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สารจากประธานกรรมการ  
 
 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 มีสภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายกระตุนกําลังซื้อจากภาครัฐ
ที่สงผลอยางตอเนื่องในชวงไตรมาสสุดทายของป  ถึงแมวาปญหาหนี้สินครัวเรือนที่มีมากกวารอยละ 80 ยังคงเปนปญหาสําคัญ 
แตการลงทุนของภาคธุรกิจที่มากขึ้น การลงทุนในสาธารณูปโภคจากภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้น การทองเที่ยวจากชาวตางชาติที่มี
มากขึ้น เหลานี้สงผลใหยอดขายของบริษัทในป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.65 โดยมียอดขาย 2,296.55 ลานบาท มากกวายอดขายใน
ปกอนที่ 2,153.43 ลานบาท อีกทั้งบริษัทยังสามารถทํากําไรไดมากกวายอดกําไรในปกอนถึง 18.62 ลานบาท โดยมียอดกําไร 
165.54 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตถึงรอยละ 12.67 ในขณะที่ปกอนมียอดกําไรอยูที่ 146.92 ลานบาท ทั้งนี้ดวยการเปด
ชองทางการจําหนายมากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและตลาดใน Asean ตลอดจนการคาขายทาง    on line รวมทั้งการบริหารจัดการ
ในการดูแลตนทุนและคาใชจายในทุกๆดานอยางมีประสิทธิภาพ  
 จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ในวันที่ 21 เมษายน 2559 
เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.11 บาท โดยกําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  
 ในป 2559 บริษัทยังมุงเนนการขยายตลาด Asean เปนหลัก หลายๆประเทศรอบบานมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
การเปนประเทศผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ สงออกสูตลาดโลก สงผลใหผูคนมีงานทํา มีเงินจับจาย อีกทั้งการเปดตัวของ
หางสรรพสินคาตางๆมีมากขึ้น เปดโอกาสใหแบรนดสินคา Sabina ขยายการขายตามไปดวย  
 นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2558 โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 ของบริษัท ไดรับรางวัล 5 S Award ระดับทองจาก สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และ บริษัทยังคงมุงเนนการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ใหดียิ่งๆขึ้นสูระดับสากล โดยเฉพาะนโยบาย Anti Corruption ที่ทางบริษัทไดรับ Certificate of Membership จาก Thailand 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ทางดาน CSR ทางบริษัทยังคงรักษาความตอเนื่องในการ
เย็บเตานมเทียมใน Program “Sewing Cup, Sewing Heart” สงมอบใหผูสูญเสียความมั่นใจจากการรักษาดวยการตัดเตานมใหฟน
กําลังใจและสามารถกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติสุข  
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน บริษัทจะยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
สรางความยั่งยืนใหกับองคกร และขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝาย สําหรับความไววางใจและความเชื่อมันในศักยภาพของบริษัทที่ทานไดมอบใหแกบริษัทตลอดมา  
                   
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                               (นายวิโรจน ธนาลงกรณ) 
                                                                                                                            ประธานกรรมการ 
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 การประกอบธุรกิจ 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
 วิสัยทัศน (Vision)    
                    ทางบริษัทไดวางวิสัยทัศนในการดําเนินกิจการ  ภายใตแนวคิด คือ “Create Value with Innovation” โดยบริษัทฯ 
มุงมั่นที่จะสรางแบรนด ซาบีนา ใหเปนแบรนดชุดช้ันในที่มีคุณคา ดวยนวัตกรรมใหมๆ ทั้งทางดานแฟชั่นที่ลํ้าสมัย คุณภาพที่
ไดรับการยอมรับ  สอดคลอง   และเหมาะสมกับความตองการของผูหญิงใน   ทุกประเทศ  ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม 
        พันธกิจ (Mission) 
                    เพื่อที่จะทําใหแบรนด ซาบีนา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่วางไว  ทางบริษัทฯ  มีพันธกิจที่จะตอง
ดําเนินการโดยมีแนวความคิดในการดําเนินงานแยกออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

People : Trust and Worthiness in human as precious resources 
พนักงาน  :  บริษัทมีความเชื่อมั่นวา  พนักงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาของบรษิัท  เนื่องจากปจจัยที่สําคัญทีส่ามารถ

ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคนั้น คือ พนักงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดูแล
พนักงานทุกคนทุกตําแหนงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัท  

Product : Delivered products beyond expectation 
สินคา   :   บริษัทฯ จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพใหเปนไปตามความคาดหวังของลูกคา  ดวยการวิจัย  พัฒนา เพื่อใหได

นวัตกรรมใหมๆ ของสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูหญิงทุกเพศทุกวัย 

Partners : Trust and Reliable Enterprise 
หุนสวน :   บริษทัฯ จะบริหารงาน และดําเนินงาน  เพื่อทําใหไดรับความไววางใจ  และความเชื่อมั่นจากหุนสวน หรอืผูที่

เกี่ยวของกับบริษทัฯ ในทุก ๆ ดาน อันไดแก ผูถือหุน, พนักงาน, ลูกคา , เจาหนี้ , และคูแขงขัน 

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

เครื่องจักรที่ลํ้าสมัย มาใชในการผลิต  เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และไดรับการยอมรับจากลูกคาทุกประเทศ 

Planet  : Return Benefit to Society and Environment 
สังคม :   บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยการคืนกําไรใหกับสังคม และสิ่งแวดลอม  
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กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท 
 
บริษัทฯ ไดวางกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินการของบริษัท ดังนี้ 

1. Asian Brand  หลังจากที่ไดมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  หรือ AEC : Asean Economic Communityซึ่งทาง
บริษัทฯ ไดวางนโยบาย ในการขยายแบรนดชุดช้ันใน Sabina ไปยังประเทศในกลุมประเทศเหลานี้ทั้งหมด  ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯ มี
การจัดตั้งผูจัดจําหนายในกลุมประเทศดังกลาวไดทั้งหมดแลว 6 ประเทศ ซึ่งมี สิงคโปร, ฟลิปปนส , เวียดนาม, ลาว, พมา และ
กัมพูชา ซึ่งทางบริษัทฯ ไดมีการเลิกสัญญากับทางผูจัดจําหนายในประเทศมาเลเซีย ในปที่ผานมา เนื่องจากไมสามารถขยายการ
จัดจําหนายไดตามที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางที่ทางบริษัทเรงในการหาผูจัดจําหนายรายใหม  นอกจากนั้นยังมี
ประเทศอินโดนีเซีย และ บูรไน  ซึ่งทางบริษัทฯ เรงในการหาผูจัดจําหนายในประเทศอินโดนีเซีย แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศนี้ไดรับผลกระทบอยางมากจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไมขยายตัว ทําใหการบริโภคในประเทศดังกลาวประสบปญหา  
ทางผูจัดจําหนายหลายรายที่ทางบริษัทฯ ติดตอไดชะลอแผนการในการขยายแบรนดใหมในประเทศนั้นๆ  สวนทางประเทศบูร
ไน ทางบริษัทฯ มองวายังเปนโอกาสเนื่องจากเปนตลาดที่มีกําลังการซื้อสูง ทางบริษัทฯ จึงเรงหาผูจัดจําหนายในประเทศนี้ตอไป  

สําหรับแผนการดําเนินการปจจุบัน บริษัทฯ เรงประสานงานกับทางผูจัดจําหนายในแตละประเทศ ในการเปดจุดจัด
จําหนาย ตามหางสรรพสินคา, สแตนดอโลน ช็อป , ไฮเปอรมารเก็ต ในแตละประเทศใหไดมากที่สุด เพื่อสรางการรับรูแบรนด  
และยอดขาย  หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ไดวางแผนการทําการตลาดในลักษณะ Localized และใชสื่อการตลาดในลักษณะ Social 
Marketing เพื่อเขาถึงผูบริโภคใหไดมากที่สุด เพื่อวางแนวทางในการที่จะเติบโตเปน Asian Brand ในอนาคต 

2.  การปรับปรุงทางดานโลจิสติกส  จากสถานการณปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคมีความตองการสินคาที่หลากหลายมาก
ขึ้น ทางบริษัทฯ ไดผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
กระจายสินคาไปยังรานคาเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคตลอดเวลา จึงตองพัฒนางดานระบบโลจิสติกส หรือการดูแลส
ตอกสินคาในแตละรานคา เพื่อกระจายสินคาใหถูกที่ ถูกเวลา ถูกกับความตองการของผูบริโภค ในแตละพื้นที่ซึ่งมีลูกคาที่
หลากหลาย โดยบริษัทไดเริ่มพัฒนาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถตรวจสอบสินคาที่ขายได ใหมีสตอกสินคา
สอดคลองกับความตองการของแตละรานคาในทุกรานคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคาใหมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นแลวการที่
ทางบริษัทฯ ไดเริ่มกระจายสินคาไปยังอาเซียนมากขึ้น จําเปนตองมีระบบในการตรวจสอบสตอกสินคาของผูจัดจําหนาย หรือ
ดีสทริบวิเตอรของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพราะการสงสินคาไปยังประเทศตางๆ เหลานี้ ตองใชเวลาทั้งในการดําเนินการเอกสาร
การสงสินคา และระยะเวลาการสงสินคา เพื่อใหมีสินคาใหม ไดระยะเวลาใกลเคียงกันกับในประเทศ 

3.   การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ทางบริษัทฯ  ยังคงเนนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอดเวลา  โดยการ
นําเครื่องมือในการบริหารการผลิต  โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัทฯ      (Sustainable Growth)  โดย
ในขั้นนี้จะทําการบูรณาการยกระดับ  การปรับปรุงพัฒนาทุกระบบที่ไดดําเนินการมา ขยายผลใหทั่วทั้งองคการ  ไปจนถึงคูคา  
หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ  โดยผานโครงการตาง ๆ  คือ  โครงการ TPM + CSR      (Total Productive Management + 
Corporate Social Responsibility )  เปนการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต  ควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสังคม  Lean Enterprise  เปนการขยายผลของระบบลีนไปทั่วทั้งบริษัท  และขยายผลไปถึง  Supplier  และลูกคา 
เพื่อใหเปนหวงโซเดียวกัน   เปนการทําใหเกิดความเขมแข็งของธุรกิจรวมทั้ง ระบบ TQM  (Total Quality Management)  ซึ่ง
เปนเปาหมายสูงสุด  เพื่อใหเกิดการบริหารคุณภาพแบบองครวม และกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่สมาชิกทุกคนตางให
ความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนิน งานขององคกรอยางตอเนื่อง โดยมุงที่จะตอบสนองความตองการ และสราง
ความพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะสรางโอกาสทางธุรกิจความไดเปรียบในการแขงขัน และพัฒนาการที่ยั่งยืนขององคกร 
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3.  การขยายไปในธุรกิจอ่ืน  เมื่อมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากที่กลาวขางตน ซึ่งเปนโอกาสอันดีใน

การที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยการนําเขาแบรนดตางๆ ในอาเซียนเขามาขยายตลาดในประเทศไทย ซึ่งทาง

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และความสัมพันธอันดีกับ หางชั้นนําตางๆ ในประเทศไทยเปนขอไดเปรียบในการติดตอ และ

ดําเนินการ  
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 

                            
 

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

สิงหาคม 2538   ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท   แบงเปนหุนสามัญ 1,000 หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท        ณ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2550   มีทุนจดทะเบียน 295 ลานบาท   แบงเปนหุนสามัญ 59 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2551  มีทุนจดทะเบียน 347.50 ลานบาท   แบงเปนหุนสามัญ 69.50 ลานหุน   มูลคาที่ตราไว หุนละ 5 บาท   และเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555  ทางบริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุนที่ตราไวจาก  หุนละ 5 บาท  เปนหุนละ 1 บาท ทําใหมีจํานวน
หุนสามัญทั้งหมด 347.50 ลานหุน  และมีทุนจดทะเบียนเทาเดิมคือ 347.50  ลานบาท  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายชุดช้ันในใหแกบริษัทยอย  และลูกคา  ซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ 
(OEM)  โดยเนนไปที่ลูกคาแถบทวีปยุโรปเปนหลัก   เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคา OEM   ของบริษัทฯ เปนการ
ผลิต  และจําหนายใหแกบริษัทยอย  ซึ่งรับคําสั่งผลิตมาจากลูกคาอีกทอดหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทยอยดําเนินธุรกิจมานาน  และเปน
ที่รูจักของลูกคาตางประเทศมากกวา   เมื่อบริษัทฯ เริ่มเปนที่รูจักในกลุมลูกคาตางประเทศจึงเริ่มจําหนายสินคา OEM  ตรงสู
ลูกคาโดยไมผานบริษัทยอยมากขึ้น  จนทําใหการผลิตใหกับผูจัดจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM) มีสัดสวนเปนรายไดหลัก  

แตทั้งนี้  หลังจากที่ทางบริษัท ไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย  โดยไดทําการลดการจัดหนายใหกับผูจัดจําหนายชุดช้ันใน
ตางประเทศ  ต้ังแตป 2551  เปนตนมา ทําใหปจจุบันสัดสวนรายไดหลักของบริษัท มาจากการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑใหกับ
บริษัทยอยภายใตแบรนด ซาบีนา (Sabina) เปนหลัก  

ปจจุบัน  บริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหง  ต้ังอยูในเขตจังหวัดชัยนาท  ยโสธร  และบุรีรมัย   มีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้นกวา 2,600  
เครื่อง โดยแบงเปนเครื่องจักรเยบ็ จํานวนกวา  2,300  เครื่อง   และเครื่องจักรอื่น ๆ  จํานวนกวา  300  เครื่อง   นอกจากเครื่องจักรหลัก
เหลานี้แลว  ยังมีอุปกรณเสรมิเครือ่งจักรเย็บ  ซึ่งสามารถชวยปรับเครื่องจักรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑมากขึ้น  โดยจะมีหลายแบบแตกตางกันไป  ตามรูปแบบสินคา ปจจุบัน บริษทัฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งสิ้น 4.29 
ลานชิ้นตอป 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในระดับการศึกษาชั้นมัธยมตน  และมัธยมปลาย ช่ือ “ศูนย
การเรียน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)” ในบริเวณพื้นที่โรงงานที่จังหวัดยโสธร ในป 2549  เพื่อใหการศึกษาในสายสามัญ
ระดับช้ันมัธยม และไดจัดตั้งศูนยฝกสายอาชีพ “ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน 

คุณ วิโรจน ธนาลงกรณ ผูถือหุนอื่น 

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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พ.ศ.2545” เพื่อสอนวิชาชีพชางตัดเย็บใหแกบุคคลที่มีความสนใจ ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงคในการลดผลกระทบจากการขาด
แคลนพนักงานที่มีทักษะแลวยังเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะการเงินของประชากรในจังหวัดอีกดวย ปจจุบัน บริษัทฯ 
และบริษัทยอย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน 

 บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด (“บริษัทยอย”) 
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520  ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท  แบงเปนหุน

สามัญ 1,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 145 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 1,450,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  

บริษัทยอยดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต  และจําหนายชุดช้ันใน โดยแบงลักษณะธุรกิจออกไดเปน 2 ลักษณะดังนี้  คือ 
1. ธุรกิจการออกแบบ  ผลิต และจําหนายชุดช้ันใน  ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  Sabina โดยมี  Collection 

ยอย ๆ  เชน   Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm, Moldern Curve by Sabina, Modern V by Sabina, Viora 
และอีกหลากหลาย Collection    ที่ตอบสนองความตองการของผูหญิงทุกวัย   

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจําหนายชุดช้ันใน  ตามคําสั่งของลูกคาซึง่เปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ  (OEM) 
เชน สหรัฐอเมรกิา ยุโรป รสัเซีย และสแกนดิเนเวีย เปนตน  

โดยรายไดหลักมาจากการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง  ซึ่งนอกจากมีการจัดจําหนาย
ภายในประเทศผานหางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพฯ    และตางจังหวัดแลว   บริษัทยอยยังมีการจําหนายชุดช้ันใน  ภายใต
เครื่องหมายการคา   “SABINA”  “SABINIE”  และ “SBN”     ที่จดทะเบียนเรียบรอยแลวบางสวนในตางประเทศเชนกัน  การ
จําหนายผลิตภัณฑชุดช้ันในสตรี    ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองในตางประเทศนั้น      เปนการขายขาดใหแกตัวแทน
จําหนาย  ซึ่งจะนําสินคาไปวางจําหนายในหางสรรพสินคา   หรือรานคาของตนเอง เปนสวนใหญ   เชน   ในแถบตะวันออกกลาง  
ไดแก   สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต  อิหราน  บารเรน ในแถบเอเชีย ไดแก ปากีสถาน, บังคลาเทศ และกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC  ไดแก พมา, กัมพูชา, สิงคโปร ,ฟลิปปนส, ลาว ,มาเลเซีย  และเวียดนาม เปนตน 

 ปจจุบัน  บริษัทยอย  มีโรงงาน 2 แหง   ต้ังอยูในเขตจังหวัดกรุงเทพ  และจังหวัดนครปฐม   มีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้นกวา 
1,500 เครื่อง  โดยแบงเปนเครื่องจักรเย็บ  จํานวนกวา 1,300 เครื่อง   และเครื่องจักรอื่นกวา 200 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
บํารุงรักษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ   และความปลอดภัยตอพนักงานอีกดวย ปจจุบันบริษัทยอยมีกําลังในการผลิตทั้งสิ้น 2.08 ลาน
ช้ิน ตอป  

 
ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจําหนายภายใต
เครื่องหมายการคาของ

ตนเอง 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแกบริษัท

ยอย 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ OEM ใหแก
ลูกคาตางประเทศ 

บริษัทฯ     
บริษัทยอย     
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นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
บริษัทฯ      
   ทําหนาที่ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายชุดช้ันในใหแกบริษัทยอย  และลูกคา  ซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันใน
ตางประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคา OEM ของบริษัทฯ 
เปนการผลิต  และจําหนายใหแกบริษัทยอย  ซึ่งรับคําสั่งผลิตมาจากลูกคาอีกทอดหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทยอยดําเนินธุรกิจมานาน  
และเปนที่รูจักของลูกคาตางประเทศมากกวา   เมื่อบริษัทฯ เริ่มเปนที่รูจักในกลุมลูกคาตางประเทศจึงเริ่มจําหนายสินคา OEM  
ตรงสูลูกคาโดยไมผานบริษัทยอยมากขึ้น   
บริษัทยอย 
   ทําหนาที่ในการออบแบบ ผลิต และจัดจําหนายชุดช้ันในสตรี ภายใต แบรนด “ ซาบีนา “ รวมถึงการผลิตตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคาที่ใชแบรนดของลูกคา หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเปนบริษัทฯ ผูจัดจําหนายชุดช้ันในสตรี
ภายใตแบรน “ซาบีนา “ ไปยงัหางสรรพสินคา, ดีสเคาทสโตร ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
    ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ 

  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด กอต้ังเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด (“บริษัทยอย”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตชุดช้ันใน ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย และผลิตชุดช้ันใน 
ตามคําสั่งของลูกคาซึ่งเปนผูจาํหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM)  

บริษัทฯ และบริษัทยอยเริ่มกอต้ังขึ้นจากการรวมทุนกันของสมาชิกรุนที่ 2 ของครอบครัวธนาลงกรณนําโดยนาย
วิโรจน ธนาลงกรณ ซึ่งมีความชํานาญในอุตสาหกรรมชุดช้ันใน มากกวา 40 ป แตเดิมการประกอบธุรกิจชุดช้ันในของสมาชิกรุน
ที่ 1 ของครอบครัวธนาลงกรณมีจุดเริ่มตนจาก “หางหุนสวนจํากัด หางยกทรงจินตนา” ภายใตการบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณ
อดุลย ธนาลงกรณ ซึ่งเปนมารดาและบิดาของนายวิโรจน ธนาลงกรณ ซึ่งเปนผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยไดแยกการดําเนินกิจการจาก บริษัท จินตนาแอพพาเรล จํากัด (ช่ือปจจุบันของ “หางหุนสวน
จํากัด หางยกทรงจินตนา”) อยางชัดเจนมานานกวา 17 ป 

ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) มีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 177 หมูที่ 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และสํานักงาน
สาขา 4 สาขา ต้ังอยู  เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 30/5 หมู 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เลขที่ 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง อําเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร  และเลขที่  81,106  หมูที่ 6  ตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

          การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ  และบริษัทยอยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในชวง 3 ปที่ผานมา  
สรุปไดดังนี้ 

  
ป 2556  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ไดคะแนนประเมิน AGM (ประชุมผูถือหุน)  เต็ม 100  คะแนน   

เปน  เวลา  4 ปซอน  ต้ังแต ป 2553 

    บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ไดคะแนนประเมิน CG (การกํากับดูแลกิจการที่ดี) โดยไดเกรด 4 ดาวเปน
เวลา 2 ปซอน ต้ังแต ป 2554  

    บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานทาพระ ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน เปนเวลา 5 ป ติดตอกัน ต้ังแต ป 2552  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 จากกรม
สวัสดิการ และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

    บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน ) โรงงานยโสธรไดรับรางวัลรางวัลดีเดน ดานพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําป 
2556  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556  จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร     ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ประจําป 2556 เปนเวลา 2 ป 
ติดตอกัน  ในงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ  ครั้งที่ 27  จากกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่  3 ก.ค. 2556  

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลจาก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ To Be number one  รางวัลประเภทชมรม To Be number one ใน
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สถานประกอบการขนาดใหญ มาตรฐานพรอมตนแบบ ระดับทอง ปที่ 1  ผลงาน To Be number one  
ระดับประเทศ ประจําป 2556 ที่ ศูนยประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลตาม โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางานใหเปนศูนยป  2556 ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม  2555 จาก กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน 5 ป
ติดตอกัน ต้ังแตป 2552 – 2556  ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ให ณ วันที่ 13 ก.ย. 2556  

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธรไดรับรางวัลจากการเขาประกวดThailand 5 S Award2013 
ระดับเงิน จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ที่ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
กรุงเทพฯ  ณ วันที่ 27พฤศจิกายน 2556 

   บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานสาย 5 ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ 

และสวัสดิการแรงงานดีเดน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 13   กันยายน 2556  (ครั้งที่ 4)  จากสํานักงาน

สวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

   บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานสาย 5  ไดรับรางวัลรับรองมาตรฐานการจัดการดานยาเสพติดใน

สถานประกอบกิจการ ประจําป 2556  วันที่ 18 ธันวาคม 2556  จาก สาํนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

จังหวัดนครปฐม 

ป 2557  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัล “สถานประกอบการตนแบบกองทุน 
ประกันสังคมดีเดน”  จาก นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท  ไดรับรางวัล  “ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ ดีเดน ระดับประเทศ” จาก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดีเมื่อวันที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557  

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร  ไดรับรางวัล TO BE NUMBER ONE ในสถาน   
ประกอบการขนาดใหญ ตนแบบระดับทอง ระดับประเทศ  จาก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  โรงงานบุรีรัมย ไดรับรางวัลมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัล สถานประกอบกิจการที่ไมมีอุบัติเหตุจากการ

ทํางานถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident Campaign 2014 จากกระทรวงแรงงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ

และสวัสดิการแรงงาน 2557 ( ติดตอกันเปนปที่ 10) เปน 1 ใน19 สถานประกอบการทั่วประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2557 
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   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธรรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเดน” ดานความโปรงใสและความ

ซื่อสัตยสุจริต ระดับ 1 ใน 3 ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ รวมกับหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 

   บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานทาพระ ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ

และสวัสดิการแรงงาน 2557 (ติดตอกันเปนปที่ 7) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 

   บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงาน พุทธมณฑลสาย 5 ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดาน

แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 2557 (ติดตอกันเปนป 5) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 

2557 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัล THAILAND 5S AWARD 2014 ระดับ Golden 

Award จาก สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัล THAILAND 5S AWARD 2014 ระดับ Golden 

Award จาก สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

   บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานทาพระ  ไดรับรางวัล THAILAND 5S AWARD 2014 ระดับ Silver 

Award  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัล “องคกรเอกชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายจางงาน

คนพิการ ประจําป 2557” จาก นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2557   

ป 2558  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร  เขารวมโครงการจัดตั้งศูนยการเผยแพรแนวทางการ
อนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานที่ชวยสนับสนุนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม  เมื่อ วันที่  20 มกราคม 2558  

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE   
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกรักษามาตรฐานตนแบบ  วันที่ 2 มีนาคม 2558 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัล การใหความรูระบบการบริหารองคกร  
ดวย 5 ส  จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2558 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัล การใหความรูระบบการบริหารองคกร 
ดวย 5 ส  จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2558 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท  ไดรับรางวัล หนวยงานตนแบบที่มีมาตรการองคกร   
ดีเดนดานการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER  
ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ  ระดับเพชร  เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน ) โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER 
ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ  ระดับทอง  เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 

 บริษัทซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานทาพระ ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงาน
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สัมพันธ และสวัสดิการแรงงานดีเดน ประจําป 2558   ปที่ 8   เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 2558    จาก
สนง.สวัสดิการคุมครองแรงงาน 

 บริษัทซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน 
ดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงานดีเดน ประจําป 2558   ปที่ 5   เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 
2558    สําหรับโรงงานสาย 5  จากสนง.สวัสดิการคุมครองแรงงาน 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดาน
แรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงานดีเดน ประจําป 2558   ปที่ 10   เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 
2558    จากสนง.สวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการ
รณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป พ.ศ. 2558    เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 
2558    จากสนง.สวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลสถานประกอบการมุงมั่น ดําเนินการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย  เฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม   จากกระทรวงแรงงาน 

 บริษัทซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานทาพระ ไดรับรางวัลสถานประกอบการมุงมั่น ดําเนินการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย  เฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2558     จากกระทรวง
แรงงาน 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัลสถานประกอบการมุงมั่น ดําเนินการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย  เฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม   จากกระทรวงแรงงาน 

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  ไดรับรางวัลที่ใหการสนับสนุน รวมมือ  จัดการอาชีวศึกษากับ
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 

 บริษัทซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 ไดรับรางวัล  5 S AWARD  ระดับทอง จาก
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
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 โครงสรางรายได  
 รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย นับเปนรายไดหลักของบริษัทในปจจุบัน โดยคิด

เปนสัดสวน รอยละ  88.29 และ 88.66   ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมป 2557 และ 2558 ในขณะที่รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑ OEM ไดมีสัดสวนรอยละ 11.19และ10.85 ของรายไดตามงบการเงินรวมในป 2557  และ2558  
 

หมายเหตุ :  1. รายไดจากการบริการ ไดแก รายไดจากการรับจางตัดผา และรายไดจากการรับจางเย็บสินคา 
                     2. รายไดอื่น ไดแก ดอกเบี้ยรับ,รายไดจากการคืนอากร, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, รายไดจากการใหเชาพื้นที่  เปนตน  
 

     เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดเริ่มปรับเปาหมายการดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป 2550 โดยไดลดสัดสวนการขายผลิตภัณฑ OEM  กับสัดสวนขาย

ภายใตแบรนดซาบีนา ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดสวน รอยละ 54.89 มาเปน รอยละ  46.15  ในป 2551 รอยละ 30.83 ในป 
2552  , รอยละ 28.78 ในป 2553  , รอยละ 22.15 ในป 2554  , รอยละ 9.15 ในป 2555 ,รอยละ 9.13 ในป 2556,รอยละ11.19 ในป
2557และในป2558 รอยละ 10.85 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม   ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการรักษาสัดสวนการ
ขายผลิตภัณฑ OEM ใหอยูในระดับไมเกิน รอยละ 10-20  ทั้งนี้สาเหตุที่ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาสัดสวนของการขายภายใต       
แบรนดซาบีนา และภายใตแบรนดของลูกคา หรือOEM ไว ในระดับดังกลาว เนื่องจาก 

1 ความไมแนนอนของตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ  เนื่องจากกําลังการผลิตของโรงงาน ซึ่งสวนใหญตองใช
แรงงานมีฝมือไมสามารถที่จะลดลง หรือเพิ่มขึ้นไดทันที เพราะแรงงานเหลานี้ตองใชความสามารถ และทักษะสูงในการผลิต 
ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตองรักษาระดับของการผลิตใหสอดคลองกับแรงงานมีฝมือดังกลาวใหอยูในระดับที่เหมาะสม ระหวางการ
ผลิตใหกับแบรนดของบริษัท และ การผลิตภายใตแบรนดของลูกคา หรือ OEM เพื่อบริหารประสิทธิภาพการผลิตใหสูงสุด  
โดยเฉพาะในชวงหลายปที่ผานมา ทั้งการเกิดวิกฤตซัพไพรมของประเทศ สหรัฐอเมริกา , ปญหาหนี้สาธารณะของทางฝงยุโรป
,ปญหาการถูกควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน  ซึ่งจากปญหา
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญทั่วโลก สงผลกระทบกับการบริโภคภายในประเทศของประเทศไทย
เติบโตในอัตราที่ตํ่า สงผลใหกําลังการซื้อของประชาชนในประเทศลดลง อีกทั้งสภาวะการเมืองในประเทศไทยซึ่งอยูในระหวาง
การแกไขปญหาอยู ซึ่งเปนการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ทําใหชาวตางชาติที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย 
ยังคงรอผลสรุปทางการเมืองใหมีความมั่นคงกอนที่จะตัดสินใจเขามาลงทุน  ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตองหันมาเรงการผลิตใหกับ
ทาง OEM มากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาระดับ การผลิตใหมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงสุดตลอดเวลา และสรางกําไรใหอยูในระดับที่สูง
ที่สุดตลอดเวลา รวมทั้งการหาตลาดใหมโดยเฉพาะประเทศในกลุม AEC ที่มีขอตกลงในเรื่องของภาษีระหวางประเทศเปนศูนย 
ซึ่งไดเริ่มแลว เมื่อ 31 ธันวาคม 2558 เปนตนมา 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
% การถอื 
หุนบริษัท 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ผลิตภณัฑภายใตเครื่องหมาย
การคาของบริษัทยอย 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

99.90% 1,977.69 90.33 1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 

ขายผลิตภัณฑ OEM 
บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) 

- 199.96 9.13 242.27 11.19 250.36 10.85 

รายไดจากการบรกิารและ
รายไดอื่น 1,2  

บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) 

- 11.78 0.54 11.17 0.52 11.36 0.49 

รวม   2,189.43 100.00 2,164.60 100.00 2,307.92 100.00 
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2 เพื่อการเรียนรูเทคโนโลยีและเทรนดดีไซนใหมๆ  การรับออเดอรจากตางประเทศทั่วโลก ทําใหทางบริษัทฯ ไดเรียนรู
ไดทันกับความตองการของตลาดชุดช้ันในทั่วโลก  ทั้งทางดานเทคโนโลยีในการผลิตของชุดช้ันในใหมๆ , ทิศทางและแนวโนม
ของตลาดในแตละประเทศ , การหาโอกาสในการเขาไปขยายตลาดในประเทศเหลานั้น รวมทั้งเทรนดแฟช่ันของชุดช้ันในใน
อนาคต เพื่อนํามาพัฒนาทางดานการผลิต และดีไซนสําหรับแบรนดของบริษัทฯ เอง 

สําหรับในป 2559 นั้น ทางบริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดังนี้ 
1) การขยายแบรนด ซาบีนา ในประเทศ  จากการปกครองของรัฐบาลชั่วคราว โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติในป 

2558 ที่ผานมา ซึ่งทางรัฐบาลไดเรงในการที่จะแกปญหาทางดานเศรษฐกิจ โดยใชนโยบายตางๆ มาชวยกระตุนภาคเศรษฐกิจใน
ทุกสวน เพื่อที่จะทําใหเกิดการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีหลายนโยบายที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบ
ความสําเร็จ  ทําใหการบริโภคภายในประเทศเติบโตไดเพียงเล็กนอยเทานั้น   สงผลใหอัตราการเติบโตของบริษัท เติบโตไดเพียง
เล็กนอยเทานั้น ซึ่งคาดวาจะมีอัตราการเติบโตมากกวาตลาดโดยรวม  และในขณะเดียวกันทางบริษัทไดมีการปรับลดคาใชจาย
ทางการตลาดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะตลาดที่ยังไมกระเตื้องขึ้น  และใชงบประมาณการตลาดกับสื่อการตลาดใหคุมคา
มากที่สุด เพื่อสรางการรับรูในแบรนด     

