 

คําโฆษณา 84,140,058.14  63,770,153.97  587,131.31  1,030,110.29 

24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติให๎จํายเงินปันผลประจ าปี 2557 จากก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2557 ให๎แกํผู๎ถือห๎ุนในอัตราห๎ุนละ 0.10 บาท จ านวน 347.5 ล๎านห๎ุน รวมเป็นเงิน 34.75 ล๎านบาทและจะน าเสนอให๎ที่
ประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุน ครั้งที่ 1/ 2558 เป็นผู๎อนุมัติตํอไป 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได๎รับอนุมัติจากกรรมการผู๎มีอ านาจ เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหนํง อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา  / 

การฝึกอบรม 
สัดสํวน
การถือ
หุ๎น (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ์ 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย๎อนหลัง 

ชํวงเวลา ต าแหนํง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ ์      
(กรรมการผู๎มอี านาจลงนาม
ผูกพันตามที่ก าหนดในหนังสือ
รับรอง) 

62 MINI MBA 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
/ DAP 64/2007 

74.59 เป็น
พี่ชาย
นาง

สุชัญญา  
ธนาลง
กรณ์ 

2550-ปัจจบุัน 
 
 
 
2516-ปัจจบุัน 
 

- ประธานกรรมการ 
- ที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการ 
  บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

2. นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร     
(กรรมการผู๎มอี านาจลงนาม
ผูกพันตามที่ก าหนดในหนังสือ
รับรอง) 

51 ปริญญาโท 
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
/ DAP 63/2007, EDP 
5/2010, วตท 14 , HRP 
6/2014 

0.003 ไมํมี 2550-ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
2535-2536 

- ประธาน 
  กรรมการบริหาร,  
  กรรมการผู๎จัดการ 
- กรรมการ และ 
  ประธาน 
  กรรมการบริหาร 
- ผู๎อ านวยการฝา่ย 
  ขายตํางประเทศ 
 
- ผู๎จัดการสํวนขาย 
  ในประเทศ 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

3.นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ 60 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง /
ปปร. 10 , วตท. 8 , 
Tepcot 4 , วปม. 6ในรํุน 
วปอ. 2555 , 
DAP 105/2013  

- เป็น
น๎องสาว
นาย

วิโรจน์  
ธนาลง
กรณ์ 

2555-ปัจจบุัน 
 
2552-ปัจจบุัน 
2539-2552 
2535-2539 

-กรรมการ 
 
-กรรมการผู๎จัดการ 
-กรรมการผู๎จัดการ 
-กรรมการผู๎จัดการ 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด 
(มหาชน) 
-36 Property 
-SGF  Trading(Thailand) 
-Frank  Jewelry 

4. นายอภิสิทธ์ิ จงกิตติพงศ์      
(กรรมการผู๎มอี านาจลงนาม
ผูกพันตามที่ก าหนดในหนังสือ
รับรอง) 

56 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ / DAP 
50/2006, EDP 9การ
ประชุมนักบัญชีทัว่
ประเทศคร้ังที่ 19,25 
Case การตรวจสอบของ
เจ๎าพนักงานประเมิน 

0.003 ไมํมี 2550-ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 

- กรรมการบริหาร,  
 และรองกรรมการ 
 ผู๎จัดการ 
- กรรมการ และ 
 กรรมการบริหาร 
 
- ผู๎จัดการทั่วไปสาย 
  งานบัญชีและ 
  การเงิน 
 
 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหนํง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝึกอบรม 

สัดสํวน
การถือ
หุ๎น (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ์ 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย๎อนหลัง 

ชํวงเวลา ต าแหนํง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์               
(กรรมการผู๎มอี านาจลงนาม
ผูกพันตามที่ก าหนดในหนังสือ
รับรอง) 

51 ปริญญาโท  
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
/ DAP 63/2007, EDP 8 

0.003 ไมํมี 2550-ปัจจบุัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร  
 -กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร 
 
-รักษาการ 
 ผู๎อ านวยการสาย 
 งานจัดซ้ือและ 
 เตรียมการผลิต 
-ผู๎อ านวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผู๎อ านวยการสาย 
  งานจัดซ้ือและ 
  เตรียมการผลิต 
- รองผู๎จัดการ  
  โรงงาน 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 
- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
 
-บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

6. นายอมรเทพ อสีปัญญา       
(กรรมการผู๎มอี านาจลงนาม
ผูกพันตามที่ก าหนดในหนังสือ
รับรอง) 

46 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ / 
DAP 63/2007, EDP 6 

- ไมํมี 2550-ปัจจบุัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปัจจบุัน 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
 
- ผู๎อ านวยการสาย 
  งานกลยุทธ์และ 
  พัฒนาธุรกิจ 
-ผู๎อ านวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผู๎จัดการฝ่ายขายใน
ประเทศ 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
-บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

-บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

-บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

-บริษัทซาบีนํา ฟาร์อีสท์  
  จ ากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดช้ันในสตรี 

7. นางสาววชิรวรรณ  แย๎มศรี      
(กรรมการ) 
 
 

50 ปริญญาตรี        
รัฐประศาสนศาสตร์(การ 
คลัง)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
/  DAP 99/2012 , EDP 
10 ,  HRP 6/2014  