สําหรับในป 2559 นั้น จากตัวเลขการคาดการณทั้งของภาครัฐบาล และ ของตางประเทศคาดวาประเทศไทยจะมีการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ที่รอยละ 2-3  อันเนื่องมาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และตางประเทศ ที่ยังคงอยู
ในลักษณะชะลอตัว แตอยางไรก็ตามจากนโยบายตางๆ ของทางภาครัฐที่ออกมากระตุนเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ คาดวาสภาวะการ
บริโภคภายในประเทศจะเริ่มดีขึ้น ทางบริษัทฯ ไดมีการตั้งเปาหมายในการเติบโตของรายไดจากการขายแบรนดซาบีนา
ภายในประเทศไวที่ รอยละ 10  ซึ่งสูงกวาตัวเลขคาดการณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ยังคงมีเปาหมายของในการ
สรางแบรนด ซาบีนา ใหแข็งแกรงและอยูในใจผูบริโภคใหไดมากที่สุด  และมีสินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคใน
ทุกๆ ชวงอายุ เพื่อเปนการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดใหไดมากที่สุด โดยยังคงเนนในการเจริญเติบโตใน 2 กลุมดวยกัน คือ 
ในกลุมวัยรุน ซึ่งเปนกลุมที่บริษัทฯ มีความแข็งแกรงเปนอยางมาก  เปนหลัก โดยการเนนในการศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนด
แฟช่ัน และความตองการของวัยรุน เพื่อออกสินคาใหตอบสนองกับความตองการ และพฤติกรรมของวัยรุนที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึงการจัดงบกิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาสวนแบง และเพิ่มสวนแบงทางการตลาด  และในกลุมของวัย
สาว ซึ่งมีกําลังซื้อที่สูง และมีความภักดีในตราสินคามากกวากลุมวัยรุน และเพื่อเปนการขยายฐานลูกคาของบริษัท  

2) การขยายชองทางการจัดจําหนายแบรนดซาบีนาในตางประเทศ  หลังจากที่ทางบริษัทฯ ไดเริ่มในการขยาย 
3) แบรนดซาบีนา ออกไป  ยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : 

Asean Economic Community ซึ่งปจจุบันทางบริษัทมีผูจัดจําหนายแลวใน 6 ประเทศ อันไดแก สิงคโปร, ฟลิปปนส , เวียดนาม, 
ลาว, พมา และกัมพูชา ยังคงขาดประเทศอินโดนีเซีย และบูรไน ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการแตงตั้งผูจัดจําหนาย สวนประเทศ
มาเลเซีย ทางบริษัทฯ กําลังดําเนินการในการหาผูจัดจําหนายรายใหมมาทดแทนรายเดิม ที่ทางบริษัทฯ ไดมีการยกเลิกสัญญาไป  
สวนประเทศที่บริษัทฯ มีผูจัดจําหนายแลว ทางบริษัทฯ กําลังเรงดําเนินการในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายในแตละประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งการทํางานใกลชิดกับผูจัดจําหนายมากขึ้นในการบริหารสินคาคงคลังของผูจัดจําหนาย เพื่อที่จะชวยใหผูจัด
จําหนายมีการหมุนเวียนของสินคาคงคลังไดสะดวก และรวดเร็วขขึ้น เนื่องจากสินคาของบริษัทฯ เปนสินคาเนนหนักในกลุม
แฟช่ัน ซึ่งตองการการหมุนเวียนของแฟชั่นใหมๆ ตลอดเวลา สวนประเทศอื่นๆ นอกเหนือสมาชิกอาเซียน ทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการทั้งในรูปการแตงตั้งตัวแทนจําหนาย และการขายในรูปแบบปกติ อันไดแก ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต, 
ปากีสถาน, บังคลาเทศ,คาซัคสถาน, อิหราน เปนตน คาดวาในป 2559 นี้ จะสามารถเพิ่มยอดขายซาบีนาในตางประเทศได 74 
ลานบาท  
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4) การรับจางผลิตสินคาภายใตแบรนดลูกคา (OEM)  อยางไรก็ตามถึงแมวาทางบริษัทฯ มีนโยบายในการลดสัดสวนการ
ผลิตสําหรับการรับจางผลิตสินคาภายใตแบรนดลูกคา บริษัทฯ ยังคงรักษาสัดสวนนี้ใหอยูประมาณรอยละ 10-20 ของกําลังการ
ผลิต จากแนวโนมในป 2558 ตอเนื่องป 2559  คาดวาคาเงินบาทของไทยมีคงมีแนวโนมออนคาลงโดยตลอด เมื่อเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐ ทําใหบริษัทฯ มีโอกาสในการเสนอขายลูกคา OEM ในราคาที่สามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับจุดแข็งของการผลิตสินคา OEM ของบริษัทฯ ในเรื่องของคุณภาพ และการสงมอบที่ตรงเวลา ทําใหลูกคาบางสวนที่
ไดรับผลกระทบจากผูผลิตรายอื่นในเรื่องนี้ ไดเริ่มหันกลับมาสั่งผลิตสินคากับทางบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยสามารถดูไดจาก
ยอดขายตางประเทศภายใตแบรนดลูกคา มียอดขายที่เติบโตขึ้นพอสมควร  ดังนั้นในป 2559 ทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการหา
ลูกคาเหลานี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกําลังการผลิตของบริษัทฯ นั้นสามารถที่จะเพิ่มไดอีกจํานวนหนึ่ง แตทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเนน
ในการพิจารณาในสวนของกําไรเปนสําคัญ รวมถึงความยากงายในการผลิตของสินคา ทั้งนี้เพื่อมีสวนสนับสนุนใหโรงงาน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดดีขึ้น  

5) การเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนา   บริษทัฯ ยังคงมีนโยบายในการเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนา ทั้งนี้เพื่อเปนอีก
ชองทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย และเปนการขยายพื้นที่ในการจัดหนายใหครอบคลุมลูกคาในทุกๆ สวน และยังเปนการสราง
การรับรูในตราสินคา (Brand Recognition)  ซึ่งการเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนานั้น บางรานประสบคามสําเร็จ บางราน
ประสบผลขาดทุน ทําใหทางบริษัท มีความจําเปนตองปดในบางรานคา   ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯ สามารถเปดรานคาไปไดแลว 
จํานวน  86 รานคา สําหรับในป 2559 บริษัท มีแผนในการที่จะเปดสาขาใหมๆ ประมาณ 10 สาขา และปดสาขาที่มียอดขายไมคุม
คาใชจาย จํานวน 11 รานคา คาดวาในสิ้นป 2559 บริษัท จะมีรานคาทั้งสิ้น 85 รานคา  
 

บริษัทฯไดทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแขงขันใน สภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความตองการของผูบริโภคอยูตลอดเวลา โดยมุงเนนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหม การ
พัฒนาคุณภาพของสินคา การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและการปฏิบัติงานใหมี   ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มรายไดและลดตนทุนเปนอยางดี จึงไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อทําหนาที่วิจัยและ
พัฒนา        โดยมีการประสานงานกับฝายการตลาด และฝาย การผลิตอยางใกลชิด 

 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
   ลักษณะผลิตภัณฑ 
  บริษัทฯ และบริษัทยอยออกแบบผลิตและจําหนายสินคาชุดช้ันในสตรี ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย คือ 
“Sabina” ซึ่งมีกลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาสําหรับทุกชวงอายุและทุกรูปทรงสําหรับสุภาพสตรี  ต้ังแตสินคา
สําหรับวัยเด็ก วัยรุน วัยสาว จนถึงวัยผูใหญ ตลอดจนสินคาจําพวกกระชับสัดสวน สเตย และสินคาที่เกี่ยวของอื่นๆ สําหรับชุด
ช้ันในสตรีของทางบริษัทฯ สามารถแยกประเภทสินคาออกเปนตามชวงวัยของลูกคาโดยบริษัทไดแบงสินคาตามCollection ตาม
กลุมสินคาหลาย Collection เชน “Sabinie”,  “Cool Teen”, “ Pretty Perfect” ,“ Doomm Series”, “  Soft Doomm” , “ 
Dooomm Function” ,“ Maggie Mae” , “ Modern V”,  “Viora Lingerie” ,“ Cris’s Collection” ,“ Perfect Bra” “Sbn 
Sport” , “ Soft Collection”, “Function Bra and Funcion Shapewear”ซึ่งทุก Collection ที่จําหนายสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่เปนผูหญิงไดต้ังแตเริ่มมีเตาทรงจนถึงผูสูงอายุ นอกจากนั้นบริษัทยังรับจางผลิตชุดช้ันในสตรีภายใตแบ
รนดลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคายอดนิยมในยุโรป 

ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา Sabina มีจุดเดนอยูที่การออกแบบสินคานําแฟชั่นคุณภาพสูงที่มีสีสันและ
ลวดลายทันสมัย และมีฟงกช่ันที่สามารถตอบสนองความตองการของผูหญิงยุคใหมไดทุกวัย สามารถชวยเสริมบุคลิกการแตง
กายใหสวยงามตามแฟชั่น ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
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1.1  ผลิตภัณฑที่ผลิตและจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
 ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย สามารถแบงไดออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้ 

1.1.1 ผลิตภัณฑประเภทเสื้อช้ันใน 

ทางบริษัทฯ เนนการออกแบบผลิตภัณฑเสื้อช้ันในเพื่อเสริมบุคลิกภาพและใหความมั่นใจกับผูสวมใส ปจจุบันรูปแบบ
เสื้อช้ันในมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถแบงเปนประเภทตางๆ ตามรูปทรงและการใชงานของเสื้อช้ันในไดแก 

1.1.1.1  แบงตามรูปทรงของเสื้อช้ันใน เชน เสื้อช้ันในครึ่งเตาทรง เสื้อช้ันในเต็มเตาทรง เสื้อช้ันใน ¾ เตาทรง 

เสื้อช้ันในเกาะอก 

1.1.1.2 แบงตามฟงกช่ันการใชงานของเสื้อช้ันใน เชน เสื้อช้ันในมีโครงรับฐานทรง เสื้อช้ันในไรโครงรับฐาน

ทรง เสื้อช้ันในดันทรง เสื้อช้ันในไมดันทรง เสื้อช้ันในเก็บกระชับทรง เสื้อช้ันในถอดสายแขนได  

ซึ่งนอกจากแบบรูปทรงที่เหมาะสมแลว ปจจุบันผูบริโภคยังใหความสําคัญกับการออกแบบตามแฟชั่นของชุดช้ันในที่
ทันสมัยมากยิ่งขึ้นดวย  

1.1.2 ผลิตภัณฑประเภทกางเกงชั้นใน 

ทางบริษัทฯ ผลิตกางเกงชั้นในที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความตองการลูกคาสตรีทุกวัย สามารถแบงเปน
ประเภทตางๆตามประเภทของวัสดุที่นํามาผลิต รูปทรง และการใชงานตามประโยชนที่ตองการ เชน กางเกงชั้นในผา modale 
กางเกงในเอวสูง กางเกงในกันโป มีทั้งรูปแบบสีพ้ืนและสีสันลวดลายเขาชุดกันกับเสื้อช้ันในสําหรับใสคูกัน 

1.1.3 ผลิตภัณฑอื่นๆที่เกี่ยวของกับสินคาชุดช้ันใน ไดแก  

1.1.3.1 ผลิตภัณฑอุปกรณเสริมในการปรับแตงเสื้อช้ันใน เชน ตะขอขยายรอบตัว สายแขนใสถอดเปลี่ยน

ได 

1.1.3.2 อุปกรณเสริมพิเศษ เชน silicone bra สําหรับเพิ่มขนาดหนาอก ที่ปดหัวนม 

1.1.3.3 สินคาอื่นๆเชน ชุดนอน เสื้อทับบังทรง 

1.2 ผลิตภัณฑที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาในตางประเทศ (OEM) 
 บริษัทฯ มีการผลิตและจําหนายสินคา OEM ตามลักษณะที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้รูปแบบของสินคาที่ผลิตและจําหนาย 

สวนหนึ่งมาจากตนแบบที่บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูออกแบบไว แลวนําไปปรับปรุงแบบในบางสวน ตามความตองการของ
ลูกคา หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณสินคา OEM ทั้งหมด  

ในปจจุบันมีการทํางานใกลชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยทางผูออกแบบของลูกคาจะเดินทางมารวมออกแบบกับทาง
ผูออกแบบของบริษัทฯ มีการแนะนําแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตละฤดูกาล กอนที่จะเริ่มพัฒนาเปนตัวอยาง
สินคา อีกทั้งยังมีการพัฒนารวมกันกับผูขายลูกไม ผา และรวมทั้งลวดลายและสีสรรตางๆกับทาง Suppliers วัตถุดิบอีกดวย  
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 การตลาดและภาวะการแขงขัน   
 กลยุทธการแขงขัน 

กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในใหมๆ 

เนื่องจากความตองการ และสรีระของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงให
ความสําคัญในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)  ผลิตภัณฑใหมๆ ตลอดเวลา โดยทําการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภความีความตองการอยางไร เนนในการจัดทํา Focus Group สอบถามลูกคาเปาหมายกลุมยอย และการ
ทําแบบสอบถามลูกคาทางสื่อ online เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ใหสอดคลองกับความตองการ
และความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกคาในปจจุบัน ทั้งในดานฟงกช่ันและแฟชั่นของชุดช้ันใน การผลิตเพื่อขาย
ภายใตแบรนดของลูกคาจากประเทศในยุโรป ทําใหบริษัทมี know how  เกี่ยวกับเทคนิคการตัดเย็บรูปแบบใหมๆ และ
การสมัครเขาเปนสมาชิกของ WGSN  ในป 2558 ซึ่งเปนเว็บไซตที่บริษัท ผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมช้ันนําของโลกนิยมใช
อยางแพรหลายมานาน ทําใหทางบริษัทฯสามารถทราบถึง Global Trend Fashion ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไดถึง  24 เดือน
ลวงหนา บริษัทฯจึงสามารถผลิตสินคานําแฟชั่นทันสมัยไดตรงตามความนิยมของลูกคาไดอยางแมนยําขึ้น อีกทั้งยังคง
คุณภาพสูงไดในราคาที่เหมาะสมคุมคาตอผูบริโภค  

 

การขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคาตางประเทศ 
 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจ โดยการสงออกสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย หรือ แบรนด Sabina 

เพื่อขยายไปยังตางประเทศใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN ECONOMIC 
COMMUNITY) ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีการแตงต้ังตัวแทนจําหนาย และดําเนินการแลว 6 ประเทศ อันไดแก  เวียดนาม, 
ลาว, กัมพูชา, พมา, ฟลิปปนส, มาเลเซีย และสิงคโปร  และมีการยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนาย 1 ประเทศ คือ ประเทศ
มาเลเซีย เนื่องจากตัวแทนจําหนายไมสามารถทําการขยายชองทางการจัดจําหนายไดตามเปาหมายที่ทางบริษัท กําหนด 
สวนประเทศ บูรไน และอินโดนีเซีย นั้น ยังคอยูระหวางการดําเนินการ เนื่องจากผูนําเขาสวนใหญประสบปญหาทางดาน
คาเงินที่ออนลง  ทําใหการนําเขาสินคามีมูลคาสูงขึ้น   บริษัท ยังคงตั้งเปาหมายในการที่จะขยายแบรนด Sabina ใหเปนที่
รูจักในตลาดอาเซียน และผูบริโภคจากตางประเทศ และเปนการปูทางไปสูการทําให “ Sabina “ เปน Asean Brand  ซึ่ง
ทางบริษัทฯ เนนในการขยายตลาดในอาเซียน เนื่องจากผูบริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระที่ไมตางจากคนไทยมากเทาไร
นัก  สามารถใชแพทเทิรนเดียวกันในการผลิตและการจําหนายได  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีการแตงต้ังผูแทน
จําหนายในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอาเซียน ไดแก ลูกคาที่อยูในตะวันออกกลาง และเอเชียอื่นๆ เชน อิหราน, สห
ธารณรัฐอาหรับเอมิเรต, บังคลาเทศ ปากีสถาน เปนตน  ทางบริษัทฯ เนนในการขยายตลาดตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากตลาดภายในประเทศไดถึงจุดอิ่มตัวในการขยายชองทางการจัดจาํหนาย   

  

การทยอยวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมอยางตอเนื่อง 
ทางบริษัทฯไดวางกลยุทธการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุดช้ันในรุนใหมๆ อยางตอเนื่อง เพื่อให ครอบคลุมการ

ใชงานในทุกชวงวัยของสุภาพสตรีอยางครบถวน โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็กหญิงในชวงอายุ 6 ปขึ้นไป ที่ควรเริ่มใชชุดช้ันใน
เพื่อดูแลรักษาทรวดทรงอยางเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อรักษาความงดงามของสรีระอยางตอเนื่องไปจนถึงยามสูงวัย โดย
แบงกลุมสินคาทุกประเภทตามรูปแบบคือ สินคา basic พ้ืนฐาน และสินคา fashion ที่ออกแบบตามสมัยนิยมนําแฟชั่นอยู
เสมอ ชวยใหผูบริโภครับรูถึงความทันสมัยและการเคลื่อนไหวตามแฟชั่นตลอดเวลา บริษัทฯไดวางจําหนายผลิตภัณฑ
สินคาตรา “Sabina” รุนใหมทุกเดือน เพื่อรักษาความภักดีตอตราสินคา โดยฝายการตลาดจะเลือกชวงเวลาในการวาง
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จําหนายสินคาใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคในแตละผลิตภัณฑ เชน กลุมผลิตภัณฑ Sabinie และ Cool Teen ซึ่งเปนชุด
ช้ันในสําหรับวัยเด็ก จะวางตลาดในชวงกอนเปดเทอมภาคการศึกษาใหม เพื่อใหผูปกครองไดมีเวลาจัดหาสินคาใหบุตร
หลานในชวงเวลาที่มีความตองการซื้อสูงสดุ บริษัทฯยังวางแผนการจําหนายสินคาดวยนวัตกรรมใหมๆอยางตอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เชน สินคากลุมใหมช่ือ Soft Collection ที่เนนการ
ผลิตดวยผาทอถุงไรรอยตะเข็บ ใหความยืดหยุนสูงและเนื้อผาใหสัมผัสนุมสบายผิว อีกทั้งบริษัทฯยังมีการนําสินคา
ลิขสิทธิ์อันเปนที่นิยมมานําเสนอเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาใหความสนใจมาก เชน สินคาลิขสิทธิ์ Disney Frozen จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาออกแบบผลิตภัณฑในกลุมวัยเด็ก และทางบริษัทฯยังสนับสนุนทรัพยสินทางปญญาของคน
ไทย ดวยการนําลวดลายการตูนที่มีช่ือเสียงมารวมออกแบบผลิตภัณฑกลุม Pretty Perfect สําหรับวัยรุน ไดแก ตัวการตูน
มะมวงจัง ของคุณวิสุทธิ์ พรนิมิตร และตัวการตูนจาก Facebook Fanpage คนอะไรมีแฟนเปนหมี นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ
ยังมีการนําเสนอสินคาใหมในรูปแบบของ fashion collection สําหรับกลุมลูกคาวัยรุน วัยสาว และวัยผูใหญหมุนเวียน
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป 

  
นโยบายการสงเสริมการขาย 
 เนื่องจากตลาดสินคาชุดช้ันในสตรีมีการแขงขันสูงมาก มีคูแขงที่นําเสนอสินคาทั้งราคาถูกมากคุณภาพต่ําไป

จนถึงราคาสูงมากและคุณภาพสูง อีกทั้งมีการจัดรายการลดราคาแขงกันเพื่อแยงสวนแบงทางการตลาดและระบายสตอ
คสินคาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป บริษัทฯจึงจัดใหมีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑรวมกับหางสรรพสินคาตางๆอยาง
สม่ําเสมอไมวาจะเปนการแนะนําสินคาใหม การจัดรายการโปรโมทสินคา การจัดกิจกรรมที่ลูกคามีโอกาสไดมีสวนรวม 
เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและดึงดูดผูบริโภคที่ไมเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทใหมาทดลองใช  ผานการทํากิจกรรม
การตลาดรวมกับทางหาง ทั้งการลงโฆษณาสื่อของทางหาง การจัดงานแฟชั่นโชว และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ  

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเนนการจัดการสงเสริมการขายของบริษัทฯเอง เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนที่นิยม
ในหมูผูบริโภคอยางกวางขวาง สรางภาพลักษณที่นาสนใจ นาใช และนาเชื่อถือ สรางแบรนด Sabina ใหเปน top pf mind 
ในใจของผูบริโภคคนไทย โดยนําเสนอภาพลักษณของงแบรนดสินคาที่คุณภาพสูงในราคาที่คุมคา ในป 2558 บริษัทฯได
เนนการใชสื่อโฆษณาทันสมัยเพื่อเขาถึงผูบริโภคแบบ omni-channels โดยการใชสื่อที่หลากหลายใหเหมาะสมกับลูกคา
แตละกลุมผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการใชโฆษณาทางโทรทัศน สื่อปาย billboard สื่อวิทยุ สื่อใน
ศูนยการคา สื่อบนสถานีรถไฟฟาและลิฟทออฟฟศช้ันนํา สื่อสิ่งพิมพตางๆ และสื่อโฆษณา online ทั้งในรูปแบบของ 
social media อันเปนที่นิยม และการโฆษณาบน Youtube ทําใหตราสินคาเปนที่รูจักและไดรับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งมี
การเปดรับสมัคร Sabina Club เพื่อผูกใจผูบริโภคดวยสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก เพื่อสรางความภักดีในตราสินคาให
แข็งแรงยิ่งขึ้น 

  
กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ OEM   
การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบัน และหาลูกคาใหม 
 การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบันเปนเรื่องที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง

ความสําคัญของการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทุกราย ซึ่งจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เนนการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของลูกคา โดยสรางความพึง
พอใจตอลูกคาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา คุณภาพ และการบริการที่ตรงตอเวลา เพื่อรักษายอดสั่งผลิตให
มีอยูอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังพยายามในการหาลูกคาใหมๆ นอกจากลูกคาในแถบยุโรป โดยขยายไป
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ทางรัสเซีย ที่ตองการสินคาที่มีดีไซนทันสมัย คุณภาพดี และราคาสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงกันกับผูผลิตในประเทศอื่นๆ 
ที่เนนแขงขันทางดานราคาเปนหลัก เพื่อรักษาระดับอัตรากําไรใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และลดตนทุนทางดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการลด Lead time หรือ ระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ โดยการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปที่ทันสมัยมาชวยในการวางแผนผลิต และใชการบริหารงานภายใตโครงการ TPM หลังจากที่บริษัทฯประสบ
ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบ LEAN MANUFACTURING SYSTEMS และประยุกตใชหลักการ 
KAIZEN  บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ TPM (Total Productive Management) ซึ่งเปนการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และการผลิต  เชน ในขั้นตอนการซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะจัดทํา Pre 
purchase กอนจัดทําใบสั่งซื้ออยางเปนทางการใหกับผูจัดจําหนาย และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ณ แหลงวัตถุดิบ เพื่อ
ลดระยะเวลาการสงมอบวัตถุดิบ และลดปริมาณวัตถุดิบที่ไมตรงตอความตองการของลูกคา และการซื้อวัตถุดิบสําเร็จรูป
เพื่อลดขั้นตอนการผลิต เปนตน ซึ่งปจจุบันทางบริษัทสามารถลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบไดลงเหลือเพียง
ประมาณ 10-15 วัน ซึ่งการลดระยะเวลาในจัดเตรียมวัตถุดิบทําใหบริษัทฯ สามารถหมุนเวียนเงินไปใชประโยชนอยาง
อื่นไดดียิ่งขึ้น  

 นอกจากนั้นทางบริษัทยังดําเนินการในการลดตนทุนวัตถุดิบโดยไมลดคุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งเปนปจจัยที่
สําคัญมากตอการแขงขันกับทั้งคูแขง  ภายในประเทศและคูแขงจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้การลดตนทุนชวยใหบริษัทฯใชราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงไดมากขึ้น สงผลใหบริษัทฯมีกําไรจากการขาย
มากขึ้น บริษัทฯ มีวิธีการลดตนทุนวัตถุดิบ โดยการหาวัตถุดิบแหลงใหม และการใหผูจัดจําหนายประกวดราคาขาย
วัตถุดิบ ดังนี้  

 การหาวัตถุดิบแหลงใหม ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เปนการลดการพึ่งพาผู
จัดจําหนายรายใดรายหนึ่ง ปองกันปญหากําลังการผลิตของผูจัดจําหนายไมเพียงพอตอปริมาณที่บริษัทฯ สั่งซื้อ ปองกัน
การผูกขาดดานราคาของผูจัดจําหนาย และชวยใหบริษัทฯ มีทางเลือกมากขึ้นในการกระจายปริมาณวัตถุดิบที่ตองการซื้อ
ไปยังผูจัดจําหนายหลายราย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งปจจุบันขอตกลงทางการคากับหลายๆ ประเทศ ทําใหภาษี
ในการนําเขาวัตถุดิบลดลงเปนอยางมาก ซึ่งการจัดหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  นอกจากเปน
การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ วามีการพัฒนาทางดานการจัดหาวัตถุดิบ แลวยังชวยเพิ่มความหลากหลาย และ
ทันสมัยใหผลิตภัณฑอีกดวย  

 การผลิตวัตถุดิบบางสวนเอง  บริษัท พยายามศึกษาและหานวัตกรรมและเทคนิคในการผลิตวัตถุดิบบางสวน
เอง เพื่อทําใหตนทุนทางดานวัตถุดิบต่ําลง และเปนการลดการพึ่งพา การผูกขาดของ ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ เชน ฟองโมล  
ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตชุดช้ันใน ปจจุบันบริษัทสามารถผลิตไดเองประมาณ 30% ของจํานวนที่ใช และมีแผน
ในการผลิตเองใหถึง 80% ในป 2559 และคาดวาจะเปน 100% ในอนาคตอันใกลนี้  

การลดระยะเวลาในการผลิต  จากที่ไดกลาวมาขางตน การที่ทางบริษัท ไดนําระบบ TPM ( Total Productive 
Management มาใชในกระบวนการผลิตดวย  ทําใหทางโรงงานสามารถลดระยะเวลาในการผลิต และสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคาไดรวดเร็วขึ้น โดยการใชระบบ SAM (Standard Allowance Minute) หรือ ระยะเวลาในการผลิตตอพนักงาน 1 คน 
ตอ 1 ขั้นตอน  มาใชในการคํานวณหาระยะเวลาในการผลิตในแตละขั้นตอน เพื่อทําใหระบบการผลิตไหลลื่น ไมมี
อุปสรรค หรือ คอขวด (Bottle Neck) ในขบวนการผลิต นอกจากนั้นยังมีทีมในการศึกษาอุปกรณเพื่อชวยทําใหระยะเวลา 
และขั้นตอนในการผลิตสั้นลงใหมากที่สุด สงผลใหระยะเวลาในการผลิตตอสินคา 1 ช้ินสั้นที่สุด ทําใหประสิทธิภาพการ
ผลิตตอพนักงานหนึ่งคนมากขึ้น 
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การควบคุมคุณภาพการผลิต  
 บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคาอยางเขมงวด โดยในทุกโรงงานจะมีหนวยงานตรวจสอบ

คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานใหญ ซึ่งทําการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ต้ังแตการตรวจงานกอนเริ่มการผลิต (Pre-production) ของสินคาทุกรหัสจากทุกโรงงานใน
กลุมงานตางๆ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดกอนการผลิต จนถึงการตรวจสินคากอนสงมอบ (Production 
Sample) ซึ่งเปนการตรวจขั้นตอนสุดทายหลังจากการผลิตสินคาเสร็จสิ้นทุกครั้ง กอนสงมอบสินคาใหกับลูกคา เพื่อให
แนใจไดวาสินคาที่ผลติผานมาตรฐานสากล และเปนไปตามคําสั่งผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสุมตรวจมาตรฐานของโรงงาน 
(Inspection) ทุกไตรมาส กอนการตรวจประจําปของลูกคาแตละราย   เพื่อคงไวซึ่งมาตรฐานสากล และความพึงพอใจ
ของลูกคา 

 
  กลุมลูกคาเปาหมาย 
บริษัทฯ ไดแบงกลุมลูกคาเปาหมายตามวัย และประเภทของผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา ดังนี้ 

กลุมลูกคาวัยเด็กและวัยรุน 
 กลุมลูกคาทั้งสองวัยนี้เปนฐานลูกคาหลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินคาที่ตอบสนองกับความ

ตองการของลูกคากลุมนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่องของ การออกแบบตัดเย็บคุณภาพดี รูปแบบทันสมัยเนื้อผา
คุณภาพสูงปราศจากการแพหรือระคายเคือง  สีสันและความนารักเหมาะสมกับวัย ทําใหเครื่องหมายการคาของบริษัท
ยอย เปนที่รูจักนิยมอยางแพรหลายในกลุมลูกคาวัยเด็กและวัยรุน โดยมีการวางจําหนายผลิตภัณฑใหมตลอดทั้งป บริษัท
ฯ จึงสามารถสรางรายไดจากสินคากลุมนี้อยางตอเนื่อง  

 สาํหรับกลุมลูกคาวัยเด็ก ต้ังแตระดับการศึกษาชั้นประถมตนจนถึงมัธยมตน ผูปกครองเปนผูมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา บริษัทฯ ไดผลิตชุดช้ันในของเด็กภายใตเครื่องหมายการคา “Sabinie” เพื่อรองรับการเติบโตของ
สรีระในวัยเด็ก โดยเนนการออกแบบที่ใสความรูเขาไปกับลวดลายของสินคา เชน Collection AEC ซึ่งสอดแทรกความรู
ทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศในกลุม AEC ผานลวดลายนารักบนสินคา และทางบริษัทฯ ยังไดจัดกิจกรรม
ซาบีนี่แคมป โดยนําเยาวชนผูสมัครที่ผานการคัดเลือกมารวมสนุกกับกิจกรรมฐานแตละประเทศใน AEC โดยมีพ่ีๆ
เจาของภาษามาใหความรู และเรียนรูการปลูกขาวอันเปนอาหารหลักรวมกันของผูคนทั้งภูมิภาค เพื่อใหเด็กๆไดรับ
ความรู ความประทับใจ และจดจําซาบีนี่ได 

 กลุมลูกคาวัยรุน เปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในชั้นมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เปนวัยที่เพื่อนและบุคคล
ที่ตนเองชื่นชอบมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ซึ่งมักเลือกซื้อสินคาตามแฟชั่นสมัยนิยม และฟงกช่ันในการใชงานที่
สามารถทําใหบุคลิกภาพของตนดูดียิ่งขึ้นในสายตาของคนอื่นๆ ซึ่งปจจุบันแบรนดซาบีนา ไดรับความนิยมอยางมากใน
กลุมวัยรุน ดวยรูปแบบทันสมัย มีฟงกช่ันที่ตองการครบถวน ชวยดันทรงใหสรีระแลดูสวยงามสมสวน มีลวดลายสีสีสัน
สดใสนําแฟชั่น ทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการออกผลิตภัณฑที่เปนแฟชั่นในกลุมนี้อยางตอเนื่อง  และมีการปรับปรุงหรือ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้โดยตลอด 

กลุมลูกคาวัยสาวและวัยผูใหญ 
 กลุมลูกคาวัยสาวจัดเปนกลุมลูกคาตั้งแตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงสาววัยทํางาน เปนวัยที่เพื่อน พนักงาน

ขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันใน กลุมลูกคาวัยสาวจะเนนฟงกช่ันในการใชงานที่
สอดคลองกับแฟชั่นเครื่องแตงกายภายนอก ตองการมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในการสวมใสเสื้อผา ลูกคาในกลุมนี้จะ
มีความเปนผูใหญมากขึ้นและเริ่มมีรายไดเปนของตัวเอง ทําใหเริ่มคํานึงถึงประโยชนการใชงานมากกวาความสวยงาม
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เพียงอยางเดียว นอกจากนั้น ยังมีอํานาจการซื้อสูงและปริมาณลูกคาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลิตภัณฑ
สําหรับลูกคากลุมนี้มากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดเริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมีฟงกช่ันประโยชนในการใชงาน 
แกไขขอบกพรอง และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ทางบริษัทฯ มีสินคาสําหรับรูปทรงหนาอกของ
ลูกคาทุกรูปแบบ และตอบสนองกับทุกปญหาสรีระที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้น เชน สินคาสําหรับวัยสาวชื่อ 
Modern V  มีฟงกช่ันฟองน้ําดันทรงดานขางรูปตัววี เหมาะสําหรับวัยสาวที่เริ่มมีการเผาผลาญไขมันไดชาลง ทําใหเริ่มมี
เนื้อสวนเกิน ซึ่งรุนดังกลาวสามารถที่จะเก็บเนื้อสวนเกินดานขางหนาอก และสามารถทําใหหนาอกกระชับเขามาชิดกัน 
ทําใหมีรองอกที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น ทําใหสินคาในรุนนี้ไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน 

กลุมลูกคาตางประเทศ (OEM) 
 กลุมลูกคาตางประเทศผูสั่งผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต โดยสวนใหญเปนคูคากับ

บริษัทฯ มานาน สวนลูกคาใหมๆ สวนใหญมักจะติดตอเขามาเอง จากช่ือเสียงของบริษัทฯ ในการผลิตสินคาที่รักษา
คุณภาพตามที่ลูกคาตองการ และมีการสงมอบที่ตรงเวลา ซึ่งลูกคาสวนใหญ จะเปนบริษัทจําหนายชุดช้ันในที่มีช่ือเสียง มี
การประกอบกิจการมานานในทวีปยุโรป เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เนเธอรแลนด เปนตน    

 กลุมลูกคาเหลานี้มีทั้งผูจําหนายชุดช้ันในที่เนนฟงกช่ันการใชงานจนถึงแบบแฟชั่นที่เปนคอลเลคชั่น สําหรับ
ตลาดผูบริโภคตั้งแตระดับกลางจนถึงระดับบน แตปจจุบันจากสถานการณทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรปหลายแบรนดเริ่ม
ปรับตลาดตนเองไปยังระดับกลางถึงลางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่ผูบริโภคลดการบริโภคลงและมี
การใชจายประหยัดขึ้น  

 นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ไดเรงในการหาตลาดใหมเพิ่มเติม เพื่อมารองรับในสวนลุกคาเกาที่ลดการสั่งซื้อ 
โดยไดมีลูกคาใหมที่มาจาก ประเทศรัสเซีย เปนตน 

 
   การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

การจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย  
บริษัทฯ จําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยภายในประเทศ ผานหลายชองทางการจัด

จําหนายเพื่อใหเขาถึงลูกคาไดอยางทั่วถึง ผานเคานเตอรภายในหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
รวมถึงเคานเตอรภายในดิสเคานทสโตรทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 578 แหง 

  

       บริษัทฯ จะวางขายตามจุดจําหนายตางๆ โดยเปนลักษณะการฝากขายสินคา และมีการโอนยายสินคาอยาง
สม่ําเสมอเพื่อสรางยอดขายอยางตอเนื่อง โดยในแตละจุดจําหนาย บริษัทฯ จัดใหมีพนักงานขาย จํานวน 2-3 คน ซึ่งเปน
พนักงานขายที่ไดรับการฝกอบรมใหมีความสามารถในการสื่อสินคาใหถึงลูกคาเปาหมาย เพื่อใหคําแนะนําแกผูบริโภค
เกี่ยวกับวิธีการใชผลิตภัณฑที่ถูกตอง และจุดเดนตางๆของผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลความ
ตองการหรือขอเสนอแนะของลูกคา กลับมายังฝายวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑไดตรงตอความตองการของลูกคา
มากยิ่งขึ้น ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานขายจํานวนทั้งสิ้นมากกวา 1,100 คน 

สําหรับการจําหนายในตางประเทศ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “Sabina” “Sabinie” 
“SBN” ผานตัวแทนจําหนายในประเทศอาเซียน แลว 7 ประเทศ คือ  พมา  เวียดนาม    กัมพูชา  ลาว, ฟลิปปนส, สิงคโปร  
สวนประเทศมาเลเซีย นั้น เนื่องจากวาผูจัดจําหนายไมสามารถทําไดตามเปาหมายที่วางไว ทางบริษัท จึงตองยกเลิกการ
เปนตัวแทนจําหนาย  และอยูในระหวางการทําการหาผูจัดจําหนายรายใหมอยู สําหรับประเทศที่เหลืออีก  2 ประเทศ  คือ 
ประเทศอินโดนีเซีย และบรูไน  ทางบริษัทฯ อยูในระหวางการหาอยูเชนกัน นอกจากประเทศในอาเซียนแลว ประเทศ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 22 

อื่นๆ นอกจากอาเซียนแลวทางบริษัทยังมีตัวแทนจัดําหนายในประเทศปากีสถาน, บังคลาเทศ , สาธารณรัฐอาหรับเอมิ
เรสต, และอื่นๆ 

 
การจําหนายสินคา OEM 
บริษัทฯ  มีการผลิตสินคาตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ    และบริษัทยอย และตามรูปแบบของลูกคาเอง 

โดยลูกคา  OEM  สวนใหญ   เปนลูกคารายใหญ ที่มีช่ือเสียง ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกคาสวนใหญมี
ความสัมพันธกันมายาวนาน  มีลักษณะการจําหนายเปนครั้งๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกคา ประกอบดวยลูกคาที่เปนทั้ง Own 
Stores, Department Stores, Modern Trade, Wholesaler, Trading firm ตลอดจนถึงลูกคาที่เปน Importer รายใหญใน
อังกฤษ และยุโรป 

 
  ภาวะอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑชุดช้ันใน  จัดเปนอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง  ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นปลาย 
 ที่ใชแรงงานฝมือเปนหลัก  (Skilled labor intensive)  ซึ่งทางบริษัทฯ  มีทั้งการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในตลาดใน
ประเทศ   และตลาดตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง และการผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคา
ของผูสั่งผลิต (OEM)  
  
ภาวะอุปสงค อุปทานของชุดชั้นในในประเทศไทย 

 ภาวะอุปสงค  สัดสวนประชากรในประเทศไทยในป 2558  มีประชากรเพศหญิงใกลเคียงกับเพศชาย กลาวคือ มี
ประชากรเพศหญิงประมาณ 34.7  ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 67.95 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.9 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อชุดช้ันในนั้น แตกตางกันในแตละชวงอายุ กลาวคือ ชุด
ช้ันในสําหรับเด็ก สวนใหญแลว พอแมจะเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากกวา ในสวนของวัยรุน การตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยู
กับการออกแบบ แฟช่ัน และการใชงานเปนสําคัญ ในขณะที่วัยสาว หรือวัยผูใหญ จะตัดสินใจซื้อจากฟงกช่ันการใชงานและ
รูปแบบเรื่องดีไซน ซึ่งนอกจากจะสวยงามแลว ยังตองเหมาะกับชุดที่สวมใสภายนอกดวย   

เนื่องจากชุดช้ันในเปนสินคาจําเปนและมีอายุการใชงานจํากัด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ดังกลาว สงผลใหความถี่ในการเลือกซื้อชุดช้ันในเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับเปนปจจัยสนับสนุนใหมีปริมาณความตองการบริโภคชุด
ช้ันในอยางตอเนื่อง   

ในป 2558 อุปสงคของชุดช้ันในโดยรวมในประเทศอยูในลักษณะทรงตัวในชวงครึ่งปแรก และกระเตื้องขึ้นในครึ่ง
ชวงไตรมาสสุดทายของป ทั้งนี้เนื่องจาก 

ปญหาทางดานการบริโภคภายในประเทศ  จากภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอยูในระดับตองเฝาระวัง และความผัน

ผวนของเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  จากความซบเซาของเศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรปที่ฟนตัวชาและปญหาหนี้

มูลคาสูงของประเทศกรีซ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังที่เขมงวดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาวะ

สงครามในประเทศตะวันออกกลางกับกลุม IS ไปจนถึงภาวะราคาน้ํามันตกต่ําอยางรุนแรง แมการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยจะมั่นคงและมีแนวโนมที่ชัดเจนไปในทางที่ดีขึ้น แตอตัราเงินเฟอติดลบอยางตอเนื่องสงผลใหราคาสินคาไมสามารถเพิ่มขึ้น
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ได การสงออกที่ติดลบ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา และตลาดหุนที่มูลคาลดลงเรื่อยๆ ทําใหดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคยังคง

ไมกระเตื้องขึ้นเทาที่ควร และผูบริโภคยังคงระมัดระวังการใชจายอยางมาก มีผลทําใหอุปสงคโดยรวมในประเทศยังคงลดลง   

ในภาวะที่คาครองชีพที่สูงขึ้น และราคาสินคาอุปโภคบริโภคพ้ืนฐานไมลดลงแมราคาน้ํามันจะตกต่ําไปมาก ผูบริโภค

มีความออนไหวมากขึ้นตอการลดราคาสินคาในสวนลดมูลคาสูง  ทําใหหางสรรพสินคาและแบรนดตางๆเรงจัดรายการลดราคา

แขงขันกันสรางยอดขายดุเดือดขึ้นทั้งความถี่ที่มากขึ้นและเปอรเซ็นตสวนลดที่สูงขึ้น ทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากสามารถ

เลือกซื้อสินคาตามโปรโมชั่นที่ใหความคุมคาสมราคาสูงสุด รวมทั้งสินคาชุดช้ันในสตรี ซึ่งเคยมีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆ แบ

รนดจากตนทุนคาแรงที่สูงขึ้นในอดีต ก็รวมกันลดราคาใหสวนลดมากขึ้นแขงขันกันสูงเพื่อกระตุนยอดขาย แตการจัดรายการ

สวนลดบอยทําใหผูบริโภคเกิดความเคยชิน และเมื่อเกิดขึ้นบอยก็เริ่มไมไดผลโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ผูบริโภคชะลอการใช

จายมากที่สุด จนกระทั่งรัฐบาลประกาศใหการซื้อสินคาบางประเภทในวงเงิน 15,000 บาทชวงระหวางวันที่ 23-31 ธันวาคม 

2558 สามารถนําใบเสร็จมาลดหยอนภาษีได มีผลทําใหยอดขายในสัปดาหสุดทายของปพุงสูงขึ้นมากเปนการกระตุนผูบริโภคที่

ไดผลมาก     

ในกลุมลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีรายไดอยูในระดับปานกลางไดรับผลกระทบมากจากคาใชจายสูงและการ

ระมัดระวังการใชจาย โดยเฉพาะลูกคาวัยสาวและวัยผูใหญที่มีรายไดเปนของตัวเอง และสวนใหญอยูในวัยที่มีครอบครัวและมี

ภาระคาใชจายในครัวเรือนสูง กลุมนี้มีการใชจายบนพื้นฐานเหตุผลเพื่อประโยชนสูงสุดและมีแนวโนมระมัดระวังการจับจายใช

สอยมากที่สุด รวมถึงลูกคากลุมนี้มีวัยคุณแมที่ซื้อสินคาในกลุมวัยเด็กใหลูกๆดวย ทําใหสินคาในกลุมวัยเด็ก วัยสาว และวัย

ผูใหญ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาดวยเชนเดียวกับแบรนดคูแขงอื่นๆในตลาด ในขณะที่ลูกคาในกลุมวัยรุน ซึ่ง

เปนอีกกลุมหลักของรายไดบริษัทฯ ลูกคายังคงซื้อสินคาตามกระแสนิยมและเชื่อถือการแนะนําของสื่อที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจตางๆ ทําใหยอดขายของสินคาในกลุมวัยรุนยังคงเติบโตไดดีจากกิจกรรมทางการตลาดที่กระตุนยอดขายไดอยาง

ตอเนื่อง  

ดานอุปทานชุดช้ันใน   มีผูผลิตทั้งรายใหญ  รายกลาง  และรายยอยกระจายอยูทั่วประเทศกวา  40  ราย   จากการที่จะมีการ

รวมตัวกันเพื่อเปนหนึ่งเดียวในอาเซี่ยน  หรือ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   มีแบรนดตางๆ จากประเทศในกลุมอาเซียนเขามา

แขงขันในตลาดเมืองไทยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะแบรนดของประเทศสิงคโปรที่มีความพรอมสูงในการขยายออกนอกประเทศ   อีกทั้ง

มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากของ mass brands ช้ันนําจากตางประเทศที่มีการขายชุดช้ันในนําแฟชั่นดวยในราคาถูกมากจากการผลิต

และนําเขาจากประเทศจีนและประเทศดอยพัฒนาที่มีตนทุนการผลิตต่ํา รวมถึงมีการขยายตัวของสินคาราคาถูกที่วางจําหนายผาน

ชองทางคาปลีกแบบ hypermarket & discounted stores ทั้งสินคานําเขาจากประเทศที่ตนทุนการผลิตต่ํา และการเพิ่มสัดสวน house 

brands ของทางหางเอง อีกทั้งการเพิ่มแบรนดชุดช้ันในขยายไปในชองทางการจัดจําหนายแบบ online และ home shopping ทําให

อุปทานในตลาดระดับกลางถึงลางยังคงเพิ่มขึ้นมาก  ทําใหคาดวาตอไปการแขงขันของตลาดชุดช้ันในจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ  

 

ภาวะการแขงขันในประเทศ 
 ตลาดชุดช้ันในภายในประเทศเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงในทุกระดับราคา โดยมีผูประกอบการหลายรายใน

อุตสาหกรรมชุดช้ันใน เชน  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Sabina” นอกจากนี้ยังมีผูผลิตรายยอยซึ่ง
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ผลิตชุดช้ันในโดยไมมีเครื่องหมายการคาจํานวนมากรองรับตลาดผูบริโภคที่คํานึงถึงราคาเปนประเด็นหลักในการเลือกซื้อสินคา 
โดยหากแบงสัดสวนตลาดโดยประมาณแลว  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) จะมีสวนแบงตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเปน
บริษัทฯ ภายใตแบรนด “ Sabina” และบริษัท ไทรอัมพ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตแบรนด “ Triumph”  ใน
ป 2558 นี้ จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยังคงอยูในภาวะซบเซา ตลาดโดยรวมของชุดช้ันในจะมีการเติบโตนอย
เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคไมไดเพิ่มขึ้นและชะลอการใชจาย อีกทั้งผูบริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคาในราคายอมเยามาก
ขึ้น และจะตัดสินใจซื้อเมื่อมีโปรโมช่ัน หรือการสงเสริมการขายที่นาสนใจ โดยเฉพาะการลดราคา หรือราคาพิเศษ  ทําใหการ
แขงขันดานราคาของตลาดชุดช้ันในในประเทศทวีความรุนแรงมาก 

 นอกจากการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิตภายในประเทศ ยังมีการแขงขันจากผูผลิตชุดช้ันในชั้นนําจากตางประเทศ 
เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เปนตน ที่เขามาแยงชิงสวนแบงการตลาดผูบริโภคระดับบน สําหรับตลาดผูบริโภคที่คํานึงถึง
ราคาเปนประเด็นหลัก มีการแขงขันจากชุดช้ันในนําเขาราคาประหยัดจากผูผลิตจากประเทศใกลเคียง เชน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํา เปนตน นอกจากนั้นคาดวาจะมีแบรนดทองถิ่นในประเทศแถบอาเซียนที่มีขอตกลงทางการคาอาเซียน 
หรือ AEC จะเขามารวมแขงขันอีกในไมชานี้ 

 
การนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันใน 
มูลคาการนําเขาชุดช้ันในสตรีของไทย ต้ังแตป 2556 ถึง 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   (หนวย : ลานบาท) 
 

 
     

  
 
 
 

 
  ที่มา : กระทรวงพาณิชย HS:6108/6109/6208/6212 

ป 2556 2557 2558 

มูลคาการนําเขา 4,937.5  5,440.3  5,999.6  
อัตราการเติบโต (%) 12% 10% 10% 
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จากตาราง และกราฟ จะเห็นไดวาแนวโนมการนําเขาสินคาในกลุมชุดช้ันใน มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ประมาณรอยละ 10 
ตอป โดยในป 2558 มีการนําเขาสูงถึง เกือบ 6,000 ลานบาท และมีแนวโนมสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งนี้คาดวามาจากปจจัย 2 ดาน คือ 
ตลาดชุดช้ันในสตรีในประเทศไทย เปนตลาดที่มีศักยภาพ มีปริมาณการบริโภคชุดช้ันในอยูในอัตราที่สูง ทั้งจากการบริโภค
ภายในประเทศเอง และจากนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวและจับจายใชสอยในประเทศไทยมากขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจากไทย
เปนฮับ หรือ ศูนยกลางในการทองเที่ยวในอาเซียน  ทําใหหลายๆ แบรนดจากตางประเทศเขามาทําตลาดในประเทศไทยมากขึ้น 
ทั้งแบรนดจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา  สวนอีกดานหนึ่งคาดวา  เนื่องจากตนทุนการผลิตชุดช้ันในในประเทศไทย มีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกัน  ทําใหมีหลายๆ แบรนด เริ่มไปวาจางผลิตในตางประเทศ เพื่อเปนการลดตนทุน  

มูลคาการนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันในจากประเทศคูคาหลักป 2556 – 2558 (ลานบาท) 
 

ประเทศ 2556 2557 2558 

จีน 2,688.2  2,895.5  2,922.5  

ฮองกง 558.2  666.0  779.6  
มาเลเซีย 55.2  38.1  79.2  

เวียดนาม 284.9  331.4  397.8  

บังคลาเทศ 193.8 165.1 190.3 

อินโดนีเซีย 86.2 102.0 143.5  

ญี่ปุน 275.6  183.8  215.3  

โปรตุเกส 106.6 110.9 126.7 
 

 
 ที่มา :  กระทรวงพาณิชย HS:6108/6109/6208/6212 

 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 26 

สัดสวนการนําเขาชุดช้ันในป 2558 
ประเทศ จีน ฮองกง บังคลาเทศ เวียดนาม โปรตุเกส อื่นๆ 
อัตราสวน (%) 49 13 3 7 2 26 

 

 

 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 

เมื่อพิจารณาจากการนําเขา ทั้งทางดานมูลคาการนําเขา และสัดสวนการนําเขา จะเห็นไดวาประเทศไทยมีการนําเขาจาก
ประเทศจีนในมูลคา และสัดสวนที่สูงมากที่สุดมาโดยตลอด โดยมีสัดสวนการนําเขาถึงรอยละ 49  แตมีแนวโนมการเติบโตของ
การนําเขาที่ลดลง โดยในป 2558 มีการนําเขาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1  แตปรากฎวาการนําเขาในแถบประเทศอาเซียน อันไดแก 
มาเลเซีย , เวียดนาม  และ อินโดนีเซีย มีอัตราการการเติบโตของการนําเขาที่สูงขึ้นเปนอยางมาก  โดยมีอัตราการเติบโตของการ
นําเขาเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 108 , 20 และ 40 ตามลําดับ  ทั้งนี้คาดวาการนําเขาจากประเทศจีน ยังคงอยูในอัตราที่สูง เนื่องจากตนทุน
การผลิตในประเทศจีนยังอยูในอัตราที่ตํ่า เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อีกทั้งสินคาจากประเทศจีนไดมีการพัฒนาทางดานคุณภาพที่
ดีขึ้น และดีไซนที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามแนวโนมคาดวาการนําเขาจะเริ่มลดลง ในอนาคต สวนการนําเขาจาก
ประเทศในอาเซียน จะมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําใหภาษีการนําเขา
อยูในอัตรารอยละ 0  คาดวาการนําเขาชุดช้ันในในประเทศแถบนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต  

 
การนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันใน 
มูลคาการสงออกชุดช้ันในจากประเทศไทยตั้งแตป 2556 จนถึงป 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

          (หนวย : ลานบาท) 
  
 
  
 
 

  2556 2557 2558 
มูลคาการสงออก 19,104.6  20,087.9 19,559.1 

อัตราการเติบโต(%) -2% 5% -3% 
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 ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 

จากตาราง และ กราฟการสงออกสินคาประเทศชุดช้ันในไปยังตางประเทศ จะเห็นไดวา มูลคาการสงออกลดลง ตํ่ากวา
ในป 2558 อยูที่ 528 ลานบาท ทั้งนี้คาดวาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทั่วโลก ทําใหการบริโภคในแตละประเทศลดลง ในขณะที่
ผูผลิตไมไดลดลง ทําใหสงผลกระทบกับการสงออกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะตองแขงขันทางดานราคาแลว ยังตองแขงขัน
ทางดานปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลงดวยเชนกัน  

 
มูลคาการสงออกสินคาประเภทชุดช้ันในสูประเทศคูคาหลักป 2556 - 2558 (ลานบาท) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ประเทศ 2556 2557 2558 

สหรัฐอเมริกา 6,138.7 5,975.2 5,885.3 

ญี่ปุน 2,998.1 3,586.7 3,656.1 

เบลเยี่ยม 1,573.4 1,831.5 1,699.0 

ฝร่ังเศส 561.6 480.6 466.8 

เยอรมัน 993.5 1,155.0 993.5 

สหราช
อาณาจักร 

296.7 391.0 527.5 
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  ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 สําหรับประเทศสงออกชุดช้ันในที่สําคัญของประเทศไทยนั้น มูลคาการสงออกที่มากที่สุดยังเปนประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีการสงออกอยูที่ 5,885.3 ลานบาท ซึ่งลดลงกวาป 2557 ประมาณ 90 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 1.5 
รวมทั้งประเทศในแถบยุโรป หรือ EU อันไดแก เบลเยี่ยม , ฝรั่งเศส และเยอรมัน  ที่มียอดการสงออกที่ตํ่ากวาปที่ผานมา แสดง
ใหเห็นวาตลาดของสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป หรือ EU นั้น การบริโภคสินคายังไมกระเตื้องขึ้น ยังอยูในภาวะซึม
เซา  สวนประเทศญี่ปุน และอังกฤษนั้น ยังคงมีอัตราสูงขึ้นกวาปที่ผานมาเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 

ศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯ 
 ในสภาวะตลาดที่มีการแขงขันเสรีทั้งในและตางประเทศ ผูผลิตและจัดจําหนายชุดช้ันในจําเปนตองรักษาความสามารถ

ในการแขงขันของตนอยูเสมอ ทั้งนี้ ศักยภาพการแขงขันของบริษัทฯเมื่อเทียบกับคูแขงทั้งภายในและตางประเทศ มีรายละเอียด
ดังนี้  

1. คุณภาพผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ ผลิตชุดช้ันในที่มีคุณภาพทัดเทียมกับชุดช้ันในที่ผลิตโดยคูแขงจากประเทศรายใหญ และจากการผลิตชุด

ช้ันในตามคําสั่งซื้อของผูจําหนายชุดช้ันในช้ันนําในตางประเทศ ทําใหมีความชํานาญในการผลิตชุดช้ันในที่ตองอาศัยทักษะการ
ตัดเย็บสูงได บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ และไดรับใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบัน ทั้งทางดานการรับรองเรื่อง
การใชวัตถุดิบที่ไมปลอดจากสารที่ทําใหเกิดมะเร็ง, การไมใชแรงงานเด็ก, และไดรับ ISO 9001 : 2000 เปนตน โดยบริษัทฯ ไดมี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑต้ังแตเริ่มตนจนถึงออกมาเปนสินคาพรอมขาย  โดยมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบดวยมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากลูกคาจากตางประเทศ เพื่อนํามาใชในการผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพการตัด 
และเย็บในทุกขั้นตอน จนกระทั่งแพ็คลงกลองสินคา  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหแกลูกคา เพื่อ
ใหบริการที่ครบวงจรอีกดวย ซึ่งนับเปนขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับผูผลิตสินคา OEM จากประเทศใกลเคียง เชนผูประกอบการ
สวนใหญในประเทศจีน ที่แมจะมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา แตผลิตสินคาที่ดอยคุณภาพกวา และถึงแมวาจะมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา แตยังไมคอยเปนที่ยอมรับจากลูกคาเทาไรนักดังนั้น ลูกคาผูจําหนายชุดช้ันในช้ันนําในตางประเทศทั้งใน
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ทวีปอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย จึงใหความไววางใจและทําการสั่งผลิตสินคากับบริษัทฯอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ และนวัตกรรมสินคา 
 บริษัทฯ มีทีมงานในการออกแบบชุดช้ันในที่เช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายใหเหมาะสมกับทุกรุนทุกวัย โดยมีการ

สงดีไซนเนอรไปศึกษาดูงานยังตางประเทศ เพื่อเรียนรู และศึกษาถึงเทรนดดีไซนเพื่อนํามาปรับ และใชในการออกแบบใหกับ
สินคาในประเทศ โดยเฉพาะสินคาวัยรุนซึ่งเปนกลุมสินคาที่มีลวดลายนารัก ซึ่งแตกตางจากชุดช้ันในชั้นนําของยี่หออื่นๆ ซึ่งไม
เนนการออกแบบลวดลายเพื่อเอาใจกลุมลูกคาวัยรุนมากนัก จึงทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับ และสามารถครอง
สวนแบงตลาดผูซื้อกลุมวัยรุนไดมาก  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนหนวยงานในการ
วิเคราะหความตองการของผูบริโภคในแตละชวงอายุวัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระรางกายตลอดเวลา ทําใหสามารถออก
ผลิตภัณฑใหมๆตามตวามตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

3. ชางฝมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง 
บริษัทฯ มีชางฝมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง สามารถตัดเย็บชุดช้ันในที่สลับซับซอนได  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดศูนยการ

เรียนในโรงงานซึ่งใหการศึกษาพนักงานทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ จึงเปนสวนเสริมใหบริษัทฯสามารถคัดเลือกชางเย็บที่มี
ความสามารถได 

4. ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพรอมพนักงาน 
หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing Systems เขามาใชปรับปรุงระบบการ

จดัการในโรงงานจนไดรับรางวัลจากสถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุน แลว ทางบริษัทฯ ยังไดนําระบบ KAIZEN ของญี่ปุนเขามาใช
ในการจัดการดวยเชนเดียวกัน  ทางบริษัทฯ ยังคงหาเครื่องมือการจัดการเขามาเพื่อชวยบริหารงานโรงงานมากยิ่งขึ้น ไดแก 
ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
สวนรวม) เปนตน เขามาชวยเสริมการจัดการในโรงงานใหมีระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ลดการ
สูญเปลา 

5.  องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนใหเปน องคการแหงการ

เรียนรู เพราะในการพัฒนาปรับปรุงตางๆตองอาศัยความรูและการเรียนรูของคนในองคการ ดวยการคนหาแนวคิดใหมและการ
ใชประสบการณตรง ทําใหเกิดการผลิตสินคาหรือบริการใหมและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  หากองคการใด
มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูมากแลว ก็จะไดเปรียบกวาองคกรอื่นๆ ดังนั้นถาบริษัทฯทําใหสมาชิกในองคการมีการเรียน
รูอยูตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความรูอันอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถายโอนความรูไปยังสมาชิกอื่นในองคการ
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนสมาชิกสามารถนําประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสรางคุณคา
ใหกับสินคาและบริการไดอยางสรางสรรค อันจะนําไปสูการสรางกระบวนการและการจัดการในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกธุรกิจ 

 6. การสรางวัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 4 ดี 
บริษัทฯ  ยึดหลักการ องคกรแหงความสุข เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ องคกร และมีความเชื่อวา องคกรจะดีได 

ถาพนักงานในองคกร ทํางานอยางมีความสุข เปรียบเสมือน องคกรเปนบานหลังที่ 2  การบริหารงานมีหลายแบบ ทั้งแบบการ
บริหาร จัดการแบบ บน ลงลาง หรือแบบลางขึ้นบน แตบริษัทฯยึดหลักในการบริหารโดยใชพนักงานเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา(Client Center) และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพราะเรามีความเชื่อวา ถาสิ่งที่ทํา เกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการกระทํา
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โดยพนักงานทุกคนเองแลว ความสุขจะเปนคําตอบสุดทายที่ทุกคนไดรับ ซึ่งสิ่งนี้เปนที่มาของคําวา วัฒนธรรมองคกร 4 ดี ของ
บริษัทฯ อันประกอบดวย”คิดดี พูดดี ทําดี และเปนคนดี” 

 
คิดดี หมายถึง  ทุกคนตองเริ่มตน การคิดบวก มองบวก มีสติทั้งกับตนเองและผูอื่น 
พูดดี หมายถึง ทุกคนตองพูดจากันดวยคําพูดที่ดีลดการเปรียบเทียบ 
ทําดี หมายถึง รูเสียเปรียบ ไมเอาเปรียบผูอื่น รูจักการให 
คนดี จะเกิดขึ้นทันที เมื่อเรามี 3 ดี ขางตน พรอมแลว 
 

นโยบายราคา 
         การกําหนดนโยบายราคาสินคาสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินคาภายใตเครื่องหมายการคา

ของบริษัทยอย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสินคาที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM) โดยปจจัยที่มีผลตอ
การกําหนดราคาสินคา 2 ประเภทนี้ คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลคาทางการตลาดของสินคา 

        ราคาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย (Sabina) จะใชวิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอผูใช
ผลิตภัณฑ โดยจะเพิ่มราคาตามมูลคาทางการตลาดของสินคาดวย การกําหนดราคาจะใหอยูในระดับใกลเคียงกับคูแขงในตลาด
ระดับเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคใชสินคาอยางคุมคา และใหอยูในระดับที่แขงขันได ปจจุบันราคาสินคาของบริษัทฯ ถือวาอยูใน
ระดับราคาปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคาประเภทเดียวกันในตลาด บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการแขงขันทางดานราคา
กับผูผลิตรายอื่น อยางไรก็ตามสินคาอาจมีการลดราคาตามกลยุทธการตลาดของหางสรรพสินคา และจุดจําหนายตางๆ ตามความ
เหมาะสม 

         สําหรับราคาสินคา OEM บริษัทฯ จะคัดเลือกลูกคาที่อยูในระดับ กลางถึงระดับบน และใชนโยบายในการตั้งราคา
แบบเพิ่มอัตรากําไรจากตนทุนการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงของความผันผวนเงินตราตางประเทศ
บางสวน และกําไรขั้นตนจากการผลิตสินคาแตละชนิด มากนอยตามรูปแบบของสินคา รวมถึงปริมาณสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อ 

 
    การจัดหาผลิตภัณฑ   

กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต   
ปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหง ต้ังอยูในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดยโสธรและจังหวัดบุรีรัมย มีเครื่องจักรรวม

ทั้งสิ้นกวา 2,600 เครื่อง โดยแบงเปนเครื่องจักรเย็บ จํานวนกวา 2,300 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ จํานวนกวา 300 เครื่อง 
นอกจากเครื่องจักรหลักเหลานี้แลวยังมีอุปกรณเสริมเครื่องจักรเย็บซึ่งสามารถชวยใหปรับเครื่องจักรใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑมากขึ้น โดยจะมีหลายแบบแตกตางกันไปตามรูปแบบสินคา ปจจุบัน
บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งสิ้น 4.29 ลานชิ้นตอป  

บริษัทยอยมีโรงงาน 2 แหง ต้ังอยูในเขตจังหวัดกรุงเทพ และจังหวัดนครปฐม มีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้นกวา 1,500 
เครื่อง โดยแบงเปนเครื่องจักรเย็บ จํานวนกวา 1,300 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นกวา 200 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
บํารุงรักษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตอพนักงานอีกดวย ปจจุบันบริษัทยอยมีการผลิตจริงทั้งสิ้น 1.96 ลาน
ช้ินตอป    

นโยบายในการผลิตสินคา 
ปริมาณสินคาที่จะผลิตขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การคาดการณสภาวะการแขงขันทางการตลาด ฤดูกาลใน