0.01% ไมํมี 2555-ปัจจบุัน 
 
2555-ปัจจบุัน 
2550-2555 
 

- กรรมการ,      
   กรรมการบริหาร 
- ผู๎อ านวยการสาย     
  งานผลิต   
-  ผู๎จัดการฝ่ายผลิต 
 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด 
(มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหนํง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝึกอบรม 

สัดสํวน
การถือ
หุ๎น (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ์ 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย๎อนหลัง 

ชํวงเวลา ต าแหนํง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

8. นางสาวรววีัลย์ ภิยโยพนากุล       
(กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 

68 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เอกบญัชี 
Michigan State 
University, USA. / DAP 
ปี2003ม ACP ปี2005 

- ไมํมี 2550-ปัจจบุัน 
 
2545-ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 
2538-ปัจจบุัน 
 
 
 
2513-2550 

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

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัท ทาทา สตีล  
  (ประเทศไทย)  จ ากัด  
  (มหาชน) / การลงทุน 
  และให๎บริการด๎าน 
  การตลาดและการ  
จัดการ 
- บริษัท ไทยเทพรส 
  ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  
  (มหาชน) / เคร่ืองปรุง 
  รส ผลไม๎กระป๋อง 
- คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบัญชี   
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

9. นายสมชัย วนาวิทย 
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

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

- ไมํมี มี.ค. 2554-
ปัจจบุัน 
 
2550-ปัจจบุัน 
 
2547-ปัจจบุัน 
 
 
 
 
2548-2548 
 
 
 
 
 
 
2546-2547 
 
 
 
 
 
 

-กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- กรรมการ และรอง 
  กรรมการผู๎จัดการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

-บริษัท ท ีเอส ฟลาวมิลล ์
  จ ากัด (มหาชน)/ผลิต
แป้งสาลี 
- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ 
  ตี้ จ ากัด (มหาชน) / คา๎ 
  อสังหาริมทรัพย์  
  รับเหมากํอสร๎าง ซ้ือขาย 
  วัสดุกํอสร๎าง 
- บริษัท นครหลวง 
   ลีสซ่ิง-แฟ็กเตอร่ิง  
  จ ากัด (มหาชน) / รับ 
 โอนสิทธิเรียกร๎อง การ 
 ให๎เชําตามสัญญาเชํา 
  ด าเนินงาน การให๎เชํา 
  ซ้ือ 
- บริษัท โมเดอร์นโฮม  
  แพลนเนอร์ จ ากัด / ที ่
  ปรึกษาด๎านการผลิต 
  และการเงิน 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหนํง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝึกอบรม 

สัดสํวน
การถือ
หุ๎น (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ์ 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย๎อนหลัง 

ชํวงเวลา ต าแหนํง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2544-2546 - ที่ปรึกษา - บริษัท เคซีกรุ๏ป จ ากัด / 
ค๎าอสังหาริมทรัพย์ 
รับเหมากํอสร๎าง ซ้ือขาย
วัสดุกํอสร๎าง 

10. นายยุทธนา อดิพฒัน์         
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

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

- ไมํมี 2550-ปัจจบุัน 
 
2545-2548 

- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- ผู๎เช่ียวชาญดา๎นการ 
  ภาษี 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
  (มหาชน) 
- สรรพากรภาค 7 /  
  ราชการ 

11. นางสาววาจา  มุขโต 
(เลขานุการบริษัทฯ) 

47 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต / CSP 53/2013 

0.03 ไมํมี ปัจจบุัน 
 
 
2550-2557 
 

- เลขานุการบริษัทฯ   
และผู๎จัดการ  ฝา่ย
บัญชี      
- ผู๎จัดการสํวนบญัชี 
 

- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด      
(มหาชน) 
 
- บริษัท ซาบีนํา จ ากัด  
(มหาชน) 
 

 
รายละเอียดผูบ๎ริหารและผู๎มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยํอย 

รายช่ือกรรมการและผู๎บริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนํา ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ X X 

2.นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร  /, //  /, // 

3.นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์                  /     

4.นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ์  /, //  /, // 

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

6.นายอมรเทพ  อสีปัญญา  /, //  /, // 

7. นางสาววชิรวรรณ  แย๎มศรี /, //  

8. นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล /, **  

9. นายสมชัย  วนาวิทย /, *  

10. นายยุทธนา  อดิพัฒน์ /, *  
 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหนํง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสํวนการ
ถือหุ๎น (%) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย๎อนหลัง 

ชํวงเวลา ต าแหนํง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. วําที่ร๎อยตรี สัมพันธ์  
ปุยภิรมย์ 
(หัวหน๎าแผนก
ตรวจสอบภายใน) 

33 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

- ไมํมี 2555-ปัจจบุัน 
2553-2555 
 
2550-2552 

- หัวหน๎าแผนก
ตรวจสอบภายใน 
- หัวหน๎าแผนก
ตรวจสอบภายใน 
- เจ๎าหนา๎ที่ตรวจสอบ
ภายในระดับรอง 

- บริษัท ซาบีนํา 
จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีรพัฒน ์
เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) 

- บริษัท อีสท์ เวสท์ 
ซีด จ ากัด 
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