การวางจําหนายผลิตภัณฑใหม กําลังการผลิตของแตละโรงงาน และนโยบายจากฝายบริหารงาน โดยมีปจจัยพ้ืนฐานมาจาก
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ความตองการของลูกคาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีปจจัยในเรื่องรูปแบบการผลิต หากแบงสินคาออกตามรูปแบบการผลิตก็
สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ สินคาที่มีการผลิตรูปแบบซ้ําเดิม หรือสินคาเบสิค (Basic)  และสินคารูปแบบใหม หรือ 
สินคาแฟชั่น (Fashion)  สินคารูปแบบซ้ําเดิม จะเปนสินคาที่ผูบริโภคที่ชอบใชแบบเดียวกันบอยครั้ง มีสีที่เรียบ ไมมี
ลวดลาย ซึ่งจะมีการผลิตในลักษณะการเติมเต็มสินคาตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯ สามารถคาดการณการผลิต และวางแผน
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหลายนผลิต ผลิตในแบบเดียวกัน หรือใกลเคียงกันตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความชํานาญ 
ทําใหไดประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ไดผลผลิตมากยิ่งขึ้น ในสวนของสินคาที่เปนแฟชั่น จะมีการออกแบบใหมๆ อยู
ตลอดเวลา จะไมนําแบบเดิมกลับมาผลิตใหม แมสินคารูปแบบใหมมีความยากในการผลิตมากกวา แตมีรายไดจากการขาย
ที่สูงกวา และอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวา 

สําหรับผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย บริษัทฯ จะมีการวางแผนการวางจําหนายสินคาลวงหนา
ทุกป เพื่อควบคุมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนการวางจําหนายสินคาบงบอกถึงปริมาณและชนิดสินคาที่บริษัทฯ 
ตองผลิตในแตละเดือน เพื่อที่จะวางจําหนายไดตรงเวลาที่วางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุนตามปริมาณการสั่งซื้อ
ในระหวางป ฝายวางแผนการผลิตสวนกลางเปนผูกระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานตางๆ โดยกระจายปริมาณสินคา
ตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบงชนิดสินคาตามความเหมาะสมของเครื่องจักร และความชํานาญของพนักงานในแต
ละโรงงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในสวนผลิตภัณฑ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซื้อจากลูกคาเปนครั้งๆ ไป กลาวคือไมมีการผลิตลวงหนา 
ซึ่งลูกคาจะสั่งซื้อกอนวันที่ตองการสินคาเปนระยะเวลานานตามแผนการวางจําหนายสินคาของลูกคา ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิด
ความลาชาในการผลิต และสงสินคา บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคาที่จะผลิตไปยังโรงงานตางๆ ตามความ
เหมาะสมของกําลังผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา โดยพิจารณาควบคูไปกับปริมาณการผลิตสินคาภายใตเครื่องหมาย
การคาของตนเองดวย หากพบวามีการสั่งซื้อจากลูกคาเขามามากกวากําลังผลิตที่คงเหลือ บริษัทฯ จะไมรับการสั่งซื้อนั้นๆ 
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกคาและบริษัทฯ  

นอกจากนี้บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เชน การพัฒนา
แรงงานคน เนื่องจากแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสินคาตองการรายละเอียด
และมีดีไซนที่หลากหลาย ปจจุบันมีการพัฒนาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง ในระหวางการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุนพนักงานใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพอยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมพนักงานเปนระยะ ขึ้นอยูกับรูปแบบของผลิตภัณฑใหมที่ตองการวางจําหนาย และ
ความจําเปนในการเพิ่มทักษะการผลิต 
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 ปจจัยความเสี่ยง 

   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใหญ 

         ปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการขายสินคาผานทางชองทาง ดีสเคาทสโตร อันไดแก บิ๊กซี และโลตัส ซึ่งมีสัดสวนยอดขาย
อยูประมาณ รอยละ 30 ของยอดขายบริษัทฯ  แตเนื่องจากหางเหลานี้มีนโยบาย หรือแนวโนมในการที่จะขายสินคาในราคา
ที่ตํ่า เพื่อสอดคลองกับกลุมลูกคาของหางเหลานี้  จึงไดเริ่มทําแบรนดของตนเองขึ้นมาจําหนาย หรือ House Brand โดย
นําเขามาจากประเทศจีนเปนสวนใหญ ซึ่งมีราคาตนทุนสินคาที่ตํ่าและมาจําหนายในราคาที่ตํ่ากวาราคาสินคาบริษัทฯ 
คอนขางมาก ถึงแมจะมีราคาที่ตํ่าแตเมื่อเทียบสัดสวนกําไรที่เปนเปอรเซ็นตแลว จะอยูในอัตราที่สูงกวาสวนแบงที่ไดรับ
จากทางบริษัทฯ ดังนั้นหางเหลานี้จึงไดเริ่มทําการลดขนาดพื้นที่ขายสินคาบริษัทฯ ลง เพื่อนําพื้นที่ไปใหกับสินคาแบรนด
ตนเอง    ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในการจัดโชวสินคาไดไมเต็มที่ จึงสูญเสียโอกาสในการขาย  แตอยางไรก็ตามหาง
เหลานี้ยังไมมีแนวโนมที่จะยกเลิกการจําหนายสินคาของบริษัทฯ เนื่องจากยอดขายบริษัทฯ เปนสัดสวนที่อยูในระดับที่สูง 
เมื่อเทียบกับยอดขายของทั้งแผนกชุดช้ันในของหางเหลานี้  หลังจากที่ทางหางเหลานี้เริ่มลดขนาดพื้นที่ขายของทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ยังเล็งเห็นวาปริมาณลูกคาที่มายังหางเหลานี้มีปริมาณที่สูงพอสมควร ทางบริษัทฯ จึงไดเริ่มดําเนินการใน
การเปดรานคาของบริษัทฯ เอง ในพื้นที่ดานนอกซึ่งเปนพื้นที่เชาของ หางเหลานี้  โดยทางบริษัทฯ ไดเปดไปแลวทั้งสิ้น
จํานวน  54  ราน จาก จํานวน 86 รานคา ในป 2558 หรือเทียบเปนรอยละ 63 ของจํานวนรานคาทั้งหมด  

• ความเสี่ยงจากการเปดรานคาของบริษัทฯ เอง 

ปจจุบัน การคาปลีกของไทย ไดมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น มีการสรางศูนยการคาขึ้นมาเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับกับ
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ที่ตองการเดินในศูนยการคาที่มีครบทุกอยาง ทั้งในสวนของหางสรรพสินคา, รานคาแบ
รนดตางๆ , รานอาหาร, ธนาคาร และโรงภาพยนต ซึ่งศูนยการคาสวนใหญจะแยกเปน 2 สวน คือ สวนของ
หางสรรพสินคา และสวนของพลาซาใหเชา ซึ่งทางบริษัทฯ มองวาปจจุบัน พฤติกรรมผูบริโภคไดเปลี่ยนไป  ผูบริโภค
บางสวนนิยมในการซื้อสนิคาตามรานคาของแบรนดในพลาซา มากกวาการซื้อสินคาในหางสรรพสินคา จึงเปนโอกาสของ
ทางบริษัทฯ ในการเปดรานคาของบริษัทฯ เองในบริเวณพลาซา ซึ่งเมื่อสิ้นป 2557 บริษัทมีจํานวนรานคาทั้งสิ้น 93 รานคา 
เมื่อสิ้นป 2557  แตอยางไรก็ตามการเปดรานคาของตนเองนั้นมีความเสี่ยงในหลายๆ ดาน ทั้งการลงทุนตกแตงรานคา ,เงิน
มัดจําในการทําสัญญาเชารานคาที่จะตองจายลวงหนา และระยะเวลาของสัญญาเชา ซึ่งสวนใหญจะกําหนดไวที่ 3 ป   ซึ่ง
บางครั้งพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ เลือกไมไดเปนพื้นที่ทางเดินผานของลูกคา ทําใหยอดขายที่ไดไมคุมคากับคาใชจายที่เกิดขึ้น 
ทั้งคาเชารานคา, คาไฟฟา , คาตกแตงราน และอื่นๆ  ในบางสาขาทางบริษัทฯ จําเปนตองปดกอนที่จะครบสัญญาเชา เพื่อมิ
ใหขาดทุนมากยิ่งขึ้น ทําใหเมื่อสิ้นป 2558 บริษัท คงมีรานคาอยู 86 รานคา 

  ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ตอตลาดชุดช้ันใน            
สตรี     จากการที่ประเทศไทยไดรวมจัดตั้งเขตการคาเสรีขึ้น หรือ ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เมื่อเดือน
มกราคม 2535 ซึ่งปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร, ฟลิปปนส 
, อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พมา และกัมพูชา ซึ่งปจจุบันไดพัฒนามาเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
: Asean Economic Community โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหการคาภายในอาเซียนเปนไปโดยเสรี ทั้งทางดานสินคา, 
บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรีโดยปราศจากการกีดกันที่ไมใชภาษีศุลกากรและใชอัตราภาษี
ศุลกากรต่ําที่สุด และใหลดลงเหลือในอัตรา 0%  ภายใน 31 ธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งความรวมมือดังกลาว สงผลกระทบทั้ง
ผลดีและผลเสีย แกธุรกิจของบริษัทฯ ในดานตางๆ ดังนี้ 
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แรงงาน  จากขอตกลงดังกลาว แรงงานสามารถเคลื่อนยายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเสรี ซึ่งผลดีที่ไดคือ 
จะมีแรงงานมีฝมือไหลเขาจากประเทศตางๆ ในประชาคมไดอยางเสรี ทําใหไมเกิดการขาดแคลนแรงงาน แตอยางไรก็ตาม
แรงงานจากตางประเทศก็มีความยากลําบากในการควบคุมดูแล เนื่องจากวัฒนธรรมการปกครองที่แตกตาง รวมทั้งทางดาน
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร อีกทั้งคุณภาพของแรงงานมีฝมือ ยังตองไดรับการฝกฝนอีกมาก 

ตลาดชุดช้ันในสตรี  จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอยางเสรี ทําใหแบรนดจากตางประเทศ ที่ไดเขามาผลิตสินคาใน
ประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมด สามารถเขามาในประเทศไทยไดอยางเสรี ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดชุดช้ันในสตรีอยาง
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา และในป 2559 นี้ คาดวาตลาดชุดช้ันในสตรี จะมีการแขงขันที่
รุนแรงมากขึ้นในทุกระดับ  ทั้งระดับกลาง  และระดับลาง  เนื่องจากจะมีอุปทานมากกวาอุปสงค เปนอยางมาก  
หางสรรพสินคาหลายๆ แหงเริ่มในการหาแบรนดใหมๆ จากตางประเทศเขามาในแผนกชุดช้ันใน เพื่อสรางความแตกตาง
ของหางตนเอง  ซึ่งยิ่งจะทําใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความไดเปรียบในเรื่องของการจับจองพื้นที่ในหางสรรพสินคา และดีสเคาทสโตรตางๆ 
ไวแลว อีกทั้งความที่เปนผูผลิตและผุจัดจําหนายชุดช้ันในสตรีภายใตแบรนด “Sabina” ในประเทศไทยมานานมากกวา 40 ป 
จนไดรับการยอมรับจากผูบริโภคภายในประเทศอยางกวางขวางทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ดี และรูปแบบที่โดดเดนทันสมัย  

ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็ไดประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ดวย เชนกัน กลาวคือ เปนโอกาสที่บริษัท
ฯ สามารถขยายแบรนด “Sabina” ออกไปยังประเทศในแถบอาเซียนไดงายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีภาษีอัตราศูนย และนอกจากนั้น
ยังไดประโยชนจากภาษีนําเขาวัตถุดิบ ผา, ลูกไม จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาตนทุนที่ตํ่าลง เนื่องจากไมมีกําแพง
ภาษีมากั้น ซึ่งนโยบายการคาเสรีในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น มีผลกระทบทั้งทางดานที่เปนประโยชน 
และดานที่ไมเปนประโยชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาทางบริษัท จะสามารถสรางโอกาสใหเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากขอตกลงดังกลาว
ไดหรือไม 

 
 ความเสี่ยงจากการเกิดสินคาลาสมัย 
บริษัทฯ ขายสินคาประเภทชุดช้ันใน ซึ่งมีทั้งที่เปนแบบเบสิค ซึ่งเปนแบบที่ขายไดตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งทางบริษัทจะ

มีการผลิตเพื่อเติมเต็มสินคาตลอดเวลา  นอกจากนั้นยังมีแบบที่เปนแฟชั่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอยูตลอดเวลา และ
รวดเร็ว โดยเมื่อสิ้นป 2558 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือทั้งสิ้นเปนมูลคา 974.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 58.30 ของ
สินทรัพยหมุนเวียน และรอยละ 43.96  ของสินทรัพยรวม  ซึ่งปญหาของการมีสินคาคงเหลือในจํานวนมากนั้น เกิดจากการที่
ทางบริษัทฯ ไดเริ่มหันมาทําแบรนดของตนเองมากขึ้น โดยมีแนวคิดในการเปนผูนําแฟชั่นชุดช้ันใน จึงไดปรับสัดสวนการ
ผลิตจากเดิม รอยละ 20 ของกําลังการผลิตมาเปนรอยละ 80 ของกําลังการผลิต  ทางบริษัทฯ จึงมีการเพิ่มสินคาคงเหลือให
มากยิ่งขึ้น  เพื่อใหเพียงพอกับการจัดจําหนาย และสอดคลองกับการเปนผูนําแฟชั่น  แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ไดมี
มาตรการในการควบคุมดูแลสินคาที่เปนแฟช่ันโดยเฉพาะ โดยการตั้งเกณฑระยะเวลาในการจําหนาย วาจะตองขายไดถึง
เกณฑที่กําหนด ในระยะเวลาที่กําหนด  โดยใชการเก็บขอมูลการขายดวยระบบคอมพิวเตอรตลอดเวลา ทําใหทางบริษัทฯ 
ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสินคาวาสามารถขายไดดีมากนอยเพียงไร  สําหรับสินคาที่ขายไดชา ทางบริษัท จะรีบ
ดําเนินการในการจัดการสงเสริมการขายทันที เพื่อเปนการระบายสินคาออกไปอยางเร็วที่สุด เพื่อมีงบประมาณในการนํามา
ผลิตสินคาใหม  แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ไดมีการต้ังสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยหรือดอยคาจํานวน  16.00 ลานบาท หรือ 
คิดเปนรอยละ 9.67 ของกําไรสุทธิ 
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• อัตราแลกเปลี่ยน 
       จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจ ตลาดหุนของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มสูงขึ้น  มีการทํา
จุดสูงสุดใหม อัตราการวางงานของประชาชนลดลง ทําใหทางสหรัฐอเมริกาเองไดยกเลิกการใชนโยบายผอนคลายทาง
การเงินเชิงปริมาณ  หรือ Quantitative Easing  ( QE ) ทําใหเกิดการไหลกลับของเงินทุน ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  สงผล
ใหเกิดคาเงินบาทของไทย เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ออนตัวลง  จากที่อยูระหวาง ง 32 – 33 บาท ตอ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  มาอยูที่ระดับ 35-36 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อคาเงินออนลงนั้นสงผลกระทบกับทางบริษัทฯ 
ทั้ง 2 ดาน คือ    การสงออก สามารถไดกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น แตอยางไร ก็ตาม คูคาก็รับรูถึงภาวะอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือคาเงินบาทออนลง ทําใหเอาเหตุผลนี้มาตอราคาในการสั่งซื้อสินคาดวย ทําใหทางบริษัทฯ ไมไดรับ
ประโยชนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก  ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ไดมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เมื่อคาเงินบาท
ออนลง ทําใหบริษัทฯ ตนทุนทางดานวัตถุดิบของทางบริษัทฯ จะตองสูงขึ้นดวยเชนกัน     

 อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 
 มีการซื้อวัตถุดิบ และขายสินคาใหกับลูกคา ดวยเงินตราตางประเทศ หลายๆ สกุล 

 เนื่องจากบริษัทฯมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ จากลักษณะการดําเนินธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงมีการปองกัน

ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางสวน กลาวคือ มีมูลคาการซื้อ วัตถุดิบหลักจากตางประเทศ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.32ของรายไดจากการขายสินคา OEM ในตางประเทศ ในป 2557 และ คิดเปนรอย

ละ 42.11 ในป 2558  

 การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา ตางประเทศ

ลวงหนา Forward Contract กับสถาบันการเงิน ในชวงที่ อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน 

• ความเสี่ยงจากการบริโภคภายในประเทศ  
เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ มาจากยอดขายภายในประเทศเปนสัดสวนถึงรอยละ 80 - 90 ซึ่งถาสภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศมีการเติบโตที่ตํ่า หรือพิจารณาจาก อัตราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ( Gross Domestic Products หรือ GDP) ซึ่งในป 
2558 ที่ผานมีอัตราการเติบโตขึ้นอยูประมาณ รอยละ 2-3 เทานั้น  ซึ่งเกิดจากการบริโภคภายในประเทศที่หดตัวลง การใชจาย
ของผูบริโภคลดลงไปเปนอยางมาก  ก็จะเกิดผลกระทบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ ที่ตองพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ
เปนหลัก  แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ไดพยายามดําเนินกิจกรรมการตลาดมากยิ่งขึ้น ในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย เพื่อแยงสวนแบงตลาดใหไดมากยิ่งขึ้น   นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ไดหาตลาดทดแทน
โดยขยายแบรนดของบริษัทฯ ไปยังตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC ทั้งหมด เพื่อเปนการขยายตลาด
และยอดขายของแบรนดบริษัทฯ  รวมทั้งการเรงหาออเดอรจากลูกคาตางประเทศที่ใชแบรนดของลูกคาเอง ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รองรับกับกําลังการผลิตที่มีอยู 

• ความเสี่ยงทางดานการรับออเดอรจากลูกคางตางประเทศที่ใชแบรนดลูกคาเอง (OEM) 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคารายใหญ เปนผูจําหนายชุดช้ันในชั้นนําในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคาในแถบ

ยุโรปเปนหลัก ซึ่งไดวาจางใหบริษัทฯและบริษัทยอยออกแบบและผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต 
(OEM) ซึ่งการรับจางผลิตใหกับลูกคาตางประเทศที่ใชแบรนดลูกคาเอง ถึงแมวาทางบริษัทฯ ไดพยายามในการลดตนทุนการ
ผลิตเพื่อแขงขันไดมากแลวก็ตาม  แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป คาดวายังไมมีการฟน
ตัว  โดยคาดวาในป 2559 ทางยุโรปจะมีการขยายตัวในระดับที่ตํ่า  และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ผูผลิตในแตละประเทศที่มี
อยู และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาบริษัทฯ มีอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลังกา และอื่น ก็
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ตองเขามาแขงขันในการรับออเดอรอยางหนัก เนื่องจากปจจุบันมี ซัพพลาย มากกวาความตองการอยูเปนอยางมาก   ทําให
ถึงแมวาเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวขึ้นเล็กนอย แตการรับออเดอรจากตางประเทศยังเปนไปดวยความยากลําบาก  ทางบริษัทฯ 
พยายามใชจุดเดนของการผลิตสินคาบริษัทฯ ในการเสนอขายลูกคามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพสินคา และการสงมอบ
ที่ตรงเวลา 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 

• การขาดแคลนแรงงานมีฝมือ 
    ปจจุบันถึงแมวาประเทศไทยมีการคาแรงอยูในระดับที่สูงพอสมควร เมื่อเทียบกับผูผลิตในแถบอาเซียน ดวยกัน แต
ปรากฎวาแรงงานที่จะใชในตลาดอุตสาหกรรมชุดช้ันใน ยังเปนแรงงานซึ่งหาไดยาก  เนื่องจากตองเปนแรงงานที่มีฝมือใน
การตัดเย็บสูง  ตองไดรับการฝกฝนจนชํานาญในระดับหนึ่ง ถึงจะสามารถมาผลิตชุดช้ันในได  ซึ่งแตกตางจากแรงงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆทําใหแรงงานหันเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมตองใชความสามารถทางดานแรงงาน
มากนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัย  ซึ่งไดผลตอบแทนที่เทากันหรือมากกวา ทําให
อุตสาหกรรมนี้ยังคงขาดแคลนแรงงานเปนอยางมาก   

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบเฉพาะดาน 

          เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่สําคัญของชุดช้ันใน ซึ่งก็คือ ฟองโมลด จะมีโรงงานที่ผลิตอยูเปนจํานวนมากในตลาด   แต
เนื่องจากฟองโมลด ของแตละแบรนด จะเปนฟองโมลดเฉพาะที่มีขนาด ปริมาตร คุณภาพ ที่แตกตางกัน เปนการยากที่จะ
สามารถผลิตไดเหมือนกัน  ซึ่งทางบริษัทฯ ที่เปนผูจัดจําหนายใหกับทางบริษัทฯ จะตองเขามารวมวิเคราะห และวิจัย 
รวมกับทางบริษัทฯ การออกแบบฟองโมลดขึ้นมาในแตละครั้ง ซึ่งการพัฒนาแตละครั้งใชระยะเวลาที่คอนขางนาน 
เนื่องจากจะตองมีการนํามาทดลองทั้งทางดานคุณภาพ การสวมใส และอื่นๆ กอนที่จะไดฟองโมลดที่ไดมาตรฐานที่ใชใน
การผลิต  ซึ่งถาโรงงานที่ผลิตฟองโมลดใหกับบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในดานใดๆ ก็ตามที่ไมสามารถผลิต และซัพพลาย
ใหกับบริษัทฯ ได  จะทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาในการขายผลิตภัณฑทันที  แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ไดมีการ
ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานผลิตฟองโมลดขึ้นมาเอง เพื่อเปนการรองรับในกรณีที่ผูผลิตใหกับบริษัท ไมสามารถผลิตใหได 
โดยเมื่อสิ้นป 2558 บริษัท สามารถผลิตฟองโมลดไดเองในสัดสวนรอยละ 30 ของปริมาณการใช และคาดวาจะสามารถ
ผลิตไดในสัดสวนรอยละ 80 ภายในป 2559 นี้  

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิ หรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

• ความเสี่ยงจากบริษัทท่ีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ50 

  ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558   นายวิโรจน  ธนาลงกรณ  ถือหุนในบริษัท จํานวน  259,207,000 หุน คิด
เปนรอยละ74.59 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  จึงทําใหนายวิโรจน ธนาลงกรณ สามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญ
ของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมายหรือ ขอบังคับบริษัท ที่กําหนดตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน  
ดังนน ผูถือหุนรายอื่น จึงอาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได แต
อยางไรก็ตาม บริษัท ไดปฏิบัติตาม ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 
มีหลักการอนุมัติรายการระหวางกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับ
ตนได คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการพิจารณากรั่นกรองใหความเห็นกอนทํารายงานดังกลาวเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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บริษัท : บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายชุดช้ันในสตรี 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 177 หมู 8  ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th  
โทรศัพท : 056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 2 : 30/5 หมูที่ 12  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที ่3 : 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง  อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
โทรศัพท : 045-737-351-3 
โทรสาร 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 4 
โทรศัพท 
โทรสาร 

: 045-737-356 
: 81, 106 หมูที่ 6 ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
:  044-657107,044-657210 
:  044-657207 

นักลงทุนสัมพันธ :  ir@sabina.co.th ,amornthep@sabina.co.th 
เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 
เรียกชําระแลว 347,500,000  บาท 
หุนสามัญ 347,500,000   หุน 
มูลคาหุน 1 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท   ศู น ย รั บ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ต้ัง 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-0099000 
โทรสาร 02-0099991 
ผูสอบบัญชี ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช หรือ 

นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน หรือ 

ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

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

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

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

 
ขอมูลอ่ืน ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน  www.set.or.th หรือ www.sabina.co.th 
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
   ขอมูลหลักทรัพย 
   จํานวนทุนจําทะเบียนและทุนที่ชําระแลว 
    

ปจจุบัน บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจํานวน                            347.50  ลานบาท 
ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน                     347.50  ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ จํานวน                                                                             347.50  ลานหุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

 
    ผูถือหุน 

  รายช่ือผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซาบีนา จํากัด(มหาชน) จํานวน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด 
ณวันที่ 31  สิงหาคม 2558 
 

รายชื่อผูถือหุน 
 

จํานวนหุนที่ถือ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. นายวิโรจน  ธนาลงกรณ 259,207,000 74.59 
2. นางวรรณี   ทองลักษณ 14,001,000 4.03 
3. นายอนุรักษ  ตัง้คารวคุณ              12,817,500 3.69 
4.นายอัชดา  ธนาลงกรณ 10,501,000 3.02 
5.น.ส.พิชชา  ธนาลงกรณ 10,501,000 3.02 
6. นายไชยกร ศิริรัตนอัสดร 9,369,500 2.70 
7. นายนนทะวัฒน  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 
8. นายพฤทธิพงศ  โชคทวภีิรมย 8,565,900 2.47 
9.นายสุรชัย  เจียมสมาน 6,376,900 1.84 
10. ประชาชนทั่วไป 7,466,700 2.14 

รวมทั้งสิ้น 347,500,000 100.00 
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 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสํารองตาม

จํานวนที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

สําหรับบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพจิารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับ
งบลงทุนของบริษัทยอยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการ
ของบริษัทยอยจะพิจารณาการจายเงินปนผลเปนกรณีไป 

ขอมูลการจายปนผล 

บมจ.ซาบีนา 2558** 2557 2556 

เงินปนผลตอหุน                          (บาท) 0.19 0.17 0.13 

อัตราการจายเงินปนผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
39.88 40.21 38.56 

อัตราการจายเงินปนผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
85.52 92.67 61.35 

หมายเหตุ 

**การจายเงินปนผลในป 2558ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ0.08 
บาทตอหุน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจายเงินปนจากผลการดําเนินงานใน
ครึ่งปหลังเพิ่มในอัตราหุนละ0.11 บาท รวมจายเงินปนผลประจําป 2558 เทากับอัตราหุนละ0.19 บาทโดยจะนําเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2559 ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 40 

โครงสรางการจัดการ 

                 โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท  

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายวิโรจน  ธนาลงกรณ ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร * 
3. นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

4. นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ * กรรมการ 
5. นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ * กรรมการ 
6. นายอมรเทพ  อสีปญญา * 
7. นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี  

กรรมการ 
กรรมการ  

8. นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล               กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10.นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11.นายจักรกฤษณ  อุทโยภาศ กรรมการอิสระ 

* มีตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

หมายเหตุ ขอมูลของกรรมการที่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD) และประสบการณหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ1 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการ 

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานผลิต 

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน 

สายงานขาย 
ในประเทศ 

สายงานกลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ 

สายงานจัดซื้อ 
และเตรียมการ

สายงานผลิต และ
วิศวกรรมการผลิต

สายงานบัญชี 
และการเงิน 

สายงาน 
ทรัพยากรมนุษย 

สายงานขาย
ตางประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาคอบแทน 
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                       การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอย 

รายชื่อ 

การเขารวมประชุมในป 2558 
(จํานวนครั้งการเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 12 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

รวม 2 คร้ัง 
นายวิโรจน  ธนาลงกรณ 4/4 - 12/12 - 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร * 
นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 

4/4 
4/4 

- 
- 

12/12 
- 

2/2 
- 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ * 3/4 - 12/12 - 
นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ 1/4 - - - 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ * 4/4 - 12/12 - 
นายอมรเทพ  อสีปญญา * 
นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี  

4/4 
4/4 

- 
- 

12/12 
12/12 

- 
- 

นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล 4/4 4/4 - 2/2 
นายสมชัย  วนาวิทย 4/4 4/4 - 2/2 
นายยุทธนา อดิพัฒน 4/4 4/4 - 1/2 
นายจักรกฤษณ  อุทโยภาศ 3/4 - - - 

หมายเหต ุ * มีตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

                  -  นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ เปนกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระและแจง
ความประสงคไมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกโดยได  แตงตั้ง นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์เปนกรรมการแทน และแตงตั้งนาย
จักรกฤษณ อุทโยภาศ เปนกรรมการอิสระเพิ่มอีกหนึ่ง ทานทั้งสองทานไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 จึงไมไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2558 

                   -  นายยุทธนา อดิพัฒน ไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครั้งที่ 1/2558 เนื่องจากติด
ภาระกิจ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน ธนาลงกรณ, นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร, นายสมคิด 
ผดุงเกียรติศักดิ์, นายอมรเทพ อสีปญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ กรรมการจํานวนสองคนในหาคนนี้ลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ” 

 
 

 

 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 42 

 ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร กรรมการผูจัดการ 

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

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน  
นายอมรเทพ  อสีปญญา ผูอํานวยการสายงานกลยุทธ และพัฒนาธุรกิจ 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ 
 
 

ผูอํานวยการสายงานขายในประเทศ 
ผูอํานวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต
(รักษาการ)  
ผูอํานวยการสายงานทรัพยากรมนุษย (รักษาการ) 

นางสาววชิรวรรณ แยมศรี  ผูอํานวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต 

 

  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนางสาววาจา  มุขโต เปนเลขานุการบริษัทตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เพื่อ
รับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

• ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกฏหมายและกฏระเบียบดานหลักทรัพย 
ตลอดจนขอบังคับของบริษัทและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญตอ คณะกรรมการ 

• จัดใหมีการประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฏหมาย  ขอบังคับของบริษัท  

• จัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามใหมีการปฏิบัติ
อยางถูกตอง 

• ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบและขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดําลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
o ทะเบียนกรรมการ 
o หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 
     ของบริษัท 
o หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 
o แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป(56-1)และรายงานประจําป(56-2) 

• เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

• ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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• นอกจากนี้ยังมีหนาที่ดูแลกิจกรรมตาง ๆของคณะกรรมการและดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฎิบัติให
เปนไปตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตาง ๆ 

โดยคุณสมบัติของผูดํารงแหนงเลขานุการบริษัทปรากฏอยูในเอกสารแนบ1 
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 คาตอบแทนผูบริหาร 
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในป2558  ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเสนอโดยผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบขอมูลอางอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึง อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ 

   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่มีการชําระไปแลว ในป 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ป  2558 

รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (ลานบาท) 
 
- นายวิโรจน ธนาลงกรณ 
 
 
- นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร 
 
-นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 
 
-นายอภิสิทธ์ิ  จงกิตติพงศ 
 
- นายสมคิด  ผดุงกียรติศักดิ์ 
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ 
 
- นายอมรเทพ อสีปญญา 
 
-นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี 
 
- นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล 
 
 
 
- นายสมชัย วนาวิทย 
 
 
- นายยุทธนา อดิพัฒน 
 
 
 
 

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

 
0.36 
0.12 

                  0.40 
0.12 

                  0.24 
0.12 
0.18 
0.04 
0.00 
0.08 

                  0.135 
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 

 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 45 

  ป  2558 

รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (ลานบาท) 
-นายจักรกฤษ  อุทโยภาศ 
 
 กรรมการบริหารและผูบริหาร  
(ฐานะผูบริหาร) 
 

- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- เงินเดือน คาตําแหนง และคาน้ํามนั    
รถยนต  โบนัส 

- คาตอบแทนกรรมการบริหาร 

                  0.08 
                  0.09 

32.87 
 

0.36 

 
สําหรับในป 2558 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดคาตอบแทน เทากับป 2557 คือคาตอบแทนพื้นฐานสําหรับกรรมการ

ทุกคนในอัตราเทากัน และคาตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

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

 
บําเหน็จกรรมการกําหนดเปนไมเกินปละ 3 ลานบาท  โดยมีการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมีอํานาจ

จัดสรร และกําหนดสวนแบงระหวางกันเอง 
 
   คาตอบแทนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร 

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อใหผูบริหารใชในกิจการบริษัทฯ เปนจํานวน   6  คัน 
 - บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แกพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจายสะสม

และบริษัทฯจายสมทบ ในอัตราดังนี้ 
 - ระดับผูจัดการฝายและผูอํานวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
 - ระดับรองกรรมการผูจัดการและกรรมการผูจัดการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของ

คาจางที่ไดรับในแตละเดือนกอนหักภาษีเงินได 
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 การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมีนโยบายตามขอพึงปฏิบัติที่ดี(Code of Best Practices) สําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโต
ในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้ 
 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เพื่อใหไดมาซึ่งความเจริญกาวหนา ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผู
ลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนด
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไวดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน ตาม
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการดวยการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง โปรงใส ครบถวน และสะทอนถึงผลการดําเนินกิจการที่แทจริง 
มีการประเมิน และวางมาตรฐานปองกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 

3. กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
4. ผลิตสินคาดวยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนรับฟงความ

คิดเห็น ขอตําหนิติเตียนของลูกคา เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาสินคาที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 
5. เช่ือมั่นในคุณคาของพนักงานดวยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝงคุณธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม เพื่อให

พนักงานเจริญกาวหนาไปพรอมกับบริษัทฯ 
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกรายดวยความเทาเทียมกัน 
7.   ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มตีอผูถือหุน ผูมีสวนเกี่ยวของ และตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
8.  ตอตาน การทุจริตคอรรับช่ัน และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท ไมลวงละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการชุดยอย  

              คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมในแตละดาน
เพื่อรับผิดชอบงานและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน โดยองคประกอบและ
หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของ

สํานักงาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
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คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจํานวน  3 ทาน ประกอบดวย                      
 

รายชื่อ ตําแหนง 
นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 

 
 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯโดยนางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณการทํางานของ
กรรมการตรวจสอบอยูในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท) 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

       3.) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

      4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งการเสนอผูสอบบัญชีเดิมกลับเขามาใหมและการเสนอเลิกจางผูสอบ
บัญชีเดิม โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

       5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ของบริษัท  

6.) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล อยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
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(ฉ)   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 

(ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม 
กฎบัตร(charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

        7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 2. คณะกรรมการบริหาร 
          คณะกรรมการบริหารมีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แกปญหาที่สําคัญและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ได
กําหนดไว 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการบริหาร 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ กรรมการบริหาร 
นายอมรเทพ  อสีปญญา 
นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใต
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ 

2.) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
โยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัทฯ ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการนําเสนอ  เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุัติ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
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5.) มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจ
หลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชําระหรือใช
จายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ  

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

8.) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติทางการเงิน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด 
(ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการคาโดยทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด 
ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ไดมิมติแตงตั้งคณะกรรมการสรร

หาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 ทาน ซึ่งมีกรรมการอิสระปนประธานกรรมการและเปน
คณะกรรมการจํานวน 3 ทานและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร จํานวน 1 ทาน 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายสมชัย วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
หนาที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ  
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อ

เพื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ทั้งในดานสถานภาพบุคคล ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ 
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 
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                      หนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดคาตอบแทน 
    พิจารณากําหนดคาตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดใหมีการรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ  โดยไดกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 

  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา

คัดเลือกและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไป 
การแตงตั้งกรรมการบริษัทตองเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยที่

ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

  1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
  2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปน   
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
  3.บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชมุเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

  4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชน 
เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาไปแทน 

 5.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไม นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

คุณสมบัติของกรรมการ 
  บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เปนผูซึ่งมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมในการ
ทํางานในหนาที่ของตน และมีคุณสมบัติอยางนอย ดังตอไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยหรือตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทฯจากผูถือหุน ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด 
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2. มีความรู ทักษะ หรือประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของ หรือดานการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนตองมีประสบการณทํางานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทที่ตนเปนกรรมการอยางเพียงพอและเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบของตนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สําคัญๆและในการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของ
บริษัทฯ และเขารวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถือหุนไดทุกครั้ง ยกเวนกรณีจําเปนหรือมีเหตุ
สุดวิสัย 

4. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

  
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต โดยใหบริษัทได กําหนดนิยามของ  “กรรมการอิสระ” 
วาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เปนบิดา 
มารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือไม
เคยเปนผูถือหุนรายใหญกรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญกรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง 

6. ไมเปนหรือไมเคยเปนผูบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินสองลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนราย
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ใหญกรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม  
  คณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ  แผนงานทางธุรกิจและนโยบายการ

บริหารงานในบริษัทยอยโดยบริษัท  ถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.90  บริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยเชนเดียวกับบริษัท โดยมีฝายจัดการของบริษัทเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามและเปนผูบริหารจัดการ
บริษัทยอยเพื่อใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด วิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย แผนงาน
ทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจัดใหมีการประชุมผูบริหารของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอเพื่อควบคุมดูแลบริษัท
ยอยใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัท เพื่อควบคุมในเรื่องของการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
บริษัทยอยอยางไกลชิด  เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทสามารถที่จะติดตามดูแลควบคุมการดําเนินงานของบริษัทยอยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีบริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑที่สําคัญดังนี้  

-บริษัท ไดมีนโยบายใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอโดยใหสํานักงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเปนผูติดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยอยูเปนประจํา 

-บริษัทไดกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทยอยในการปฎิบัติและเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑ
ตางๆระหวางบริษัทและบริษัทยอยหรือบริษัทยอยกับบุคคลภายนอกเชนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หรือการทํารายการสําคัญอื่นใด ใหครบถวนถูกตอง 

-ขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอื่นในการบริหารกิจการบริษัทยอยไมมี 

        

 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 

 ดังรายละเอียดในหัวขอเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด และแนวทางการปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติ แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัททุกป และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกีาร
รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  ขอ7(7)  ระบุใหบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน  จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี   หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว  หารอบบัญชีติดตอกัน  โดยบริษัทสามารถ
แตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมได                                                                                        
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 ซึ่งป 2558  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติแตงตั้ง  ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช  หรือนางณัฐสรัคร  สโรชนันท
จีน  หรือนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา หรือ  นายสุมิตร  ขอไพบูลย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 76, 4563 , 3885 และ 4885 
ตามลําดับ  แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษทัยอยโดยกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 900,000  บาท  ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ไดปฎิบัติหนาที่
อยางเหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และ     ผูสอบ
บัญชีมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท  บริษัทยอย ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   

 
 

                                                                                    ตารางคาสอบบัญชี                                     หนวย : บาท 
 คาธรรมเนียม บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

คาสอบบัญชี  ประจําป 2558 
- งบการเงินเฉพาะบริษัท 
- งบการเงินรวม 

 
 420,000 
  80,000 

 
               330,000 

- 
คาสังเกตการณตรวจนับสินคาประจําป-โรงงาน   40,000                   50,000 
คาสังเกตการณตรวจนับสินคาประจําป-สาขา -                   20,000 
คาสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาส 1, 2, 3  360,000                240,000 
คาใชจายอื่นๆ เชน คาเดินทาง, คาไปรษณียากร, คา
โทรสาร ฯลฯ 

 
เบิกตามจํานวนที่จายจริง 

 
เบิกตามจํานวนที่จายจริง 

รวม 900,000  640,000 
 

 การปฎิบตัติามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ 
หลักการกํากับดูแลของบริษัทสามารถแบงออกไดดังนี้ 
หมวดที่ 1.สิทธิของผูถือหุน 

  สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯไดใหความสําคัญตอการเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกราย โดย

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้ 

1. สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อยาง
รวดเร็วสม่ํา เสมอและทันเวลา  โดยผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ  เว็บไซตของบริษัทฯ  ที่ 
www.sabina.co.th 

2. สิทธิในการซื้อขายและการโอนหุน การไดรับสวนแบงในผลกําไรของบริษัท 
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา

รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ โดยบริษัทไดทําหลักเกณฑในการเสนอเรื่องดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซต ของ
บริษัทที่ www.sabina.co.th และแจงการเผยแพรผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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4. สิทธิในการสงคําถามเพื่อสอบถามประเด็นตางๆของระเบียบวาระที่นําเสนอในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนเปนการลวงหนา   โดยสามารถสงคําถามลวงหนามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล :vaja@sabina.co.th โทรสาร : 
02-4345911   และไดเผยแพรใหทราบถึงสิทธิดังกลาวบนเว็ปไซตของบริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th 

5.    สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยทางบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดย                                  
บริษัทฯจะจัดใหมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอใหกับผูถือ
หุน เปนการลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการเขารวมประชุม   
                             6. บริษัท ฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุน
สถาบันไดเขารวมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผูถือหุนที่สามารถเดินทางไปไดงายและสะดวกและมีระบบขนสง
มวลชนเขาถึงและเพียงพอ 
                              7.    บริษัทฯ ยังไดเพิ่มชองทางเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เอกสารประกอบวาระการประชุม
ผูถือหุน รวมทั้งแบบฟอรมมอบฉันทะ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวลวงหนาใน
เว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th กอนการจัดสงเอกสารไปยังผูถือหุนรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ใชสิทธิออกเสียง และมีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ 

 8.    เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง 

9.    บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียด
ในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปดโอกาส
ใหผูเขารวมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแตละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการ
นับคะแนนเสียงในทกุวาระ 

10.    บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนินการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบได   โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 

 
 การประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนป
ละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน  นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุม แบบฟอรมมอบฉันทะ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนไดรับทราบลวงหนาอยาง
ครบถวนกอนวันประชุมอยางนอย14วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ 
กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมแทนได  

1 .  บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนสถาบันใหเขารวมประชุมผู
ถือหุน 

2  . บริษัทฯจัดใหมีเว็บไซต เพื่อเสนอขอมูลที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานงบการเงินประจําไตรมาส 
ประจําป แบบแสดงขอมูลประจําป(แบบ56-1) รายงานประจําป(แบบ56-2) รวมท้ังหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุนซึ่งมีขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ขอมูลประกอบการตัดสินใจแตละวาระ กฎเกณฑ
ตางๆ ที่ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอยางครบถวน ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือ
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หุนในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 30 วันกอนการ
ประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ 

3.   บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ต้ังอยูใจกลางเมือง 
สะดวกตอการเดินทาง และจัดใหมเีวลาดําเนินการประชุมอยางเพียงพอ 

4.   บริษัทฯ ไดเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องที่เห็นวา
สําคัญและเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหเปนกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา 
โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวอยางชัดเจน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

5.   บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย1 เดือน
กอนวันประชุมผูถือหุน ผานทางเว็บไซตบริษัทฯ 

6.   บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือ
หุน 

7.    บริษัทใหสิทธิผูถือหุน ที่มารวมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

8.    บริษัทจัดใหมีตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชีเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือ
หุน และเปดเผยไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 

 
 การสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา 

1. บริษัทไดมอบใหศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสง
หนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม21 วัน อยางไรก็ตาม ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวซึ่งเปนขอมูล
เดียวกับที่บริษัทจัดสงใหกับผูถือหุนและใชในการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทwww.sabina.co.th อยางนอย 30 วัน 
กอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา รวมทั้งไดมีการ
ประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันและกอนวันประชุมไมนอยกวา 20 วัน เพื่อบอกกลาวเรียก
ประชุมผูถือหุนดวย 

2. หนังสือเชิญประชุมมีขอมูลประกอบการประชุมพรอมรายละเอียดอยางเพียงพอและครบถวน มี 
รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ระบุไวอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา มี
เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ วัตถุประสงคและเหตุผล พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ขอบังคับบริษัท
เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวัน
ประชุมผูถือหุนซึ่งมีขอมูล ครบถวนและเพียงพอใหผูถือหุนประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
และวิธีการเขารวมประชุมและเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ บริษัทไดจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนไวเปนภาษาอังกฤษดวย 

3.   บริษัท ไดจัดเตรียมขอมูลวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไวอยางครบถวนทั้งนี้เพื่อเปนการชวย
ในการตัดสินใจของผัถือหุน โดยบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผุถือหุน สงเสริมการใชสิทธิโดยไดมีการนําเสนอเรื่องที่
สําคัญใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและไดบรรจุเรื่องสําคัญตาง ๆ ไวอยางครบถวนตามกฏหมาย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท วาระที่สําคัญไดแก 
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- วาระการจายเงินปนผล บริษัทไดเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่
เสนอจายพรอมขอมูลประกอบ ระบุวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลและวันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน และวันที่จายเงินปนผล 

- วาระการแตงตั้งกรรมการบริษัท  บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
โดยมีขอมูลรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน   จํานวนบริษัทที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ โดยแยกเปนบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
ประเภทของกรรมการที่เสนอ ขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา  จํานวนปที่ดํารงตําแหนง เพื่อ
เปดโอกาสใหผุถือหุนมีสิทฺเลือกตั้งกรรมการที่ตองการอยางแทจริง 

-วาระคาตอบแทนกรรมการบริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกําหนดวงเงินคาตอบแทนกรรมการโดยผานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนเปนผูอนุมัติตอไป 

-วาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทไดเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ
ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ประสบการณความสามารถของผูสอบบัญชี ความเปนอิสระ 
คาตอบแทนจํานวนปที่สอบบัญชี (กรณีผูสอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาคาสอบบัญชีซึ่งไดผานการ
พิจารณากรั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4.  การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 
 1. กอนเริ่มประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมจะทําการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
ตาง ๆ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฏหมายใหที่ประชุมรับทราบ และชี้แจงกฏเกณฑตาง ๆที่ใชในการประชุม 
รวมทั้งขั้นตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีที่ผูถือหุนรายใดเขามาภายหลังจากที่ไดเริ่มประชุมไปแลวบริษัทยังให
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยูที่ยังไมไดมีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเปนองคประชุม 
  2.บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการประชุมไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแตละวาระใหผู
ถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุมผูถือหุน 
  3.  บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร เขารวมประชุมผูถือหุน 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน ในเรื่องตาง ๆเรื่องที่เกี่ยวของได 
 4.  บริษัทฯ มีการใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีที่มีขอ
โตแยงในภายหลัง 
 5.  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และเปด โอกาส
ใหผูถือหุนไดซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสม 
 6.  บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการประชุมผูถือหุน เนื่องจากเปนการ
ไมเปนธรรมตอผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุม 
 7.  บริษัทฯ จัดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และเปดเผยไวในรายงานการ
ประชุมผูถือหุน 
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  การดําเนินการหลังประชุมผูถือหุน 
 1.  บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอนการประชุม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ไดจดบันทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูถือหุน 
และผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมทั้งบันทึกช่ือ
กรรมการที่เขารวมประชุมและที่ไมไดเขารวมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมผูถือ
หุน โดยแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรไวในเวบไซดของบริษัทฯ 
 3. บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist) ซึ่งจัดทําโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

4. บริษัทไดมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดย
บันทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ขอ
ซักถามตาง ๆ ของผูถือหุน คําช้ีแจงของกรรมการรวมทั้งมติที่ประชุมไวอยางชัดเจน และไดมีการจัดสงรายงานตอตลาด
หลักทรัพยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน และไดมีการเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท 
นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรภาพและเสียงของการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซดของบริษัทดวย 

 
หมวดที่ 2. การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
                 บริษัท ไดใหความสําคัญกับผูถือหุนและดูแลใหมีการปฎิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปน
ธรรมดังนี้ 
1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนาตามหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนด ทั้งไดซึ่งไดมีการเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยและ
เว็บไซตบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 
2.การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมผูถือหุน 
  ในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคล
อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได เพื่อเปนการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทไดแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พรอมทั้งไดแนะนําวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจน ที่
ทางบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
ไดในกรณีที่ผูถือหุนเปนชาวตางชาติ บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ค.เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนชาวตางชาติพรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท 
3.  กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตาม
จํานวนหุนที่ถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิของผูถือหุนรายอื่น 
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4.  ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระกระทําโดยเปดเผย มีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือ
หุนทุกรายที่เขารวมประชุม โดยใชระบบ Barcode  ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 
5.การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชนจากการ
ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ดังนี้ 

  1.   บริษัทฯ จัดใหมีระบบ Firewall เพื่อปองกันผูไมหวังดีในการเขามาดูแล หรือทําลายขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ 
นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อปองกันการนําไวรัสเขามาเผยแพร หรือทําลายขอมูล  

 2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของพนักงาน Security ในแตละ Program 
Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเขาถึงขอมูลได 

  3.   บริษัทฯ ไดมีการกําหนดการเก็บรักษา และการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไวในสัญญาจาง
แรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ในการไม
แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของ จากขอมูล หรือขาวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเปนความลับ และยังไม 
เปดเผยตอสาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทําการแจงใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณะ หากมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มี
มาตรการลงโทษและแจงใหทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มต้ังแตการตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พักงาน
ช่ัวคราว และออกจากงาน ตามลําดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแกไขโดยใหบุคคลที่กระทําผิดดังกลาวทําการกลับรายการ 
และนําผลกําไรที่ไดจากการซื้อขายหุนนั้น ๆ ไปบริจาคแกองคกรการกุศลตอไป 

             5.   บุคคลภายนอกที่เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ จัดทํา หรือทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับขอมูลที่อาจมีผลตอ
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองทําสัญญารักษาขอมูลความลับ ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการ
เปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

             6. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนแบบไมซับซอน รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเปนการทํารายการ
ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษัทปฎิบัติตามขอกฏหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการทํารายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
เปนตน 

 

หมวดที่ 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
  1. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน
และภายนอก  และไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และ
มั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
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พัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต คอรรับช่ัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ และเคารพตอสิทธิ
มนุษยชน 

ผูถือหุน   
บริษัทฯ มุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา ดวยความรู ความสามารถ ความ

ซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหบริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางยั่งยืนและเหมาะสม พรอมกับ
ปกปองผลประโยชน และดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูถือหุนทุกรายได
รับทราบอยางสม่ําเสมอ ครบถวน และถูกตอง  อีกทั้งขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมี
ผล และมีนโยบายการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ 

ลูกคา 
บริษัทฯ ต้ังใจ และมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินคาใหกับลูกคา โดย

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกวัย 
ตลอดจนเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรมตอคํารองเรียนของลูกคา โดยผานทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่ง
ประจําอยูตามเคานเตอรจําหนายสินคา ตามรานคา หางสรรพสินคาช้ันนําทั่วประเทศ 

พนักงาน 
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสําคัญที่จะพาองคกรไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอ

พนักงานโดยมุงสงเสริมการฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง พรอมกับสรางความ
มั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน บริษัทฯ ใหการดูแลพนักงานในดานความปลอดภัย
และจัดใหมีสวัสดิการตางๆ เชน   

- หองพยาบาล 
- การตรวจสุขภาพประจําป   
- สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษเพื่อชวยการครองชีพของพนักงาน   
- ชุดฟอรมใหกับพนักงาน 
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต 
- โครงการเงินกูเมื่อพนักงานจําเปนตองใชยามฉุกเฉิน โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยตํ่า    
- จัดฝกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน 
- การสงพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ   

คูคาหรือเจาหนี ้
ผูที่มีสวนสําคัญสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตคือคูคาหรือผูขายโดยทางบริษัทไดมีการกําหนดหลักเกณฑการ

คัดเลือกและประเมินผูขายดวย เพื่อใหมั่นใจวาผูขายมีระดับความสามารถที่จะตอบสนองตอขอกําหนดทางคุณภาพ
ของบริษัทและลูกคาไดโดยทางบริษัทมีหลักการคัดเลือกทั้งการประเมินตามวัตถุดิบ วัสดุสินคาตาง ๆและรวมถึงการ
ประเมินผูขายดังนี้ 

วัตถุดิบและวัสดุสินคาทั่วไป  หลักเกณฑในการคัดเลือกมีดังนี้ 
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1.ระยะเวลาในการจัดสง  2.ราคาของสินคา 3.ปริมาณขั้นต่ําในการสั่งซื้อ4.มีระบบการตรวจสอบของแตละสินคาตาม
มาตรฐานที่กําหนด 5.เงื่อนไขการชําระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กําลังการผลิต 8.ความถี่ในการจัดสงสินคา 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต และการจางทําอุปกรณที่ใชในการผลิตหลักเกณฑในการคัดเลือกมีดังนี้ 
1.คุณภาพของสินคา 2.ระยะเวลาในการแกปญหา 3.จํานวนสงที่เที่ยบกับใบสั่งซื้อ 4.สงของไดตามเวลาที่กําหนด 5.
เงื่อนไขการชําระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจัดสง(เฉพาะผูขายในตางประเทศ)โดยทางบริษัทไดจัดใหมีการทํา
แบบฟอรมในการคัดเลือกผูขายและจัดใหมีการประเมินผูขายอยางนอยปละ2ครั้ง 

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ที่มีตอคูคา และหรือเจาหนี้อยางเครงครัด 
และไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมสุจริตในการคา และจะสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจที่ดีตอกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู และรวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการหาก
เกิดกรณีที่ไมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวได บริษัทฯ จะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางในการ
พิจารณาแกไขปญหาตอไป 

สังคมและสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการปลูกฝงจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคมโดยสวนรวม และไมกระทําการใดๆ หรือใหการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือกอใหเกิดผลเสีย
ตอประเทศชาติ และ/หรือ เปนภัยตอสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบตอสังคม
รวมทั้งดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนหลาย
กิจกรรม(ตามขอ 10.หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม(CSR)) 

คูแขงขันทางการคา 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของ

คูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมเหมาะสม หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  
  2.การไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกําหนดใหกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพยสินทางปญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ โดยการปกปองทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไมใหถูกลวงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของบุคคลอื่น 

ที่ผานมาไมเคยบริษัทฯไมเคยมีรายงานการถูกรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 
           3.การตอตานการทุจริตและการจายสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ  

    คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน และบริษัทไดรวมลงนามประกาศเจตนารมณ
ในโครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนใทยในการตอตานการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption) พรอมทั้งมีการกําหนดให กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนปฎิบัติตาม
นโยบายวาดวยการตอตานทุจริตยคอรรัปช่ัน โดยกําหนดนโยบายที่เนนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและผูบริหารทุก
ระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอรรัปช่ันรวมถึงการสรางคานิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความถูกตองโปรงใส 
ตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพ  โดยไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของกิจการ รวมทั้งไดกําหนดนโยบายตาง 
ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันอยางชัดเจน ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันปญหาดังกลาว และปฎิบัติตนตามกฏหมาย
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ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด บริษัทจึงไดกําหนดกรรมการผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยทุกคน ปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน ดังนี้ 

• เนนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและผูบริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมทั้ง
สรางคานิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได อยางมีประสิทธิภาพ  

• กําหนดใหกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน โดยไมเขา
ไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัท ตอตนเอง 
ตอครอบครัว ตอเพื่อน และตอคนรูจัก 

• สรางระบบการควบคุมภายใน เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน จะสงผลใหความโปรงใสและการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ตรวจสอบได 

• บริษัทมีมาตรการในการคุมครองผูรองเรียนในการแจงเบาะแส ขอรองเรียน โดยจะจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผู
รองเรียนไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียนเปนสําคัญ โดยจะไดรับความคุมครอง
จาการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม            

• การทุจริตคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิด
กฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูและความเขาใจแก
กรรมการบริษัท พนักงานและผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตาน
ทุจริตคอรรัปช่ัน 

ทั้งนี้ การกําหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสรางระบบการควบคุมภายใน เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน จะ
สงผลใหความโปรงใสและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ตรวจสอบได จากนโยบายดังกลาวไดกําหนดเปน
มาตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม และกําหนดชองทางการแจงเบาะแส หรือ
ขอรองเรียน มายังฝายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯโดยบริษัทไดมีการเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัท www.sabina.co.th 

 
4.ชองทางในการติดตอสื่อสาร 
  บริษัท มีชองทางใหผูมีสวนไดเสีย สามารถสงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทั้งขอรองเรียน

มายังบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th   หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ E-mail 
address  :amornthep@sabina.co.th  โทรศัพท 02-4229400 โดยที่อยูทางไปรษณีย  ไดแก บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 12  ถนนอรุณอมรินทร   แขวงอรุณอมรินทร   เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทั้งนี้ในกรณีที่เปนประเด็นสําคัญหรือเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนําเรื่อง
ดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทตอไป 

5.มาตรการในการแจงเบาะแสขอรองเรียนและการคุมครองผูรองเรียน 
  บริษัท ไดจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแส ขอรองเรียน การกระทําผิดกฏหมาย จรรยาบรรณหรือ

พฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในองคกร ทั้งจากพนักงาน บุคคลที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย  
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ชองทางในการแจงเบาะแส และขอรองเรียน 
          ฝายตรวจสอบภายใน 

 E-mail address  :GRP_AUDIT_HO@SABINA.CO.TH 
 โทรศัพท :02-4229400 ตอ 9309,9404 
 ไปรษณีย : ฝายตรวจสอบภายใน 
                  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
                 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร  แขวงอรุณอมรินทร  
      เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 10700 
   นอกจากนี้บริษัทยังจัดชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ใหแกผูมีสวนไดเสียไดรองเรียนในกรณี

การกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึง
พฤติกรรมที่สอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน ผานชองทางดังนี้   
    ไปรษณีย  :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                     บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
                     เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร  แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 
                     กรุงเทพมหานคร 10700 
     โดยขอมูลรองเรียนการดําเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเปนความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝาย

ตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไมเปดเผยขอมูลผูแจงเบาะแส และใหความเปนธรรม สวนการรองเรียนการกระทําผิดของ
ผูบริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและ
บริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป         

   ที่ผานมาบริษัทไมเคยมีประวัติการฝาฝนกฏหมายแรงงาน การจางงาน  ผูบริโภค การแขงขันทางการคาและสิ่งแวดลอม 

หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
1. การเปดเผยขอมูลของบริษัท  

  บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งในดานการเงินและไมใชดานการเงินซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอผลประโยชนหรือการตัดสินใจของผูถือหุนในการลงทุนโดยไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางพียงพอ ถูกตอง
ครบถวน และทันเวลาไวในรายงานประจําป คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการ ขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ผานทาง
เว็บไซตตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตของทางบริษัท www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.การจัดทํารายงานทางดานการเงิน  

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน วามีความครบถวน ถูกตอง โปรงใส อยางเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปใหมีการจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนไดมีการพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
การควบคุมภายใน 
3.  บริษัทมีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษัท 
ผูบริหารและพนักงาน เปนลายลักษณอักษรและเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท 
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4.  คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฎิบัติ
ตามนโยบายอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ขอ 10.) 
5.  บริษัท ไดมีการเปดเผยการทํารายการระหวางกัน ซึ่งบริษัทไดมีการปฎิบัติตามกฏเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเปดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุช่ือบุคคลที่มีการทํารายการ
ระหวางกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการเงื่อนใข/นโยบายราคาและมูลคาระหวางกัน(รายละเอียดตามหัวขอรายการ
ระหวางกัน ขอ 12) 
6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายใหกรรมการของบริษัทตองรายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง  
7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัทและผูบริหารตอง
รายงานใหบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ภายในสามเดือนนับแตวันที่ไดรับ
แตงต้ังหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
8.  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

   การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปอยางชัดเจนโปรงใส จากการเปรียบเทียบกับ 
บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถไวได และคาตอบแทน
ของกรรมการมีการนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป 
  สําหรับคาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน (จํานวนคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหาร เปดเผยอยูในเรื่องโครงสรางการจัดการ หัวขอคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร) 
 
9. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่มี
ความครบถวน เพียงพอ โปรงใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และขาวสารตางๆ ใหผู
ถือหุน นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก และรวดเร็ว เชน ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสราง
องคกร รายงานประจําป หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน 

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ  ไดดําเนินการจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการ
ขอมูล และขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบ
ขอซักถามของนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของซึ่งสามารถติดตอเขามาทางผูดุแลหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  คือ คุณอมรเทพ 
อสีปญญา   โดยผานทางอีเมล ir@sabina.co.th   หรือ amornthep@sabina.co.th หรือโทรศัพทไดที่ โทร.0-2422-9400  

 
  ที่ผานมาบริษัทไมเคยมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังไดมีการเปดเผยงบ
การเงินประจําปและ รายไตรมาส ตอผูถือหุนและนักลงทุนภายในกําหนดเวลา 
 

 หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ 
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5.1โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน(เปน
กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน)โดยมีกรรมการอิสระที่เปนเพศหญิงจํานวน 1 ทานและกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 
ทาน 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ
โดยทั่วไปบริษัทมีการแบงแยกหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน 
       คณะกรรมการบริษัทไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอนซึ่งปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทฯที่กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนงและเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปไดอีก และไมมี
กรรมการทานใดที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจําทะเบียนเกิน 5 แหงทั้งนี้บริษัทยังไมไดมีนโยบายกําหนดจํานวนป
ในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระอยางไรก็ตามคณะกรรมการอิสระทุกทานที่ดํารงตําแหนงของบริษัทยังมีวาระการ
ดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป  

บริษัทไมเคยมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา 

ในคณะกรรมการของบริษัทไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มากกวา 2 แหง 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไมปนผูบริหารมากกวา 1 ทานที่เคยเปนผูที่มีประสบการณทํางาน
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

  - ที่ผานมา ไมมีประวัติการทําผิดของคณะกรรมการบริษัท 
  - ที่ผานมา บริษัทฯไมมีประวัติการกระทําผิดกฏระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย 

 
  5.1.1     การดํารงตําแหนงกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง   
         เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนด
นโยบายจํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายในไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของ
กรรมการผูจัดการ(CEO)ไวไดไมเกิน 2 บริษัท 
         2.  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 
บริษัท   แตไมไดกําหนดการเปนกรรมการในบริษัทที่มิไดจดทะเบียน 
          3. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเปนตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกวา 5 บริษัท   ก็ใหช้ีแจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการดังกลาวไวใน
แบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ดวย   

และที่ผานมาในคณะกรรมการของบริษัทไมมีกรรมการทานใดที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นเกิน 5 แหง 
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  5.1.2 การถวงดุลของคณะกรรมการ 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 11ทาน มี

กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทานและมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 4 ทาน และดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา หรือใกลเคียงกับสวน 1 
ใน 3 ตามขอบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก 
 

   5.1.3  การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทฯ มีการแบงแยกอํานาจหนาที่โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของบริษัทไวอยางชัดเจน

ตามประเภทของธุรกรรม โดยไดจัดแบงเปนหมวดหมูตามสายงานอันไดแก หนวยงานผลิต หนวยงานบัญชีและการเงิน 
หนวยงานทรัพยากรมนุษย หนวยงานขายในประเทศและตางประเทศ และอื่นๆ โดยไดถูกบรรจุไวในระเบียบอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549 

 ดวยบทบาท และภาระหนาที่ที่แตกตางกันระหวางประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ 
จึงกําหนดใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมิใชบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อแบงแยกบทบาท
หนาที่ออกจากกันอยางชัดเจน ซึ่งกอใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระ
ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  อยางไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไมไดเปนกรรมการอิสระ แต
ทานปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระเปดโอกาสใหคณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

 
อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

            คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการตาง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝาย
บริหาร คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวมและไมกาวกายในการบริหารงานปกติประจําวัน นอกจากนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมีภาวะผูนําดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร โดยทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม สนับสนุนและผลักดันใหผูรวม
ประชุมใชสิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ 

โดยกําหนดใหมีการจัดองคประกอบ ขนาด และโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทเพื่อกอใหเกิดความสมดุลระหวาง
กรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการอิสระ 

 จัดใหเกิดการมีสวนรวมกันของกรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระใน
กิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท    
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 จัดใหมีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอและความมุงหวังในการ
รวมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

  

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีหนาที่ในการบริหารงานประจําเพื่อใหเปนไปตามเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขอบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คําสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุน 

1.จัดใหมีการจัดทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหนาที่ในการรายงานความคืบหนาของแผนงานธุรกิจที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 

2.บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ
และงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุงหมายทางการเงินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน  การจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายในการบริหารจัดการ  
เพื่อใหมั่นใจวาการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนงานทางธุรกิจของบริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสรางมาตรฐานขององคกรใหมีความแขงแกรง ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการ
แขงขันและการสรางมูลคาแกองคกร โดยมีการทํางานอยางตอเนื่องกับบุคคลากรและผลิตภัณฑ 

 5.วิเคราะหสถานการณปจจุบันและสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อ
คาดการณการถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนกลยุทธของบริษัท   

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย 
ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดใหมีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ทบทวนมาตรฐานดังกลาวเปนประจําทั้งนี้มาตรการดังกลาวตองไมขัดแยงกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบวาดวยการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยไมขัดแยงกับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่น จะตองอยูภายใตขอบเขตของ
อํานาจ และ/หรือภายใตกฎระเบียบภายใน หรือคําสั่งที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการอาจไมสามารถกระทําได ในกรณีที่เปนการอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยอาจมีสวนไดเสีย หรือไดรับผลโยชนในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท หรือบริษัทยอย เวนแตรายการดังกลาว สอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑที่ไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติหนาที่ในการพิจารณาและใหความเห็นในเรื่องที่
สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและ
ดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส ดูแลใหการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความ
ตอเนื่องของผูบริหาร 

  
5.2.1  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน    
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา และมีการเติบโตที่

มั่นคง เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ และขอ
พึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และใหเปนตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูนําเสนอวิสัยทัศน และภารกิจ กลยุทธ 
นโยบาย และงบประมาณ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาและความมั่งคั่งแก
บริษัทฯ และผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยและคณะกรรมการบริษัทไดมีการ
พิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทํศน และภารกิจของบริษัท ทุก 5 ป และใหความเห็นชอบและติดตามใหฝายบริหาร
ปฎิบัติตามแผนงานใหเปนไปตามทิศทางที่วางไวอยางสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณากําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารของบริษัทโดยไดจัดใหมีการแบงแยกกันอยางชัดเจนทั้งในดานโครงสรางและการ
ปฏิบัติตามหนาที่ ทั้งนี้บริษัทไดมีการจัดทําหนังสือมอบอํานาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผูบริหารและมีการกําหนดระดับ
อํานาจในการดําเนินงานแตละดานไวอยางชัดเจน 

และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย บริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศใหกับกรรมการใหมโดยบริษัทไดจัดเตรียมและนําสง
เอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหมเชนโครงสรางเงินทุน โครงสรางผูถือหุน รายช่ือและ
ประวัติโดยยอของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดําเนินงานที่ผานมา และสงเสริม
ใหมีการฝกอบรม ใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงานที่
ผานมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ใหกรรมการใหมไดศึกษาทําความเขาใจ พรอมคูมือขอพึง
ปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดํารงตําแหนงกรรมการอีกดวย 

 
  5.2.2.  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมาย  
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน และสังคมสวนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไมใหมี
การแสวงหาผลประโยชนสวนตนและผูเกี่ยวของ โดยการนําขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใชหรือ
นําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานเปนลายลักษณอักษร และ
ทําการสื่อสารใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และทั่วถึง 

บริษัทฯไดเผยแพรคูมือจริยธรรมธุรกิจบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ” 
 5.2.3   ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล 

การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลตอที่ประชุมโดยระบุ
มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของการทํารายการดังกลาว ดวยขอมูลที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได   หาก
รายการใดจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชุมผูถือหุน   รายการดังกลาวจะไดรับการ
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอน   และจะมีการใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาว 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกตางจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปดเผย
ความเห็นที่แตกตางดังกลาวดวย   ในกรณีที่กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ   กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียง
ในวาระดังกลาว   ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดหลักเกณฑและใหกรรมการบริษัท , ผูบริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ   ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย   เพื่อใหบริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยผานวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

บริษัทไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2558รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
ไดใหความเห็นวารายการระหวางกันทุกรายการเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหัวขอ รายการระหวางกัน) 

5.2.4 การปองกันการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายหามมิใหผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลใชขอมูล

ภายในของบริษัทที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ทํา
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และถือเปนความผิดทางวินัย
ตามขอบังคับของบริษัทฯ หากกระทําการอันเปนการแสวงประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรูกอนเปดเผยสู
สาธารณะ และละเวนการซื้อขายหลักทรัพยหรือรอใหผูลงทุนรับทราบขอมูลภายหลังจากวันที่ไดมีการเผยแพรขอมูล   
อยางนอย24 ช่ัวโมง แตถาขอมูลมีความซับซอนมากใหรอถึง 48 ช่ัวโมงภายหลังจากขอมูลไดมีการเผยแพรแลว นอกจากนี้ 
หากกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ ใหรับทราบทุกครั้ง 

โดยบริษัท ไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุน
ของตนเองอยางนอยลวงหนา 1 วันกอนทําการซื้อขาย 

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และผูบริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกตองตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหนาที่รายงานการถือครอง
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หลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 
    5.2.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งในดานการบริหาร การเงิน การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ มีความอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ และถวงดุลไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้นยัง
มุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงโดยไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหนาที่สอบทานวาบริษัทฯ ไดมี
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางเพียงพอ 

 
 5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯไ ดกําหนดใหมีการประชุมขั้นต่ําไมนอยกวาปละ4 ครั้ง(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และอาจ
มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายปและมีการ
กําหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนําสงเอกสารใหคณะกรรมการกอนวันประชุมลวงหนาอยางครบถวน
เพียงพอใหคณะกรรมการไมนอยกวา 7 วันทําการเพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ    

ในที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
เต็มที่  และในการประชุมไดเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุม  เพื่อช้ีแจงขอมูลหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะ
ผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ มีการจดบันทึกการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปน
ระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอางอิงไดตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแตละวาระของการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

 
5.4 การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลงานประจําปของกรรมการบริษัทโดยแบงออกเปนการ
ประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเปนรายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอยทั้งนี้บริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนตัวแทนในการกําหนดหลักเกณฑและประเมินผลคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรการรายบุคคลมีหลักเกณฑในการประเมินเปนแนวทางเดียวกันและมีความสอดคลองกับตัวอยาง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย รวมทั้งไดมีการทบทวนเพื่อใหมีความเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลมีหัวขอประเมินแบงออกเปน 4 หัวขอหลัก 
ดังนี้ 

1.โครงสรางคุณสมบัติของกรรมการ   
2. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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3. การเขารวมประชุม  
 4 .เรื่องอื่น ๆเชนการทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดยอยรายบุคคลมีหัวขอประเมินแบงออกเปน 3 หัวขอหลัก 

ดังนี้ 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย  
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย 
3. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 
บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทปนผูจัดสงแบบประเมินใหแก

กรรมการเพื่อประเมินผลและสงกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไมเปดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อใหกรรมการมี
ความเปนอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการรายบุคคลเพื่อรวมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฎิบัติงานของกรรมการ
ใหดียิ่งขึ้น 

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแตละทานจะใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอยโดยใชวิธีระบุความเห็นของกรรมการแตละคนโดยกาเครื่องหมาย
ที่ชองใหคะแนนตั้งแต1-4 

โดยมีความหมายดังนี้เริ่มจาก 1 =  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  2 = ไมเห็นดวย  3 = เห็นดวย  4 = เห็นดวยอยางมาก 
ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2558  อยู

ในระดับดี มากและดีเยี่ยม 
การประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด(CEO)เปนหนาที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ใน

การพิจารณาและประเมินผลงานในแตละดานของกรรมการผูจัดการ 
5.5 การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ 
  5.5.1   คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก
คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนกังานทุกคน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
  โดยบริษัทไดมีการสงเสริมใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติหนาที่กรรมการการ เชน
หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยในป 2558มี
กรรมการบริษัทขาอบรมหลักสูตรดังตอไปนี้ 
  1.  นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร Mind Map of Work-Life Balance 
 2. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ DAP 120/2015 , Employee Fraud Prevention Detection , 
Investigation&Litigation Masterclass 2015 , Finance for Excutives , Talent Engagement for New Generation , Mind Map 
of Work-Life Balance, การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร , Up Date กฎหมายภาษีที่บังคับใชป 2558 
  3. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ Employee Fraud Prevention Detection , Investigation&Litigation 
Masterclass 2015 , Salary&Benefits Trend 2016 , Talent Engagement for New Generation , HR as Strategic Partner , 
Finance for Excutives , HR Focus 2015 
  4. นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี Talent Engagement for New Generation 
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       คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง  โดยที่ผานมากรรมการ
แตละทานไดมีการเขารับการอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับงานในฐานะกรรมการ   ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
  

ชื่อ การอบรม 
 

นายวิโรจน             ธนาลงกรณ      DAP 64/2007 

นายบุญชัย             ปณฑุรอัมพร DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14 , HRP 
6/2014, Mind Map of Work-Life Balance 

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

 ในรุน วปอ. 2555 ,DAP 105/2013 

นายสมคิด           ผดุงเกียรติศักดิ์ DAP 120/2015 , Employee Fraud Prevention 
Detection , Investigation&Litigation Masterclass 
2015 , Finance for Excutives , Talent Engagement 
for New Generation , Mind Map of Work-Life 
Balance, การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร , Up 
Date กฎหมายภาษีที่บังคับใชป 2558, 

นางสาวสมศรี          ศรีปทุมรักษ DAP 63/2007 , EDP 8, Employee Fraud Prevention 
Detection , Investigation&Litigation Masterclass 
2015 , Salary&Benefits Trend 2016 , Talent 
Engagement for New Generation , HR as Strategic 
Partner , Finance for Excutives , HR Focus 2015 

นายอมรเทพ           อสีปญญา DAP 63/2007 , EDP 6 

นางสาววชิรวรรณ      แยมศร ี DAP 99/2012 , EDP 10 , HRP 6/2014 , Talent 
Engagement for New Generation 

นางสาวรวีวัลย         ภิยโยพนากุล DAP ป 2003 , ACP ป 2005 

นายสมชัย              วนาวิทย DAP 8/2004 , DCP 49/2004 

นายยุทธนา            อดิพัฒน DAP 63/2007  

นายจักรกฤษ          อุทโยภาศ DCP 24/2002 

 
 

  5.5.2   สําหรับกรรมการที่เพิ่งเขารับการดํารงตําแหนง บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศใหกับกรรมการใหม
โดยกรรมการผูจัดการฝายบริหารที่เกี่ยวของจะเปนผูนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุน โครงสรางองคกร 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงิน ขอมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการ
บริษัท และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
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  5.5.3  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) สําหรับตําแหนงงานหลัก 
โดยกําหนดเปนสวนหน่ึงในแผนกลยุทธเพื่อประโยชนในการสืบทอดงาน และเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารตาม
แผนที่กําหนดไว รวมทั้งปฏิบัติหนาที่แทนกรณีที่กรรมการผูจัดการ หรือผูบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการและผูบริหารของบริษัทโดยไดพิจารณาถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญ
ทุกระดับใหเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใสจึงใดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงงานดังนี้ 
 1.ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ 
 เมื่อตําแหนงวางลง หรือผูที่ดํารงตําแหนงไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดบริษัทจะจัดใหมีระบบการใหผูบริหาร
ในลําดับไกลเคียง รักษาการในตําแหนงที่วางลงจนกวาจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทได
กําหนดไว  
 2.ระดับผูบริหาร ต้ังแตระดับรองผูอํานวยการและผูอํานวยการฝาย 
 เมื่อตําแหนงวางลงหรือผูที่อยูในตําแหนงไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได บริษัทไดวางแผนการสืบทอดตําแหนง
ของระดับผูบริหารโดยมีกระบวนการดังนี้ วิเคราะหสถานการณของธุรกิจประเมินความพรอมของกําลังคนใหสอดคลอง
กับนโยบายและกลยุทธของบริษัทโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออกโดยกําหนด
ความรูความสามารถและตองเปนผูที่มีวิสัยทัศความรูความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกร คัดเลือกและ
ประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
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5.6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัทฯของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

จํานวนหุนที่
ถือ 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.2557 

จํานวนหุน 
ที่

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุนที่
ถือ 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.2558 

สัดสวน
การ 
ถือหุน 

(%) 
 นายวิโรจน            ธนาลงกรณ      ประธานกรรมการ 259,207,000 - 259,207,000 74.59 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นายบุญชัย             ปณฑุรอัมพร กรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 0.003 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นางสุชัญญา           ธนาลงกรณ กรรมการบริษัท - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นายสมคิด           ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 0.003 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นางสาวสมศรี          ศรีปทุมรักษ กรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 0.003 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ      
 นายอมรเทพ           อสีปญญา กรรมการบริษัท - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นางสาววชิรวรรณ      แยมศร ี กรรมการบริษัท 35,000 - 35,000 0.01 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นางสาวรวีวัลย         ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 

และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นายสมชัย              วนาวิทย กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นายยุทธนา            อดิพัฒน กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
 นายจักรกฤษ          อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิภาวะ  - - - - 
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 ความรับผิดชอบตอสังคม  โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)   
การดําเนินกิจกรรมตางๆของบริษัท จะคํานึงถึงผลกระทบตอตัวองคกร สังคม สิ่งแวดลอมทั้งในระดับใกล  

      และระดับไกล รวมทั้งกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัท ในอันที่จะนําพาใหมีการอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข  
  คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมของ บริษัทมิใหเกิดผล 
    กระทบดานลบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนดูแลระมัดระวังการใชทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมตางๆของบริษัท 
    อยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งตองเปนสวนหนึ่งในสังคมเพื่อการรวมพัฒนาชุมชน   และมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวด  
    ลอม ผานการทํางานของผูบริหาร สวนทรัพยากรมนุษย  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ไดกําหนดใหผูอํานวยการสายทรัพยากรมนุษยเปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการประชุม 
    เพื่อกําหนดกิจกรรมในการบรรลเุปาหมาย รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและทวนสอบตัวช้ีวัดความสําเร็จในการประชุม 
    ประจําเดือน โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธานการประชุม รวมดวยผูอํานวยการสายงานที่เกี่ยวของ 
     วิสัยทัศน  Vision    

“Create Value with Innovation”  หรือ “สรางสรรคคุณคาดวยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัท มีความเชื่อวาทุก 
     หนวยงานสามารถสรางคุณคาของงานที่รับผิดชอบไดดวยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหมๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน  
     ใหมีผลกระทบดานบวกกับผูมีสวนไดเสียและสังคม สามารถชวยพัฒนาชุมชน และไมสรางผลกระทบดานลบกับสิ่งแวดลอม 
      พันธกิจ  Mission  

             บริษัท แบง Mission ออกเปน 5 แนวทาง หรือ 5P ดังนี้ 
1. People : Trust and Worthiness in Human as precious resources บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาพนักงานเปนทรัพยากร

ที่สําคัญ และมีคุณคาที่สุดของบริษัท  
2. Product : Delivered products beyond expectation บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสงมอบผลิตภัณฑที่เหนือกวา

ความตองการของลูกคา ทั้งในเรื่องระยะเวลาการสงมอบ และคุณภาพของสินคา 
3. Partners : Trust and Reliable Enterprise บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมั่น และเปนที่ไววางใจกับผู 

ที่มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ในทุกๆ ดาน  
4. Productivity : Innovations through productivity by advance mechanism บริษัทฯ เนนในการนํานวัตกรรมใหมๆ   

และล้ําสมัยมาชวยในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดตนทุนในการผลิต 
5. Planet : Return benefits to society and environment บริษัทฯไดเนนในการใหความสําคัญในการที่จะคืนกําไรให 

กับสังคม  และสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ผานกิจกรรมตางๆ ของบริษัท 
  นอกจากนี้ บริษัทไดคํานึงถึงคุณคาของพนักงานและองคกร จึงกําหนดวัฒนธรรมองคกร  4 ดาน และอบรม 

         พนักงานเพื่อเขาใจถึงวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งจะมีสวนชวยใหพนักงานไดนําไปใชในการทํางานและการดํารงชีวิต คือ 
  Think Good   คิดดี  

Act Smart      ทําดี 
  Gentle Talk    พูดดี 
  Good  Man      คนดี                            

โดยมีความเช่ือวา การเริ่มความดีที่ความคิด คําพูด การปฏิบัติ จะทําใหไดคนดี อันเปนพื้นฐานสําคัญของ  
           ความสามัคคี ไมทะเลาะขัดแยง คิดถึงผูอื่นและรูจักการให นํามาซึ่งการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข กลายเปน 
           องคกรแหงความสุข ซึ่งนําไปสูการชวยกันผลิตผลงานสูงสุด (High Performance Organization) และยั่งยืน 
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 ไดเริ่มโครงการวัฒนธรรม 4D ต้ังแต ป 2552 จนถึงปจจุบัน โดยเริ่มจากประกาศเปนนโยบาย อบรมทําความ 
          เขาใจพนักงานทั้งองคกร เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน ดําเนินการประชาสัมพันธผานปายประกาศ, เสียงตามสายและ 
         สงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมของพนักงานทั้งองคกร  
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 บริษัทดําเนินกิจกรรม โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม มีวัตุถประสงค 4 ดาน คือ 
         - เพื่อดูแลผูมีสวนกี่ยวของใกลชิดกับธุรกิจโดยตรง คือ ลูกคา และพนักงาน ผาน 3 โครงการ  
   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค , การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม , การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ 
                  แรงงานอยางเปนธรรม 
               -  เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในการผลิตอยางเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ ผาน 2 โครงการ 
   5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต , การอนุรักษพลังงาน 
               -  เพื่อสรางประโยชนตอบแทนแกสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ผาน 5 โครงการ 
                  เย็บเตาเติมใจ , มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ, ผลิตภัณฑและแคมปเพื่อเยาวชน, To Be No.1, โรงงานในโรงเรียน  
               -  เพื่อดูแลมิใหผลการดําเนินงาน มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรณรงคการรกัษาสภาพแวดลอม ผาน 2 โครงการ 
    การดูแลสิ่งแวดลอม , 5ส สูบานและชุมชน  
      
     ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค ทั้งดานคุณภาพผลิตภัณฑ ตลอดจนการใหบริการโดย
ระมัดระวังในการเลือกวัตถุดิบที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค และมีกระบวนการเรียกคืนสินคาที่ไมปลอดภัย มี
ปายแสดงสวนผสมของวัตถุดิบและคําแนะนําในการใชงาน และมีชองทางสําหรับผูบริโภคไดแสดงขอแนะนํา ขอรองเรียน
ตางๆ เพื่อดําเนินการในการแกไขปรับปรุง อันเปนการแสดงความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและผลการดําเนินงาน  นอกจาก 
การรับขอรองเรียนที่จุดขาย ยังจัดตั้ง    Call Center   หรือ สายดวนสําหรับผูบริโภค (02-422-9430)  หรือที่
www.sabina.co.th ปจจุบันบริษัทฯไดปรับปรุงเว็บไซตใหงายตอการเขาถึง   และเพิ่มชองทางการรับขอรองเรียนผาน 
Facebook   ซึ่งทําใหเขาถึงปญหาของผูบริโภคมากขึ้น    

ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการพิจารณาอยางระมัดระวัง  หลังจากดําเนินการแกไขปญหา 
      และความตองการของผู บริโภค รวมถึงการเยียวยาแลว ทุกขอรองเรียนและขอเสนอแนะจะถูกสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     เพื่อทําการตรวจสอบหาสาเหตุ รากของปญหา แนวทางแกไขและปองกัน รวมทั้งมีการตรวจติดตามหลังการแกไขปรับปรุง  
     โดยผูบริหารแตละสายงาน และนํามาพิจารณาในการประชุมประจําเดือนของบอรดบริหาร  

     การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคในป 2556-2558       

 
   หลังจากบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงในหลายๆดาน สงผลใหขอรองเรียนและขอเสนอแนะลดลงในป 2557แต
เนื่องจากความงายในการเขาถึงการรองเรียน ทําใหป 2558 มีจํานวนขอรองเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสที่ทําให    บริษัทฯ 
สามารถเขาถึงและรับทราบปญหา รวมถึงความตองการของผูบริโภคไดงายและมากขึ้นเชนกัน การไดรับทราบขอมูลดังกลาว 

บริหารจัดการขอรองเรียนลูกคา 2556 2557 2558 
รองเรียนสินคา 21 15 60 
รองเรียนบริการ 13 10 14 
อ่ืนๆ 14 12 96 

รวม 48 37 170 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 78 

เปนการสะทอนถึงความตองการที่เปลี่ยนแปลง หรือระดับความคาดหวังของผูบริโภคในสินคาและบริการของบริษัทฯ  จึงมี
ความสําคัญอยางมาก สําหรับการปรับปรุงแกไข และพัฒนาตอไป  
 นอกจากนี้บริษัท ไดสรางปฏิสัมพันธและสงเสริมกิจกรรมดีๆ รวมกับลูกคา ครอบครัว บริษัทคูคา รวมถึงผูมีสวนได
สวนเสีย ทั้งพนักงาน ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และหนวยงานราชการโดยใชทกุชองทางการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจ 
ความพึงพอใจและเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนตลอดไป 

 การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส โดยคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปนหลัก  
ไมสนับสนุนการดําเนินการที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา   ไมสนับสนุนทางดานการเมืองไมฝกใฝฝายใดฝาย
หนึ่ง โดยไดมีการกําหนดนโยบายที่เนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร ใหตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอรรัปช่ัน
รวมถึงการสรางคานิยมที่ดี โดยไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของกิจการ รวมทั้งไดกําหนดให กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนปฎิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเครงครัด และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร 
เพื่อสรางความรูความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของของบริษัท ไมใหมีการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชนใด 
ๆ กับผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทรวมทั้งไมดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ ที่เขาขายดังกลาว และไดมีการกําหนดโทษทาง
วินัยไวสําหรับผูที่ละเมิดหรือผูกระทําผิด   อีกทั้งบริษัทยังไดสงพนักงานเขารวมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ันที่จัดโดยสถาบันตาง ๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัท
ดวย 
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  จากการดําเนินโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งปจจุบันองคกรไดดําเนินการอยูในระดับที่ 4   ซึ่งเริ่ม
ต้ังแตการเริ่มตนดังนี้  

  ระดับที่ 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพื่อเปนแนวทางหรือคํามุงมั่นที่จะปฏิบัติรวมกันและไปใหถึงเปาหมาย
รวมกันเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

  ระดับที่ 2 :  ประกาศเจตนารมณ (Declared)  เปนการประกาศใหภายนอกและแนวรวมปฏิบัติไดทราบถึง
เจตนารมณที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้ 

  ระดับที่ 3 :  มีมาตรการปองกัน (Established)  คือ องคกรจะตองกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันทุจริต
คอรรัปช่ันที่อาจจะเกิดขึ้น เปนการปฏิบัติโดยกําหนดบรรทัดฐาน (Norm) ใหทราบโดยทั่วกัน 

  ระดับที่ 4 : ไดรับการรับรอง (Certified)    เมื่อมีปฏิบัติตามระดับตาง ๆ ขางตนแลว ซึ่งจะมีขอกําหนด 71 ขอ 
ของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 
CAC)  เพื่อทําการตรวจสอบวาองคกรไดดําเนินการครบถวนตามขอกําหนดและจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง  เพื่อขอการ
รับรองวาเปนองคกรที่ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และทางบมจ.ซาบีนา ไดผานการรับรอง โดยรับมอบใบรับรองเมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2558  ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ป  

  ทั้งนี้  ไดมีการนํานโยบาย มาดําเนินการจัดทํามาตรการในทางปฏิบัติโดยใหแตละหนวยงานมีสวนรวมใน
การกําหนดวิธีปฏิบัติของหนวยงานตนเองเพื่อใหควบคุมการทํางานของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยมีแนวทางจาก
สวนกลางที่เปนแนวทางรวมกันขององคกร และเพิ่มเติมในสวนของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น     

การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชั่น 
ทางคณะกรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไดทําประเมินถึงจุดที่มีความเสี่ยงขององคกรที่อาจจะกอใหเกิด

การทุจริตคอรรัปช่ัน จากลักษณะงานภายในองคกร  โดยมีมาตรการปองกัน  รวมทั้งวางแนวปฏิบัติงานนั้นจะตองกระทํา
ตามขั้นตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท  เพื่อไมใหเกิดชองทางการกระทําที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปช่ัน ใน
เรื่องดังนี้ 
1. สินคา, วัตถุดิบ,  ช้ินตัด, Premium, Gift voucher  หรือเครื่องมือวัสดุอุปกรณตาง ๆ   รวมทั้งรายการขายที่เปนเงินสด 

และเงินสดยอย   ถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ  ไมสามารถนําไปใชประโยชนสวนตัวได 
2. ขอมูล  วิธีการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเกี่ยวกับสูตรการผลิต  แบบสินคา  ลูกคาสมาชิกของบริษัทถือเปน

ทรัพยสินทางปญญาของบริษัท  ไมใหถูกลวงละเมิด  และไมเปดเผยใหกับผูใด ทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ 
รวมทั้ง ไมสามารถทําการดัดแปลงทําสําเนาหรือนําไปใชประโยชนสวนตัวได  

3. การเปดรายการสั่งสินคาเพื่อขาย  ตรงตามกลุมลูกคาเปาหมาย   กรณีที่จะปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑตองไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจเทานั้น   

4. การเปดรายการสั่งสินคาเพื่อจัดแสดงสินคาใหลูกคา   ในปริมาณที่เหมาะสม   กรณีที่จะปฏิบัตินอกเหนือจาก
หลักเกณฑตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจเทานั้น   

5. การขายสินคาตรงตามราคา  และรายการโปรโมชั่นที่กําหนด 
6. การบันทึกและสอบทานขอมูลขายตรงตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท   
7. บันทึกและสอบทานขอมูลการรับคืน  ตรงตามรายการสินคาที่ไดรับคืนจากรานคาเทานั้น 
8. การบันทึกและสอบทานขอมูลการจัดสง  ตรงตามรายการสินคาที่ไดเปดรายการสั่งสินคาเพื่อขายเทานั้น 
9. การบันทึกและสอบทานขอมูลคาใชจายการนําเขา – สงออก ตรงตามเอกสารที่เกิดขึ้นจริง  
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10. การบันทึกและสอบทานขอมูลคาใชจายการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 
11. การหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางการตลาดที่เปนการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินคาหรือบริการคูแขง 
12. การเปดรายการสั่งสินคาเพื่อขายในระบบออนไลน   ตรงตามรายการและปริมาณที่ลูกคาสั่งซื้อเทานั้น  
13. การออกแบบผลิตภัณฑ  สําหรับงานของบริษัทเทานั้นโดยไมนํางานนอกเขามาทําในที่งาน  โดยตองคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษทัและลูกคาเปนหลัก  
14. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  สําหรับงานของบริษัทเทานั้นโดยไมนํางานนอกเขามาทําในที่งาน  โดยตองคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษัท และลูกคาเปนหลักและไมเผยแพรความลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท 
15. กรณีปรับ / เปลี่ยนวัตถุดิบ  หรือแกไขราคาตนทุน  จะตองรับเรื่องจากหนวยงานจัดซื้อ และ Merchandiser เทานั้น  

หลังจากแกไขเรียบรอยแลวตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
16. การรับ-เบิกวัตถุดิบ รวมถึงช้ินตัด ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและวัตถุดิบใหตรงกัน 
17. การพิจารณาผลงานและการจายคาตอบแทน คาลวงเวลาของพนักงาน   ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรมตาม

หลักเกณฑของบริษัท 

18. การติดตามหนี้ และจัดทํารายงานสิ่งที่พบความผิดปกติที่เกี่ยวของกับการติดตามหนี้   อยางตรงไปตรงมา 
19. การตรวจนับสินคาตามหางราน   และจัดทํารายงานสิ่งที่พบความผิดปกติที่เกี่ยวของกับการตรวจนับสินคา   อยาง

ตรงไปตรงมา 
20. การบันทึกบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี และจัดทํารายงานทางบัญชี ตามนโยบายบัญชีของบริษัท ซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  โดยผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
21. การจัดทํารายงานทางบัญชี / การเงิน ตรงตามขอเท็จจริง มีเอกสารถูกตอง และครบถวน 
22. การจัดทํางบการเงิน รายงานทางบัญชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของ  
23. การเผยแพรขอมูลทางการเงินใหกับนักลงทุนทั่วไปตรงตามขอมูลที่เกิดขึ้นจริงและผานการตรวจสอบและอนุมัติจากผู

มีอํานาจ 
24. การรับ  การจายเงินของบริษัท  ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบที่นาเชื่อถือ โดยผานการตรวจสอบ และอนุมัติจากผูมี

อํานาจการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันนั้น เปนเรื่องที่ใชการมีสวนรวมของทุกคน  
ดังนั้นฝายบริหาร สํานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตอตานทุจริตคอรรัปชัน รับผิดชอบในการ

ทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ันอยางตอเนื่อง จะตองพึงระวังจุดเสี่ยงดังกลาว และทําตามกฎระเบียบ
อยางเครงครัด โดยนําเสนอผลการประเมินตอ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ  อีก
ทั้งจะตองรณรงคและสรางจิตสํานึกในองคกร เพื่อรวมมือกันใหเปนแนวทางเดียวกันและพัฒนาองคกรตอไป นอกจากนี้
บริษัทยังไดมีกระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผล  

 

การเผยแพรมาตรการตอตานคอรรัปชั่น 
 

 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ  และบุคคลที่เกี่ยวของ  ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวกับ
มาตรการตอตานคอรรัปช่ัน  จึงมีการเผยแพรผานชองทาง ดังตอไปนี้ 
 

 หนวยงานภายใน 
• ประกาศผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ  
• ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานที่เห็นเดนชัด  
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• จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม 

• จัดฝกอบรมเปนประจําใหแกทุกคนในบริษัท ทั้งสํานักงานและโรงงานตาง ๆ  ไดมีรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับ

มาตรการตอตานคอรรัปชั่นดานตาง ๆ และเนนย้ําใหทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว  
 

หนวยงานภายนอก 
• ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

• แจงจดหมายกับทางผูคา 

• รายงานประจําปของบริษัทฯ  (56-1) 

 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการปองกัน 
บริษัทกําหนดใหมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกัน การมีสวน

เกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน โดยการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal 
control) และใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่องในการตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    
หากการสืบสวนขอเท็จจริงจากขอรองเรียนตาง ๆ ที่มีหลักฐานอันควรใหเช่ือวามีรายการหรืการกระทําซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญตอ
คณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏบิัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดูแลบุคลากรบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน ดวยหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาค ปฏิบัติตอพนักงาน
อยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยไมมีขอยกเวนในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส ภาษา หรือตําแหนง 
รวมทั้งไมมีการบังคับใชแรงงาน การใชหรือสนับสนุนการใชแรงงานเด็ก และการคามนุษย  

นอกจากนี้บริษัทยังคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตตลอดจนทรัพยสินของพนักงานและของบริษัท โดยเนน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดใหมีการอบรมใหความรูความเขาใจในการทํางาน ดังนี้ 

การดูแลใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของพนักงานโดย 

1. พนักงานใหมทุกคนกอนเริ่มปฏิบัติงาน จะไดรับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทํางานทุกครั้ง เพื่อให
เกิดจิตสํานึกใน เรื่องของการทํางานอยางไรไมใหเกิดอุบัติเหตุ 

2. มีอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานที่เหมาะสมกับการทํางานมีความปลอดภัยในการทํางานและมีการตรวจเช็ค
เปนประจํา 

3. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับงานแตละประเภท และสอนวิธีการใชงาน
อยางถูกตองเพื่อปองกันอุบัติเหตุในระหวางทํางาน 
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4. จัดใหมีการอบรมดับเพลิงขั้นตนตามกฎหมายกําหนด 40 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ ของแตละหนวยงาน และจะ
ดําเนินการตอใหเปน 100 เปอรเซ็นตขององคกรทั้งหมดและมีการฝกทบทวนทุกๆป โดยหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายกําหนด และมีการซอมอพยพหนีไฟทั้งองคกรปละ 1 ครั้ง โดยใชเวลาในการ อพยพออกจากตัวอาคารมาที่จุดรวม
พลไมเกิน 5 นาที  โดยมีขั้นตอนการฝกซอมตามแผนที่ไดกําหนดไว 

5. จัดใหมีการตรวจสอบแสง เสียง ฝุนอุณหภูมิ ในการตรวจสอบสิ่งแวดลอมประจําป 

6. มีหนวยงานความปลอดภัยฯ ที่ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด และบุคลากรที่ดําเนินงานดานความปลอดภัย ตาม
กฎหมายกําหนด  เชน จป.วิชาชีพ, จป.บริหาร,  จป.หัวหนางาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยจะมีการแตงตั้ง และ
อบรมบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย พรอมทั้งขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามหลักการปฏิบัติของขอบังคับของกฎหมาย 

7.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ไดมาจากการเลือกตั้ง
ของพนักงานทั้งหมดที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง และคณะกรรมการฯ (คปอ.) จะมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งใน
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของพนักงาน 

8. จัดใหมีการตรวจสุขภาพ พนักงานทุกคน ปละ 1 ครั้ง โดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยง เพื่อเปนการเฝาระวัง และปองกันโรคจากการทํางาน ตรวจโดยแพทย อาชีวอนามัย ช้ัน1 

9.  สงเสริมใหใชหลักการ 6ส ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ทํางานใหสะอาด เปนระเบียบและ
ปลอดภัย 

ผลของการบริหารการจัดการดูแลและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอม ในการ
ทํางานดังกลาว สงผลให บริษัทฯ ไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจนถึงปจจุบัน โดยโรงงานยโสธรไดรับรางวัลสถานประกอบ
กิจการ ที่ไมมีอุบัติเหตุจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident Campaign ระดับเงิน จากกระทรวงแรงงานติดตอกัน 2 
ป คือ 

Zero Accident Campaign 2014 ระดับเงิน ระดับประเทศ ยอดรวมสถิติที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด  7,252,549 
ช่ัวโมง 

Zero Accident Campaign 2015 ระดับเงิน ระดับประเทศ ยอดรวมสถิติที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด  9,197,541 
ช่ัวโมงและในป 2516 ทางบริษัทมียอดรวมสถิติที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวม 11,253,307 ช่ัวโมง ซึ่งจะอยูในเกณฑ
รางวัล 

Zero Accident Campaign ระดับทอง ระดับประเทศ  
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การดูแลใหพนักงานไดรับความเปนธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดย  

1.  ดูแลใหมีการจายคาตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการขั้นต่ําตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่
มากกวากฏหมายกําหนด เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ 
(Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจําป   คารักษาพยาบาล เงินกูพนักงาน   งานเลี้ยงสังสรรคประจําป กีฬาสี เปนตน           

2.  ดูแลใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับความไมเปนธรรม โดยกําหนดใน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งมีตูแดงรองทุกข 

3.  สงเสริมกิจกรรมใหพนักงานไดมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน ทําความดีเพื่อสังคม ผานกิจกรรมของโครงการ 
4D  

4.  จัดใหมีกิจกรรมสําหรับพนักงานตามประเพณีที่สําคัญ เชน การตักบาตรรวมกันในวันปใหม การทําบุญ
ประจําป การรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต  

5.  สงเสริมใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และสนับสนุนใหคณะกรรมการไดประชุม และมีสวน
รวมในการหารือ เพื่อทํากิจกรรมและพัฒนาความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดี 

การดูแลใหพนักงานไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน และมีโอกาสไดแสดงศักยภาพ 

1. ใหสวนทรัพยากรมนุษยจัดอบรมหัวหนางาน ในเรื่องการเปนผูนําที่ดี ทัศนคติที่ดีและมีเมตตาตอลูกนองและ
เพื่อนรวมงาน  

2.  ดูแลใหพนักงานไดรับการอบรมตามแผนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานโดยจัดสถานที่เรียนรวมทั้งครูอาจารยตามหลักสูตร กศน. โดยพนักงานที่เรียนจบสามารถรับประกาศนียบัตร

ซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  ในป 2558 บริษัทไดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามตาราง    
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3. จัดระบบ Sabina Productive Management   การบริหารแบบมีสวนรวม  

                               
 

เพื่อใหพนักงานที่มีความสามารถไดเปนประธาน หัวหนากลุม ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรวมกันพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และทําใหมีโอกาสไดแสดงศักยภาพของตน ซึ่งสงผลตอความกาวหนา ( Career  path ) ใน

อนาคต 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 จากวิสัยทัศนของซาบีนา ที่เช่ือมั่นวา "พนักงาน เปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคามากที่สุด" เราจึงมุงมั่นที่จะรวม
สรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางรอบดาน พรอมทั้งสรางความสัมพันธอันดีกับองคกรอยางยั่งยืน โดยอาศัยการสราง
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาภายในองคกร ผานโครงการฝกอบรมที่หลากหลาย สอดคลองกับอายุงาน สายงาน และหนาที่
ความรับผิดชอบ   

การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

ระดับพนักงาน 
จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม

เฉล่ียตอคนตอป 
เปาหมายในการจัดหลักสุตรอบรม 

ผูบริหาร 20  ชั่วโมง 

มุงเนนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร 
ภายใตวิสัยทัศนขององคกรที่มุงเนนและใหความสําคัญกับ
บุคลากร รวมถึงการพัฒนามุมมองใหม เชนโครงการอบรม Mind 
Map for Work-Life Balance และโครงการพัฒนาผูบริหารผาน
รูปแบบ Classroom Workshop เปนตน 

พนักงานระดับบริหาร 15  ชั่วโมง 

มุงเนนการพัฒนาทักษะบริหาร การจัดการรวมกันเปนทีม ทั้งใน
กลุมสายงาน และทักษะการบริหารความสัมพันธระหวางทีม เพื่อ
ความสําเร็จรวมกัน เชน หลักสูตรการพัฒนาหัวหนางาน เทคนิค
การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ และ เทคนิคการสงตอระหวาง
ทีม  เปนตน 
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พนักงานระดับปฏิบัติการ 15  ชั่วโมง 

มุงเนนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทั้งในเชิงเทคนิค
และการปฏิบัติ เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่และ
เพื่อความสําเร็จของการทํางาน เชน หลักสูตรอบรมการ
บริหารงานขายขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน  และการอบรมพัฒนาทักษะฝมือตางๆ เปนตน 

 
 การจัดหลักสูตรการอบรมของซาบีนานั้น มุงเนนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรอยางรอบดาน และ
ตอบสนองตอหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางทั่วถึง แมจะมีขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง สถานที่ และเวลา โดยเฉพาะ
กลุมพนักงานขายที่ประจําจุดขายทั่วประเทศ ซึ่งนั้นก็ไมเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการอบรม เพราะเรามีหลักสูตรรองรับใหกับ
บุคลากรขององคการอยางทั่วถึง และเพื่อเนนย้ําใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะดําเนินการภายใตวิสัยทัศนที่กลาววา "พนักงาน เปน
ทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคามากที่สุด" 
 

ผลของการดําเนินการดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม สงผลดังนี้  

1. อัตราการลาออกของบริษัทมีแนวโนมลดลง 

   อัตราการลาออกป 2554  ถึง  2558 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

6.01 3.59 2.68 2.34 2.27 

 
2. อัตราการมาปฏิบัติงานของพนักงานคอนขางคงที ่

 อัตราการมาปฏิบัติงาน ป 2554  ถึง 2558 
 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

95.18 95.21 96.54 96.75 96.95 

 
 

3.  ในป 2558 บริษัทไดรับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการตอเนื่องเปนเวลา

หลายป อันเปนสิ่งยืนยันมาตรฐานในการดําเนินดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

• โรงงานพุทธมณพล สาย 5ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ และ
สวัสดิการแรงงานดีเดน ประจําป 2558   ปที่ 6   เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 2558     

• โรงงานทาพระ ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการ
แรงงานดีเดน ประจําป 2558   ปที่ 8   เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 2558     
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• โรงงานยโสธร  ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการ
แรงงานดีเดน ประจําป 2558   (10 ป ขึ้นไป)  เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 2558     

4.  บริษัทฯ  มุงสรางหนวยงานใหเกิดความปลอดภัย มีมาตรฐาน กอใหเกิด การเพิ่มผลิตภาพ โดยมีรากฐานจาก
วินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางาน นําไปสูความเชื่อถือของลูกคา ทั้งยังชวยประหยัดทรัพยากร ลด
ปญหามลภาวะและความสูญเปลา ของกระบวนการทํางาน  ในการดําเนินการ 5ส ไปสูการรับรางวัล Thailand 5S Award 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เพื่อเปนการ วัดผลการดําเนินงาน 5ส ขององคการอยางเปนรูปธรรม  

•  โรงงานพุทธมณฑลสาย 5  ไดรับรางวัล  5 S AWARD  ระดับทอง จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 
ไทย-ญี่ปุน  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

•  โรงงานชัยนาท และโรงงานยโสธร   ไดรับรางวัล การใหความรูระบบการบริหารองคกร ดวย 5 ส  
จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2558 

5. บริษัทฯ ดําเนินการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางานใหกับพนักงาน  โดยเขารวม “โครงการ
สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”  จากกระทรวงแรงงาน 

• โรงงานทาพระ ,โรงงานชัยนาท และโรงงานยโสธร ไดรับรางวัลสถานประกอบการมุงมั่น 
ดําเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2558  

6. บริษัทฯมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจนไมมีการ
เกิดอุบัติเหตุรายแรง และสามารถลดอุบัติเหตุจากการทํางานอยางเปนรูปธรรม 

• โรงงานยโสธร   ไดรับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางานใหเปนศูนย ประจําป พ.ศ. 2558   จากสนง.สวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   เมื่อวันพุธที่  17 กรกฎาคม 
2558     

7.  บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานสวมหมวกนิรภัย สรางความปลอดภัยใหกับบุคลากรในองคกรและสรางความ
ปลอดภัยทางถนน  โดยไดรับรางวัล  “องคกรตนแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต ”  จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ( สสส.) และคณะทํางานสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคี
เครือขายดานความปลอดภัยทางถนน  

• โรงงานชัยนาท ไดรับรางวัล องคกรตนแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2558 

8. บริษัทฯ เขารวมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด “ TO BE NUMBER ONE ”  ใน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี สําหรับผูประกอบการผูใชแรงงาน 

• โรงงานชัยนาท  ไดรับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE   ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออกรักษามาตรฐานตนแบบ  และ ไดรับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพรอม
เปนตนแบบ  ระดับทอง  

• โรงงานยโสธร บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน )  ไดรับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER  
ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ  ระดับเพชร  เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 
บริษัทดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยใช  5ส เปน

เครื่องมือสําคัญ และยังเปนรากฐานสําหรับเครื่องมืออื่น เชน Kaizen,   Lean,   Total Productive   Maintenamnce   
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(Automatic Maintenance และ Plan Maintenance)   ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการจัดการภายในโรงงาน 
เพื่อบรรลุผล 3 ดานคือ 

- ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ( Productivity, Quality, Cost, Delivery ) 
- สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทํางาน ( Environment & Safety ) 
- เสริมสรางขวัญกําลังใจ และจริยธรรมของบุคลากร ( Morale & Ethics ) 
เริ่มจาก 3ส แรก  คือ สะสาง สะดวก สะอาด แลวตามมาดวยการ สรางมาตรฐาน  และสรางวินัยจนติดตัวเปนนิสัย 

สะสาง   
สํารวจสิ่งของและระบบงาน เพื่อแยกแยะสิ่งที่จําเปน และสิ่งที่ไมจําเปน โดยหลักการขจัดสวนเกิน และเพิ่มสวนขาด 
สะดวก 
ทําแผนผัง กําหนดที่วาง ทําปายช่ือ และจัดวางตามแผนผัง เพื่อลดความสูญเปลาจากการหาของ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
สะอาด 
กําหนดผูรับผิดชอบ และรายละเอียด วิธีการทําความสะอาด รวมท้ังมีแผนการทําความสะอาด เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติ 
สรางมาตรฐาน 

      กําหนดเปนลายลักษณ ฝกอบรมใหทราบโดยทั่วกัน สรางความเขาใจแลจูงใจพนักงาน และติดตามประเมินผลเพื่อให 3ส    
      แรกคงอยู โดยลดการแปรผัน  

สรางวินัย ---> สรางนิสัย 
อธิบายเหตุผล หัวหนาและผูบริหารทําเปนแบบอยาง สรางวินัย ทําซ้ําๆ เพื่อใหเปนพฤติกรรม นําไปสูนิสัยที่ถูกตอง 
ผลการดําเนินโครงการป 2556 – 2557 - 2558 

หลังจากไดขยายผลการดําเนินงานดาน 5ส บริษัทฯ ไดสงโรงงานยโสธร เขารวมในการประกวด Thailand 5S 
Award 2013 และไดรับรางวัลระดับ Silver Award เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จาก สถาบันสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน) สสท. ประจําป 2556 ณ หองแกรนดฮอลล ศูนยศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ 
          ในป 2557 บริษัทฯไดขยายการทํา 5ส อยางจริงจัง จากโรงงานยโสธร ไปสูโรงงานทาพระ โรงงานชัยนาท และ
โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 (จํานวน 3 พ้ืนที่) และเพื่อเปนการยกระดับและสอบเทียบมาตรฐาน จึงสงโรงงานยโสธร โรงงาน
ทาพระและโรงงานชัยนาท เขารวมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และและโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ประกวด 
Model 3 พ้ืนที่  

โดยโรงงานยโสธรและโรงงานชัยนาท ไดรับรางวัลระดับ Golden Award   สวนโรงงานทาพระไดรับรางวัลระดับ 
Silver Award   นอกจากนี้ทั้ง  3  พ้ืนที่ของโรงงานพุทธมณฑลสาย  5  ผานเกณฑ ในการประกวด   Model   เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2557 จาก สถาบันสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) สสท. ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนยราชการแจงวัฒนะ 
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ในป 2558   นอกจากการรักษาระบบ  5 ส ซึ่งลงหลักปกฐานอยางมั่นคงในโรงงานยโสธร โรงงานชัยนาท และ

โรงงานทาพระ บริษัทฯไดยกระดับ 5ส ในโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 โดยขยายการทํา 5ส จาก 3 พ้ืนที่ตนแบบ ไปสูทุกพื้นที่ 
ทุกแผนกทั่วทั้งโรงงาน และเขาประกวด Thailand 5S Award 2015 ซึ่งไดรับรางวัลระดับ Golden Award   เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2558 จาก สถาบันสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) สสท. ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา 
กรุงเทพฯ 

 

 
 

ผลการนํา 5ส มาใชทั่วทั้งองคกร และยกระดับการใช 5ส เขามาในกระบวนการทํางาน 
1. ดวยหลักการสะสางและสะดวก ทําใหจัดอุปกรณเครื่องเขียนสวนกลางที่สามารถใชรวมกันได เชน ที่เย็บกระดาษ 

ที่เจาะรู กรรไกร มีดคัทเตอร ฯลฯ เปน One Best Center และมีเทาที่จําเปน สงผลใหใชอุปกรณสํานักงานอยาง
คุมคา และทําใหคาใชจายอปุกรณสํานักงานลดลง 

2. ดวยหลักการสะอาด และสรางนิสัย ทําใหพนักงานทําความสะอาดจักร เครื่องจักรอื่นและพื้นที่ทํางานเปนประจํา
ทุกวัน สงผลใหปริมาณงานเปอนลดลง คาใชจายอุปกรณทําความสะอาดลดลง และที่สําคัญคือ ฝกใหพนักงานได
ตรวจสอบสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร ในระหวางการทําความสะอาด ตามหลักการของการบํารุงรักษาดวยตนเอง 
(Automatic Maintenance- TPM)  นอกจากนี้ยังสงผลใหมีสภาพแวดลอมที่สะอาด เหมาะสมสําหรับการทํางาน
พนักงานพบสิ่งผิดปกติระหวางการทําความสะอาดเครื่องจักรประจําวัน แจงชางเพื่อทําการแกไข 

3. ดวยหลักการสะดวก สรางมาตรฐาน และสรางนิสัย ทําใหพนักงานจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ วัตถุดิบในการ
ทํางานไมสูญหาย และสรางนิสัยในการใชทรัพยากรการผลิตอยางระมัดระวัง ทําใหอัตราการเบิกเพิ่ม (ใชเกินสูตร
ผลิต)ลดลง สงผลใหไมตองซื้อวัตถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช 

4. ดวยหลักการสะสาง และสะดวก ทําใหพนักงานรูจักการจัดเก็บและบริหารสิ่งของ วัตถุดิบ และอุปกรณการทํางาน
ภายในความรับผิดชอบของตน ตามหลักการ Max-Min และ Fi-Fo สงผลตอการควบคุมการจัดซื้อที่พอดีกับความ
จําเปน และลดตนทุนจากความสูญเปลาของการจัดเก็บที่มากเกินไปจนวัตถุดิบเสื่อมสภาพ 

การอนุรักษพลังงานและดูแลสิ่งแวดลอม 
บริษัทมุงเนนผลิตสินคาโดยตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรในการผลิตโดยเฉพาะดานพลังงาน 

รวมทั้งพยายามปลูกฝงจิตสํานึกและกระตุนใหพนักงานทุกระดับในองคกรใชพลังงาน อันเปนทรัพยากรสําคัญในการผลิตอยาง

ถูกวิธีและคุมคาที่สุด โดยลดการสูญเสียพลังงานที่ไมจําเปน เพื่อใหไดมาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพและคุมคากับพลังงานที่ใชไป  
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            การใชพลังงานไฟฟาของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 – 5 ตามคาไฟฟาผันแปร (FT) ทุกๆ ป 

แมจะยังตํ่ากวาอัตราความตองการใชพลังงานไฟฟา* ภาพรวมของประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6-7 แตบริษัทไดเริ่มดําเนินโดรง

การอนุรักษพลังงานใหเปนรูปธรรมตั้งแต ป 2551  โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะ 

• ที่มา http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html  
 
ระยะท่ี 1 ระบบ EVAP   
เนื่องจากน้ํายาที่ใชในเครื่องปรับอากาศ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชั้นบรรยากาศของโลก หรือ ภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect)  รวมทั้งมีอัตราการใชพลังงานไฟฟาที่มากถึง 25% ของพลังงานไฟฟาทั้งหมด บริษัทจึงปรับเปลี่ยนระบบ
ปรับอากาศแบบใชเครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่การผลิต มาเปนการระบายอากาศดวย EVAP โดยลดอุณหภูมิของพื้นที่การ
ปฏิบัติงานใหตํ่ากวาอุณหภูมิภายนอก 3 – 10 องศาเซลเซียส ดวยหลักการใชพัดลมดูดอากาศภายนอกใหผานแผงรังผึ้งที่มีน้ําไหล
ผาน ทําใหลมที่พัดผานภายในมีความเย็น ซึ่งใชพลังงานเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับ ระบบปรับอากาศทั่วไป และยังสามารถ
ปองกันฝุนและเชื้อโรคที่หมุนเวียนภายในระบบปรับอากาศแบบเดิมๆ ไดอีกทางหนึ่งดวยเริ่มโครงการติดตั้งในป 2551 ที่
โรงงานชัยนาทและป2552 ที่โรงงานยโสธร สามารถลดคาไฟฟาไดปละ 4 ลานกวา บาท (ป 2550 คาพลังงาน 25.9 ลานบาท ป 
2552 คาพลังงาน 21.7 ลานบาท)  และ ในป 2558 คาพลังงานภาพรวมของทั้งองคกรลดลงจากเดิมอยางตอเนื่องเพราะผลของการ
ใสใจในการอนุรักษพลังงานขององคกร 
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ระยะท่ี 2  โครงการอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานแบบทุกคนมีสวน 
 บริษัทไดเริ่มโครงการบริหารงานแบบมีสวนรวม Sabina Productive Management   ต้ังแตป 2553 โดยมี 5 เสา (pillers) 
และเสาแรก คือ เสาอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ประธานเสา หัวหนาทีม และสมาชิก คัดเลือกและหรืออาสาสมัครจากพนักงานทุก
หนวยงาน รวมกันกําหนดวัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายในการอนุรักษพลังงานแตละป นอกจากรณรงค ปลูกฝงจิตสํานึกของ
พนักงานทั้งองคกร ยังมีการแบงปนองคความรูระหวางโรงงาน ซึ่งทําใหแนวโนมคาพลังงานไฟฟาสามารถทรงตัวอยูได แมจะมี
การปรับคาไฟฟาผันแปร (FT) ทุกๆ ป (ป 2553-2556)  

 รวมทั้งการที่โรงงานสาย 5 และโรงงานยโสธรถูกจัดเปนโรงงานควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม 
พ.ศ. 2540   ตองดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตราฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ.2552   

ซึ่งการดําเนินการอนุรักษพลังงานในแตละปตองสอดคลองกับแผนการดําเนินการของโรงงานรวมถึงตองมีผลการ
ประหยัดอยางเปนรูปธรรมเพื่อการดําเนินการอยางยั่งยืน 

• มาตราการการอนุรักษพลังงานโดยการเปลี่ยนระบบแอรเดิมรุนเกาเปนระบบ VRF อินเวอเตอรที่คลังสินคาโรงงาน

พุทธมณฑลสาย 5 

                    
 

• มาตราการปรับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต 36 W เปนหลอดไฟ LED  18 W  ทั้งโรงงานโดยการทยอยเปลี่ยน
เดือนละ 100 หลอด ทุกโรงงานจนครบจํานวนหลอดที่มีเดิม 

 

                         
 

• มาตราการการล็อคหนาปุมปรับอุณหภูมิที่ 25 C  ที่ตัวรีโมทเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องสามารถเปดปด-ไดอยาง

เดียว 

                       



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 93 

•    มาตราการติดตั้งมิเตอรวัดพลังงานแยกตามแผนกตางๆเพื่อวัดคาการใชพลังงานเพื่อนํามาวิเคราะหวางแผนการลด
การใชพลังงาน และการใชพลังงานอยางคุมคา 
 

                 
 

ตัวอยางขอเสนอแนะและการปรับปรุงจุดใชพลังงานตางๆของแตละโรงงาน 
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ติดตั้งแผนบังแสงแดด เพื่อชวยลดความรอนเคร่ืองปรับอากาศใหระบายอุณภูมิภายในที่ทํางานเร็วขึ้น 
โดยใชเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิตและชั้นวางของ พัฒนามาเปนที่กันความรอนกระทบสูผนังอาคาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
         
 

รีไซเคิลน้ําทิ้งจากเครื่งอปรับอากาศเพื่อใชในการชําระลางหองน้ํา โดยผานการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
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ระยะท่ี 3 เปล่ียนระบบมอเตอรจักรอุตสาหกรรมจาก คลัชมอเตอร (Clutch Motor) เปน เซอรโว มอเตอร (Servo Motor)  
จากการศึกษาพบวา เซอรโวมอเตอรสามารถควบคุมความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) โดยไมตองทํางาน

ตลอดเวลาที่เปดสวิทช อันเปนการลดความสูญเปลาในการใชพลังงานไฟฟา และใชพลังงานไฟฟาในการผลิตอยางคุมคาที่สุด 
นอกเหนือจากการรณรงคใหพนักงานปดสวิตชหลังการใชจักร บริษัทไดทยอยปรับเปลี่ยนเซอรโวมอเตอรต้ังแตปลายป 2556  
สงผลใหคาพลังงานไฟฟาในป 2557 และป 2558  ลดลง1.7 ลานบาท และ 2.1 ลานบาท ตามลําดับอยางตอเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็บเตาเติมใจ สูภัยมะเร็ง  (Sewing Cup Sewing Heart) 
  ความรับผิดชอบตอสังคมและชวยเหลือผูดอยโอกาส เปนหนึ่งใน CorporateSharedValue อันสําคัญยิ่งที่ทาง  บริษัทฯ
ใหความใสใจมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯเปนผูนําในธุรกิจผลิตชุดช้ันในเพื่อสุภาพสตรีมายาวนาน มีองคความรูเกี่ยวกับสรีระ
ทรวดทรงของสุภาพสตรีไทยและการเปลี่ยนแปลงในชวงชีวิตของแตละวัยอยางครบถวน ผลิตภัณฑของบริษัทฯจึงเนนการดูแล
สรีระอยางเหมาะสมเพื่อคงความสวยงามสมวัยโดยเฉพาะเตานมที่ผิวมีความบอบบางเปนพิเศษ บริษัทฯมีความปรารถนาที่จะ
ชวยเหลือสุภาพสตรีผูปวยมะเร็งเตานมทั่วประเทศ ผูสูญเสียความมั่นใจจากการรักษาดวยวิธีการตัดเตานมใหฟนคืนกําลังกาย
กําลังใจและสามารถกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทฯจึงไดริเริ่มโครงการ“เย็บเตาเติมใจ สูภัย
มะเร็ง” หรือ “SewingCupSewingHeart” ต้ังแตป 2550 เปนตนมา เพื่อรณรงคใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกสังคมในเรื่อง
โรคมะเร็งเตานมและการใชชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงใหหางไกลจากโรคนี้ และไดจัดกิจกรรมรณรงคผูมีจิตอาสาชวยกันเย็บเตานมเทียม
เพื่อสงมอบเตานมเทียมใหแกผูปวยมะเร็งเตานมที่ยากไร เพื่อชวยปรับสมดุลการทรงตัวใหกลับคืนสูภาวะปกติ  และเพื่อใหการ
แสดงความหวงใยเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปวยอีกดวย ทั้งนี้ ผูปวยหรือญาติที่ตองการขอรับบริจาคเตานมเทียม 
สามารถติดตอแจงความจํานงขอรับบริจาคเตานมเทียมจากทางบริษัทฯไดผาน3 ชองทางดวยกันคือ  

1.) เว็บไซต www.sabina.co.th 

2.) บริการลูกคาสัมพันธ Sabina Call Center เบอรโทรศัพท 02-422-9430 

3.) ทุกจุดขายของ Sabinaทั่วประเทศ 

  นอกจากนี้ ผลของการดําเนินงานยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคใหกับสภากาชาดไทย นับตั้งแตป 2550 ถึง

ปจจุบัน รวมเปนจํานวน 640,000 บาท 
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  ในป 2558 บริษัทฯไดจัดทําโครงการ เย็บเตาเติมใจ สูภัยมะเร็ง อยางตอเนื่องโดยจัดกิจกรรมเย็บเตานมเทียม

ตลอดทั้งปทั้งในและนอกสถานที่ผูมีจิตอาสาจากหนวยงานตางๆคณะบุคคล นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัยให
ความสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก อาทิเชน 

- ศูนยวิจัยมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
- งานประชุมคริสตจักรโลกณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

- โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
- หางอิมพีเรียล สําโรง 

ภาพกิจกรรมการเย็บเตานมเทียมนอกสถานที่ 
 

             

                                                   
          

           บริษัทฯยังไดจัดกิจกรรมงานเย็บเตาเติมใจ สูภัยมะเร็ง ปที่ 9ณ บริเวณ Q-Space ศูนยการคาเอ็มควอเทียร

ในเดือนตุลาคม 2558โดยรณรงคผูมีจิตศรัทธาใหมารวมงานผานรายการเรื่องเลาเชานี้ของสถานีโทรทัศนชอง 3 และนํา

ดาราสาว ไอซ ปรีชญา พงษธนานิกร ออกรายการสดเชิญชวนประชาชนทางรายการวิทยุและโทรทัศน4 รายการ รวมถึง

ส่ือประชาสัมพันธ onlineและสถานีวิทยุ 3สถานี และผานทางสื่อLine Hot Brand อีกดวยในงานมกีิจกรรมความรูที่

นาสนใจตลอดทั้งวันโดยไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและ

การรักษาในระยะตางๆ การเลือกบริโภคอาหารเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง การเยียวยารักษาใจแกผูปวย

โรคมะเร็งเตานมและการดูแลที่เหมาะสม โดยมีดาราสาวชั้นนํา4คนคือ ชมพู อารยาคริส หอวัง ไอซ ปรีชญา และตุยตุย 

พุทธชาติรวมพูดคุยแชรประสบการณการดูแลผูปวยมะเร็งคนใกลตัว และรวมเย็บเตานมเทียมพรอมกับผูมีจิตศรัทธา

ดวย จากการจัดงานสามารถบริจาคเตานมเทียมใหกับหนวยงานที่ดูแลผูปวยมะเร็งเตานมไดถึง 1,200 ชิ้น โดยไดรับ

ความรวมมือจากพันธมิตรผูรวมสนับสนุนกิจกรรม4 องคกร ไดแก 
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  1. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
  2. บริษัท โรช(ประเทศไทย) จํากัด 
  3. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 
  4. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

 
ภาพตัวอยางสื่อเชิญชวนประชาชนมารวมงาน 
 

                  
 
 

ภาพกิจกรรมงานเย็บเตาเติมใจ สูภัยมะเร็ง คร้ังที่ 9 
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ผลการดําเนินโครงการป 2550 – 2558 
 

ผลการดําเนินโครงการ ป 2550 - 2557 ป 2558 หนวย 

จํานวนเตานมเทียมท่ีบริจาค 5,164 3,385 ชิ้น 

 
มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ          
       บริษัทตองการใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียน / นักศึกษา ที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย รวมถึง
ผูดอยโอกาสทาง การศึกษาดานสภาพรางกาย หรือผูทุพพลภาพ อันจะทําใหเยาวชนและบุคคลดังกลาวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมคนดีใหมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน และนําความรูมาชวยพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติตอไปในอนาคต  
  เริ่มจากการสงเสริมการศึกษาบุตรหลานและพนักงานภายในองคกร โดย“ทุนอดุลย-จินตนา ธนาลงกรณ” ซึ่ง
เปนทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงานภายใน ตอมาบริษัทไดมองเห็นถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับ
สังคมและชุมชน จึงไดกอต้ังมูลนิธิ“คุณแมจินตนา ธนาลงกรณ” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

- ใหทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและ/หรือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย 
- ไมแสวงหาผลประโยชนหรือผลกําไรใดๆ ทั้งสิ้นจากมูลนิธิฯ 
- รวมมือกับองคกรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน 
- ไมดําเนินกิจการเกี่ยวของกับการเมือง ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ผลการดําเนนิงานทีผ่านมาของมูลนิธิ คุณแมจินตนา ธนาลงกรณ 
  ทางมูลนิธิฯ ไดมีการทํากิจกรรมเพื่อหารายไดใหเปนทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต             
ขาดแคลนทุนทรัพย ดังตอไปนี้ 

  -การเปดหองอิ่มบุญสํานักงานใหญอรุณอมรินทร  เพื่อรับของบริจาคทั้งเสื้อผา รองเทา หนังสือ 
วัสดุ อุปกรณ รวมถึงเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  เปนตน  และจําหนายใหกับผูที่สนใจที่จะรวมทําบุญใหเปนทุนการศึกษากับ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งคุณวิโรจน ธนาลงกรณ ไดใหเกียรติกับมูลนิธิในการเปดหองอิ่มบุญในครั้งนี้  

 

 
 

-การทํา 5 ส.ที่บานของพนักงานและผูที่ตองการบริจาคเสื้อผา หรือของที่ไมใชแลว นํามาบริจาค

และจําหนายใหกับผูที่สนใจภายในหองอิ่มบุญที่มีประจําอยูทุกโรงงานและสํานักงานใหญ 
 

 
 

-การออกรานขายอาหารและการแสดงตาง ๆ    โดยการนําอาหารมารวมจําหนายในเวลาพักเที่ยง

ใหกับพนักงาน ทั้งสํานักงานใหญและโรงงานสาขาตาง ๆ  เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการหารายไดเปนทุนการศึกษา 
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สรุปจํานวนทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิไดมีการมอบทุนจนถึงปจจุบัน  
ไดมีการมอบทุนทั้งสิ้นจํานวน 1,047 ทุน ตลอดระยะเวลาการมอบทุนตั้งแตกอต้ังมูลนิธิ 

 

ป ทุนประจําป ทุนตอเน่ืองสะสม ทุนทุพพลภาพ รวมแตละป

2553 75 75

2554 63 8 48 119

2555 108 20 63 191

2556 105 28 65 198

2557 89 45 39 173

2558 195 42 54 291

รวม 635 143 269 1047

จํานวนผูท่ีไดรับทุนท้ังหมดตั้งแต 2553 ถึงป 2558 (ท้ัง 3 ประเภท)

 
 

รายการ ทุนประจําป ทุนตอเน่ือง ทุนบุคคล  
ทุพพลภาพ

รวม

นักเรียน / 
นักศึกษา (คน) 195 42 54 291

ทุน (บาท) 1,450,000   548,000            641,000            2,639,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ ป 2558

 
สําหรับนักเรียน / นักศึกษาที่มีการเรียนต่ํากวาเกณฑที่ทางมูลนิธิกําหนดไวจะถูกตัดสิทธิ์ทุนของมูลนิธิ 

 
ขณะนี้มีนักเรียน/นักศึกษา ที่บริษัทฯใหการดูแลในโครงการทุนตอเนื่อง จํานวน 42 คน ซึ่งเปนเด็กเรียนดี ความ

ประพฤติดี แตกําพราพอหรือแม โดยสงเสริมใหไดรับการศึกษาสูงสุดถึงระดับช้ันปริญญาตรี เพื่อใหสามารถใชวิชาความรูเพื่อ
ยังประโยชนแกตนเองและสังคมโดยรวมตอไป  

รายละเอียดนักเรียน/นักศึกษาในโครงการทุนตอเนื่อง มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ 
จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน 5     คน 
จังหวัดชัยนาท  จํานวน 10   คน 
จังหวัดยโสธร     จํานวน 26   คน    
สวนกลาง จํานวน 1     คน 
โดยในจํานวน 42 คนนี้จะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 19 คน  
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การมอบทุนการศึกษาประจําป 2558   
ทุก ๆ ปจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน / นักศึกษา  ที่ไดการคัดเลือกใหไดรับทุนดังกลาว  

ต้ังแตช้ันประถมศึกษา,  มัธยมศึกษา,  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับช้ัน
ปริญญาตรี   

สวนกลางสํานักงานใหญอรุณอมรินทร 

    
โรงงานสาขายโสธร 

  
โรงงานสาขาชัยนาท 
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โรงงานสาขาบุรีรัมย 

 
 
  จากการมอบทุนดังกลาวไดมีหนังสือและจดหมายขอบคุณมายังทางมูลนิธิฯ  จากสถาบันการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งทางมูลนิธิจะมุงมั่นดําเนินงานหาเงินทุนการศึกษาเพื่อใหนอง ๆ นักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสทาง
การศึกษาตอไป  นอกจากนี้สําหรับนักเรียนนักศึกษาทุนตอเนื่องที่เรียนไดเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไปทางมูลนิธิฯ ยังไดมี
การมอบเงินทุนเรียนดีใหดวย เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสําหรับความพยายามตั้งใจดานการเรียน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑและกิจกรรมแคมปเพื่อเยาวชน 
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ผลิตภัณฑและแคมปเพ่ือเยาวชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

จึงกําหนดนโยบายใหกลุมผลิตภัณฑชุดชั้นในเด็ก “ซาบีนี่” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการใชชีวิต รูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน และสนใจกิจกรรมทันยุคสมัยที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน ดังนี้ 

ป Sabinie Concept แนวความคิด 

2550 Fashion Room 
สงเสริมเยาวชนใหรูจักสรีระของผูหญิง และการเสริมสราง
บุคลิกภาพ 

2551 Save the World 
ปลูกฝงเยาวชนใหตระหนักถึงการมีสวนชวยลดภาวะโลกรอน
ผานคอนเซ็ปต3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 

2552 Under the Sea 
เรียนรูสัตวน้ําชนิดตางๆ และรวมกิจกรรมเพื่อชวยกันอนุรักษ
สัตวน้ํา 

2553 Love the Earth 
ตอกยํ้าเร่ืองภาวะโลกรอน และเรียนรูธรรมชาติแบบพอเพียง 

 

2554 Saving 
สรางวินัยการออม ภายใตแนวคิด “รูหา รูเก็บ รูใช รูจักให” 
 

2555 Sport Lover 
สงเสริมเยาวชนใหหันมาออกกําลังกาย เพื่อเสริมสราง
พัฒนาการแบบฉลาดรอบดานดวยกีฬา 

2556 Reading 
ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนรักการอาน สอดคลองกับปแหงการ
รณรงครักการอาน “กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก” 

2557 Cooking 
ใหความรูดานโภชนาการแกเยาวชน ใหรูจักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนตอรางกาย 

2558 AEC 
ใหความรูพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ 9 ประเทศใน
กลุม AEC เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุงเนนการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนโดยสงเสริมใหเยาวชนหญิงตัวนอย

ไดมีโอกาสทํากิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูจากประสบการณนอกหองเรียน รวมถึงปลูกฝงพื้นฐานการเปนเยาวชนที่ดีในอนาคต

ของสังคมบริษัทฯจึงไดจัดโครงการ “ซาบีนี่ แคมป”เพื่อเด็กหญิงอายุ 6-12 ป เปนประจําทุกปอยางตอเนื่องโดยรายละเอียดของ

งานในแตละปจะมีแนวคิดสอดคลองกับการออกผลิตภัณฑใหมดังนี้ 
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ป Sabinieแคมป แนวความคิด/ กิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม 

2550 
ลดโลกรอนดวยสองมือนอย 

(2 Hands for 3Rs) 
Workshop แบบครอบครัว ประดิษฐกระถางลดโลก
รอน 

40 ครอบครัว 

2551 รุนใหม…หัวใจ Save the World 
ปลูกปาชายเลนที่บางปู จ.สมุทรปราการ 
 

50 เด็กหญิง 

2552 
Under The Sea รหัสลับพิทักษ 

โลกใตทะเล 
สรางปะการังใหทะเล และปลอยสัตวน้ําตัวนอยกลับ
บาน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 

50 เด็กหญิง 

2552 มหัศจรรยวัน Love the Earth 
เรียนรูธรรมชาติแบบพอเพียง ณ ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติ จ.นครนายก 

50 เด็กหญิง 

2553 ครอบครัวหนูนอยนักออม 
เสริมสรางวินัยการออม เรียนรูการวางแผนการใช
เงินและใชจายอยางพอเพียง 

50 ครอบครัว 

2554 พลังออม Episode 2 
“ออมสนุก ยอนยุคสยาม”ภายใตแนวคิด “รูหา รูเก็บ 
รูใช รูจักให”ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

100 เด็กหญิง 

2555 กีฬาเปนยาวิเศษ…เย 
แนวคิด SQ (Sport Quotient) ในการเสริมสราง
พัฒนาการที่สําคัญของหนูนอย แบบฉลาดรอบดาน
ดวยกีฬา ณ เดอะไพน รีสอรท จ.ปทุมธานี 

110 เด็กหญิง 

2556 อาน อาน อาน…ขออานดวยคน 

กิจกรรมที่เนนความสําคัญของการอานของเยาวชน 
และจัดทําบันทึกหนังสือเสียง(ใส)ผานเคร่ืองเลน 
MP3กับนาตอยเซ็มเบ นักพากยเสียงการตูนชื่อดัง 
เพื่อมอบใหแกเพื่อนผูพิการทางสายตา ณ Learning 
Resort มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

100 เด็กหญิง 

2557 แมครัวตัวนอย…นักโภชนาการตัวยง 

กิจกรรมปรุงความรูดานโภชนาการ เพื่อสราง
ทัศนคติเร่ืองการรับประทานอาหารอยางถูกวิธี 
พรอมเปดหองครัวแสนสนุกกับกิจกรรมเสริมสราง
ความคิดและจินตนาการกับ เชฟจาดี กิรติพันธ ณ 
แกะ บางกอก พุทธมณฑลสาย 1 

100 เด็กหญิง 

2558 ตะลุยนา ตะลุยอาเซียน 

กิจกรรมใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม
ของ9 ประเทศในกลุม AECโดยพี่ๆเจาของภาษา 
พรอมฝกสนทนาภาษาอังกฤษงายๆกับดาราสาว ไอซ 
ปรีชญา พงษธนานิกร สนุกสนานกับโชวควายแสนรู 
และกิจกรรมดํานาปลูกขาวอันเปนอาหารหลักของ
ภูมิภาค ณ หมูบานอนุรักษควายไทย จ.สุพรรณบุรี 

100 เด็กหญิง 
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ภาพกิจกรรมงาน Sabinie Camp คร้ังที่11 ตะลุยนา ตะลุยอาเซียน 

 

 
 

โรงงานในโรงเรียน   
ทางบริษัท ฯ  ไดดําเนินการในการพัฒนาสังคมและชุมชนบริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงงานโดยที่บริษัทมีองค

ความรูและมีความชํานาญในดานการเย็บจักรอุตสาหกรรม และเทคนิคดานการซอมแซมจักรอุตสาหกรรมอยาง
ตอเนื่องโดยในป 2558 ไดดําเนินการไปทิ้งสิ้น  3  โรงเรียน นักเรียนเขารวมทั้งสิน  150 คน 
1. โรงเรียนบานหนองตอ   มีนาคม 2558 
2. โรงเรียนวัดเนินขาม   มิถุนายน 2558 
3. โรงเรียนวัดแมมาหาลูก   ตุลาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนบานหนองตอจํานวน 50 คน เขาโครงการและสามารถนําไปประกอบอาชีพเย็บผาชวยพอ

แมที่บานไดจํานวน  15  คน 
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จํานวนผลที่ผานการเรียนและทดสอบ 

ป 2554-2557 ป 2558 รวม 

จํานวน 
ท่ีเรียน 

จํานวน 
ประกอบอาชีพ 

จํานวน 
ท่ีเรียน 

จํานวน 
ประกอบอาชีพ 

จํานวนที่
เรียน 

จํานวน 
ประกอบอาชีพ 

เด็กนักเรียนชั้นประถม 6 39 2 50 3 89 5 

เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 3 119 12 100 45 131 57 

ประชาชนทั่วไป 20 18   20 18 

จํานวนรวม 178 32 150 48 328 80 

 
 
 

นักเรียนโรงเรียนวัดเนินขามจํานวน 50 คน เขาโครงการและสามารถนําไปประกอบอาชีพเย็บผาชวยพอแมที่

บานไดจํานวน  13  คน 

นักเรียนโรงเรียนวัดแมมาหาลูกจํานวน 50 คน เขาโครงการและสามารถนําไปประกอบอาชีพเย็บผาชวยพอ

แมที่บานไดจํานวน  20  คน 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE   บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ผลการดําเนนิงาน ป 2558 
  ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) กําเนิดขึ้น ภายใตเบื้องพระยุคลบาทและ พระมหา
กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงหวงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เปนกลุมเสี่ยงตอพิษภัยตอ
ยาเสพติด บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) เริ่มดําเนินการรับสมัครสมาชิก และจัดตั้งชมรม  
          ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) มีกิจกรรมตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยยึดแนวทาง 
ยุทธศาสตรหลัก 3 ดานคือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 วัตถุประสงคโดยรวม คือ ตองการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด โดยเนนใหวัยทํางานกลุมเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไป ไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว มีภูมิตานทานและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝาระวัง และใหการดูแลชวยเหลือปองกัน 
ไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ตลอดจนการปรับทัศนคติของสังคมใหยอมรับวา  “ผูเสพ” และผูติดยาเสพติดคือผูปวยที่ตอง
ไดรับการบําบัดรักษาและใหโอกาสบุคคลดังกลาวสมัครใจเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 
บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) ไดสนองตอบนโยบายของทางรัฐบาลในการดําเนินกิจกรรมตอสูเอาชนะยาเสพติดในเชิง 
บูรณาการ โดยจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) ขึ้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติด มีการระดมสรรพกําลังจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ มีแนวทางที่ชัดเจนในการรวมแกไขปญหายา
เสพติดเชิงบูรณาการ นับตั้งแตยุทธศาสตร “พลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด” จนถึงยุทธศาสตร “ปฏิบัติการ รวมไทย 
ท้ังชาติ ขจัดยาเสพติดเทิดไทองคราชัน”  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เปนชมรมที่รวบรวมคนดี คนเกง และคนที่มีอุดมคติที่
จะสรางกิจกรรมดี ๆ เพื่อปองกันและตอตานปญหายาเสพติดรวมกันสมาชิกทุกคนในชมรมสามารถดําเนินงานไดอยางอิสระ
และสรางสรรค มีกิจกรรมที่ชัดเจนตอเนื่อง มีผลงานใหเห็นเปนรูปธรรม ภายใตความรวมมือ รวมใจ ของเหลาสมาชิกของชมรม 
และภายใตความพึงพอใจของสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
 
กิจกรรมเดนภายใตหลักยุทธศาสตร 3 ดาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

- รวมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ท้ังระดับภาค และระดับประเทศ 
- รวมเปนวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู TO BE NUMBER ONE ใหกับสมาชิกเครือขาย 

- กิจกรรมเดินตอตานยาเสพติดรวมกับจังหวัดในวันแรงงานแหงชาติ   ออกใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสถาน
พินิจนครสวรรค 

- ออกใหความรูและแนวทางในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามสถานประกอบการ  โรงเรียน  ชุมชน และ
สวนราชการในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ปจจุบันมีสมาชิกชมในเครือขายจํานวน 32,563  คน 

- สรางกระแสผานการสนับสนุนงบประมาณใหกับสมาชิกเครือขาย 
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เปนการสรางกระแสนยิมสูเครือขายภายนอกชุมชนไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดในกลุมเยาวชนและประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน ไดแก 

- กิจกรรมทอดกฐิน ณ ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลเดิด คายบดินทรเดชา 

- กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดปาบานเหลามะเขียว ต.กุดกง อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร 

- กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบานเหมือดแอ ต.คอเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกชมรมรวมกันทําบุญตามกําลังศรัทธา เพื่อรวมทอดกฐิน สงผลใหสมาชิกชมรมมีจิตใจเขมแข็ง 

เปนการสรางภูมิคุมกันใหจติใจสมาชิกชมรมหางไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

-เครือขายในสถานศึกษา 

รวมเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู TO BE NUMBER ONE ใหกับสมาชิกเครือขาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 และโรงเรียน

มัธยมตนสุนันทา สหวันเขต ประเทศลาว 

-เครือขายในสถานประกอบการ 

รวมบูรณาการ การทํางาน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู TO BE NUMBER ONE ใหกับชมรมเครือขาย บริษัทพานาโซนิค                

จ.ขอนแกน 

สมาชิกเครือขาย TO BE NUMBER ONE มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทาํงานซึ่งกันและกัน 

อันจะนาํไปสูการขยายผล และพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 

TO BE ซาบีนา 5ส รวมใจ ตานภัยยาเสพตดิ 

  การบูรณาการ กิจกรรม 5ส มาเปนนวัตกรรม TO BE ซาบีนา 5 ส รวมใจตานภัยยาเสพติด 

 เพื่อใหสมาชิกชมรมทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม สงผลใหสมาชิกชมรมเกิดความสามัคคี การทํางานเปนทีม 

และใหสมาชิกชมรมตระหนักถึงความสําคัญในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในองคกร และขยาย

ผลตอยอดไปยังเครือขายภายนอกขยายผลตอยอดไปยัง วัดสรางสุข วัดบานโพนงอน ต.ขั้นไดใหญ อ.เมือง 

จ.ยโสธร 
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องคความรู 

เคล็ดลับ TO BE ซาบีนา 5ส รวมใจ ตานภัยยาเสพติด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคและความสําคัญ  

เพื่อเปนศูนยการเรียนรูแกสมาชิกชมรมและสมาชิกเครือขาย ใหนําเอาความรู TO BE และ 5ส ไปประยุกตใช 

และขยายผลตอยอดไปยังองคกรและเครือขายอื่นทั่วประเทศ 

ความสําเร็จและประโยชนท่ีองคกรและสมาชิกชมรมไดรับ 

เปนการสรางเครือขายในเรื่องของการพัฒนาองคความรู 5ส และ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเปดโอกาสให

องคกรอื่นมาศึกษาดูงาน โดยถือเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาและการพัฒนาสูความยั่งยืน 

ผลสําเร็จของชมรมตอสมาชิก 

ประเมินความพึงพอใจในการจัดตั้งชมรม 100 % 

ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 92 % 

ผลสําเร็จของชมรมตอองคกร 

ดานกรรมการ มีผูนําในองคกรเพ่ิมมากขึ้น 

ดานกองทุน มีการบริหารกองทุนอยางชัดเจน มีระเบียบปฏิบัติ การเบิกจาย มีบัญชีรายรับรายจายอยางชัดเจน 

ดานกิจกรรม เราดําเนินกิจกรรมภายใตหลักยุทธศาสตร 3 ดาน สงผลใหเปนองคกรแหงความสุข สมาชิก

ชมรมหางไกลยาเสพติด 
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อัตราการลาออก ลดลง เฉล่ีย 1.06% 
อัตราการมาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 96.13% 
 

สนับสนุนดานกีฬาตอตานยาเสพติด 
  บริษัทเปนเจาภาพจัดแขงขันกีฬาฟุตบอลตอตานยาเสพติดในระดับชุมชนรณรงคใหสังคมสนใจกีฬาสงเสริม
สุขภาพกายและใจ 
สงเสริมและขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE  ไปสูชุมชน 

บริษัทสงเสริมใหความรูแกชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยนํากิจกรรมการสรางฝายกั้นน้ําเพื่อสราง 
ประโยชนในชุมชน และรวมจัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุนใหแกชุมชน  

ขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE เขาสูโรงเรียน 
บริษัทฯ นําองคความรู TO BE NUMBER ONE ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องขยายไปยังโรงเรียนใน จ.ยโสธร และโรงเรียนใน 

จ.ชัยนาท เพื่อผลักดันโครงการใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 

รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจ 

โรงงานยโสธร  
รางวัล TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญดีเดนระดับประเทศ 2552 และในป 2558 ยังคง

ไดรับรางวัลรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชรปที่ 1 
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โรงงานชัยนาท 
รางวัล TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญดีเดนระดับประเทศ 2557  ในป 2558 ยังคงรับรางวัล
มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลส่ิงแวดลอม  
  เพื่อเปนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการดูแลมิใหการดําเนินกิจกรรม
ใดๆสงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ดังนั้นนอกจากการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทใหนาอยู นาทํางานดวยการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวแลว บริษัทยังดําเนินการตางๆเพื่อลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการกําจัดขยะมูลฝอย, ขยะอุตสาหกรรมอยาง
ระมัดระวัง เพื่อไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน  
การรณรงคใหมีการคัดแยกขยะ 

  บริษัทรณรงคและปลูกฝงแนวความคิดการคัดแยกขยะใหเกิดขึ้นในองคกรทุกระดับ ผานการดําเนินกิจกรรม 
5ส โดยเริ่มจากการดูแลใหมีการแยกประเภทถังขยะ  
  ส สะดวก ถังขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแกว ขวดพลาสติค 

                       
 
กํากับดูแลและคัดเลือกผูกําจัดขยะ 

  บริษัทมีการคัดเลือกผูที่จะเขามารับกําจัดขยะและของเหลือใช จากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการ 
โรงงานและสวนทรัพยากรมนุษย เพื่อใหไดผูรับเหมากําจัดขยะที่ไดรับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอยางถูกตอง เพื่อใหมั่นใจวาการ
กําจัดขยะของผูรับเหมาดังกลาว จะไมเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
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โครงการ Zero Waste 

  เพื่อลดความสูญเปลาและสรางมูลคาเพิ่มจากของเหลือใชและขยะใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงเกิดการรณรงค
คิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช (ขยะ) จากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

                                         
                                                    

ผลการทํา Zero Waste ป 2558 (ตัน) 

โรงงาน 
ขยะในป
2558 
(ตัน) 

ผลจาก Zero Waste ป 2558 

ท้ิง รีไซเคิ่ล นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ 

ทาพระ 60.41 70.58 27.70 1.72 

สาย 5 203.00 42.42 53.25 4.33 

ชัยนาท 58.83 68.30 24.52 7.18 

ยโสธร 76.56 65.60 25.20 9.20 

บุรีรัมย 25.52 52.38 36.42 11.20 

รวม 424.31 299.29 167.08 33.63 

 

Sabina Zero Waste (424 ตนั) 

 
สงผลใหปริมาณขยะที่สูงถึง  815,640   กิโลกรัม ในป 2555 เหลือเพียง 424,312 กิโลกรัม ในป 2558 
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ปริมาณขยะป 2555 ถึง 2558 (กิโลกรัม) 

โรงงาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ปริมาณขยะ
ลดลง %  

ทาพระ 85,590 76,080 66,570 60,409 29.42 

สาย 5 478,500 435,000 348,000 203,000 57.58 

ชัยนาท 86,130 74,820 65,250 58,825 31.70 

ยโสธร 116,700 91,105 81,200 76,558 34.40 

บุรีรัมย 48,720 36,540 27,840 25,520 47.62 

รวม 815,640 713,545 588,860 424,312 47.98 

 
 
5ส สูบานและชุมชน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา 5ส เปนเครื่องมือที่ชวยใหมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ทําใหเกิดการ
พัฒนาปรับปรุงและจัดระเบียบสิ่งตางๆรอบตัว อันเปนการสรางวินัยหรือนิสัยที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการชักชวน
ใหชุมชนตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวแบบงายๆ จึงกําหนดนโยบายผลักดันใหขยาย 5ส สูบานและชุมชน   

5ส สูบานพนักงาน 
จากการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทํากิจกรรม 5ส ที่บาน  โดยประยุกตหลักการ 5ส  ในการใช ชีวิตประจําวันของ

พนักงาน  เชน การสะสางของที่บาน คัดแยกของสิ่งเหลือใช  จัดสะดวกของใช จัดตูเสื้อผา ฯลฯ  ภายในบานของพนักงาน และ
ทําความสะอาดเปนประจํา ตอมาไดจัดทําโครงการ 5ส สูบานพนักงานในป 2555 และรณรงคใหพนักงานเขารวมโครงการจนถึง
ปจจุบัน 
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สิ่งของเหลือใชจากการสะสางที่บานของพนักงาน จะถูกนํามาบริจาคเขา“หองอิ่มบุญ”  ตามความสมัครใจ 
และขายใหกับพนักงานที่ตองการของดังกลาว โดย เงินจากการขายสิ่งของนั้น จะสงมอบเขา“มูลนิธิคุณแมจินตนาธนาลงกรณ” 
เพื่อยอนกลับไปเปนทุนการศึกษาใหกับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปไดอีกดวย 
 

ผลการทํา 5ส สูบานและชุมชน 

 
 
    มูลคาของสะสางที่พนักงานนํามาบริจาคเขาหองอ่ิมบุญ (บาท) 

 
5ส สูชุมชน 
  เนื่องจากโรงงานยโสธร และโรงงานชัยนาทเปนโรงงานใหญในชุมชน และวัดถือเปนศูนยกลางของชุมชนป 
2556   จึงไดเริ่มโครงการ 5ส สูวัดที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน คือ วัดโพนงอย จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย จังหวัด
ชัยนาท โดยเริ่มจากไปทําความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัดและสะสางสิ่งของที่รกรุงรัง และเกินความจําเปน จากนั้น
จัดสะดวกสิ่งของเครื่องใชในวัด และบริจาคถังขยะแยกประเภทสําหรับการรณรงคคัดแยกขยะตอไป   

-   ชวยกันทําความสะอาดบริเวณรอบวัดและในวัด     

-  ประกวด 5 ส. สูบาน 
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  ในกลางป 2557 จนถึงปจจุบัน โรงงานทาพระเริ่มขยายการทํา 5ส เขาสูวัดประดูฉิมพลี แขวงทาพระ เขต
บางกอกใหญ โดยเริ่มจากกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด และจัดสะดวก 

และในกลางป 2558 โรงงานสาย 5ไดเร่ิมขยายการทํา 5ส เขาสูวัดทาพูด จ.นครปฐม มกีารทําความ
สะอาด จัดระเบียบสิ่งของและจัดสะดวก 
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 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะไดรับการตรวจสอบผานสํานักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับจากฝาย
บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 3 ทานเขารวมประชุมดวยไดพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานจากฝายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝายบริหารจัดทําขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในดานตางๆ 
ไดแก ดานองคกรและสภาพแวดลอม ดานการบริหารความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และดานระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ทําใหการบริหารจัดการ และการดาํเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไปไดอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯไดมีมติแตงตั้ง 
 นายสัมพันธ  ปุยภิรมยเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในเนื่องจาก
เปนผูมีประสบการณในการปฎิบัติงานดานตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเขาใจในกิจกรรมดําเนินงานของบริษัท
เปนอยางดี 

โดยคุณสมบัติของผูดํารงแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยูในเอกสารแนบ2 
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รายการระหวางกัน 
 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง   

ในระหวางป   2558  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  มีรายการระหวางกันที่
อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป  2558  ตามลําดับ  และยังมี
รายการระหวางกันนอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงิน  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดังนี้ 

 
  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลใน

การทํารายการ 
บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ซื้อวัตถุดิบ 
เชน ผา,ลูกไม
,ยาง 

8.82 
 

สินคาที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด เปนราคาและเงื่อนไขการ
ชําระเงินตามปกติทางธุรกิจเชนเดียวกับที่
บริษัทฯ ซื้อจากผูขายรายอื่นทั่วๆ ไป 
ความจําเปนในการทํารายการ: โดยปกติ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มิไดมีนโยบาย
ในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุตางๆ รวมกัน
โดยการซื้อผานบริษัทยอย อยางไรก็ตาม 
ในบางกรณีที่การสั่งซื้อในปริมาณมาก 
ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถซื้อ
วัตถุดิบและวัสดุตางๆ ในราคาที่ถูกลงได 
บริษัทฯ จะทําการสั่งซื้อผานบริษัทยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติ
ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไข
การชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับ
บริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

  ซื้อสินคา
สําเร็จรูป 

-  
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บริษัทท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลใน

การทํารายการ 
บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ขายสินคา
สําเร็จรูป 

617.34 
 
 
 
 

สินคาและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด เปน
รายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ 
 
ความจําเปนในการทํารายการ: เนื่องจาก
บริษัทฯ บริหารกําลังการผลิตของทุก
โรงงานเสมือนเปนหนวยงานเดียวกัน ใน
บางกรณีบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเหลือ 
ในขณะที่บริษัทยอยมีกําลังการผลิตไม
เพียงพอ บริษัทฯ ไดซื้อวัตถุดิบและผลิต
ชุดช้ันในเพื่อขายใหแกบริษัทยอย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติ
ของธุรกิจที่มรีาคาตลาดอางอิง  เงื่อนไข
การชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับ
บริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

  ขายวัตถุดิบ -  
บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

รายไดรับจาง
ตัดเย็บชุด
ช้ันใน 
 

52.22 บริษัทฯ รับจางตัดเย็บชุดช้ันในจาก
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปน
รายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เงื่อนไขการชําระเงินปกติ 
 

ความจําเปนในการทํารายการระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทยอย: เนื่องจากบริษัทฯ 
ไมมีนโยบายที่จะรับจางตัดเย็บชุดช้ันใน
ใหแกบริษัทยอยเปนรายการใหญ และ
ตอเนื่อง โดยที่ผานมาการรับจางตัดเย็บ
ดังกลาว เปนกรณีที่บริษัทฯ มีกําลังผลิต
เหลือ จึงไดรับจางบริษัทยอย เพื่อใชกําลัง
ผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลใน

การทํารายการ 
ตอรายการที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอย: 
รายการดังกลาวเปนการจางตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไขการ
ชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับ
บริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาจางตัด
ช้ินงานชุด
ช้ันใน 

8.96 คาจางตัดช้ินงานชุดช้ันในที่บริษัทฯ 
วาจาง บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 
เปนราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความจําเปนในการทํารายการกับบริษัท
ยอย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกําลังการ
ผลิตของทุกโรงงานเสมือนเปนหนวยงาน
เดียวกัน สวนงานการตัดช้ินงานชุดช้ันใน 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทําหนาที่
ปอนช้ินงานตัดสูทุกโรงงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอรายการที่ทํากับบริษัทยอย: รายการ
ดังกลาวเปนการจางตามปกติของธุรกิจที่
มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปน
เงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน 

บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

รายไดคาเชา 0.23 บริษัทฯ ใหบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด เชาพื้นที่โรงงานยโสธร เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2556 กําหนดราคาคาเชา
โดยอิงราคาตลาดในละแวกใกลเคียงใน
ขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
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บริษัทท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลใน

การทํารายการ 
รายการดังกลาวเปนการเชาตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง 

บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาเชาพื้นที่
สํานักงานและ
คลังสินคา 

1.71 บริษัทฯ เชาพื้นที่สํานักงาน และ
คลังสินคา จากบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 กําหนด
ราคาคาเชาโดยอิงราคาตลาดในละแวก
ใกลเคียงในขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกลาวเปนการเชาตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง 

บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ลูกหนี้การคา 269.83 เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ขายสินคา
ใหกับลูกคารายอื่น 
 
 

เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ขายสินคา
ใหกับลูกคารายอื่น 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติ
ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไข
การชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับ
บริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

    

  เจาหนี้การคา 
 

1.99 
 

 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลใน
การทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ดอกเบี้ยรับ 14.14 ดอกเบี้ยรับเกิดจากการใหบริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด  กูยืมเงิน กําหนดอัตรา
ดอกเบี้ย 3.20-5 % ตอป  ซึ่งสูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคาร
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พาณิชย 
บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัท ซาบี
นา จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

เงินใหกูยืม 496 บริษัทฯ มีสภาพคลองเหลืออยู จึงให
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  กูยืมเงิน
เพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

 
  2) รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติระหวางบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงรายอื่น 

 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลคา 
 (ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลใน

การทํารายการ 
นายวิโรจน  ธนาลง
กรณ 

เปนผูถือหุนรายใหญ ของ
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน 74.59% 

ค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อ
สถาบัน
การเงิน โดย
ไมมีการคิด
คาธรรมเนียม 

             
170 

รายการดังกลาวเปนรายการที่นายวิโรจน  
ธนาลงกรณค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแก
บริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวประกอบดวยวงเงิน
สินเชื่อ O/D , P/N, L/C , T/R , P/C , L/G 
วงเงินกูระยะยาว (LOAN)  และวงเงิน  
FORWARD  CONTRACT 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตุสมผล 

นายวิโรจน ธนาลง
กรณ 

เปนกรรมการของบริษัท  
ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

ค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อ
สถาบัน
การเงิน โดย
ไมมีการคิด
คาธรรมเนียม 

             
- 
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   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงในอนาคต จะตองมีการจัดเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตอง
มีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมี
นโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้งนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิ
ออกเสียงในรายการดังกลาว  
 
   นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551   มีมติกําหนด
มาตรการอนุมัติรายการระหวางกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเปน 2 ประเภท ไดแก 
รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว และนโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันดังนี้ 
 

1. รายการคาที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
 รายการคาที่เปนปกติธุรกิจเชน การซื้อวัตถุดิบ เปนรายการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปนรายการ
คาปกติธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยระบุเงื่อนไข
การทํารายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม  สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได  โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการ
ปฏิบัติดังกลาว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกลาวไดเปนระยะ 
 
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวเชน การซื้อขายหุน  เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม  หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผู
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ การทํารายการของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี  
ตามแตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 
3. นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหความชวยเหลือในลักษณะที่เปนการค้ํา
ประกันสวนบุคคลโดยผูถือหุนรายใหญ และ/หรอื กรรมการของบริษัทฯ ตอการกูยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
จากสถาบันการเงินตางๆ ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกบริษัทยอยดวย 

 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 123 

 รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ฝายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุมตรวจ
รายการที่เกิดขึ้น จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปดเผย
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 
และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

                                            หนวย : ลานบาท 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ผลการดําเนินงาน  2556 2557  2558  2556 2557 2558 
1. รายไดรวม   2,189.43 2,164.60 2,307.92 798.80 712.17 737.39 
2. รายไดจากการขายและบริการ 2,177.66 2,153.43 2,296.56 786.99 697.41 718.26 
3. กําไรขั้นตน 1,116.18 1,141.31 1,197.53 156.16 144.45 154.01
4. กําไรจากการดําเนินงาน 168.43 188.19 200.70 75.05 60.65 69.69
5. กําไรสุทธิ 117.15 146.92 165.54 73.65 63.72 77.20 
       

สถานะทางการเงิน       
1. สินทรัพยรวม 2,293.41 2,307.51 2,215.86 1,160.62 1,197.33 1,214.24
2. หนี้สินรวม 821.13 741.25 552.33 122.93 136.74 150.19 
3. สวนของผูถือหุนรวม 1,472.28 1,566.26 1,663.53    1,037.68 1,060.59 1,064.05 
       

อัตราสวนทางการเงิน       

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)       
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.16 2.55 3.44 7.83 8.35 8.77 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  5.14 6.49 7.29 1.96 2.03 2.70 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  0.94 0.84 0.93 4.42 3.95 4.35 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)  9.13 8.46 9.34 10.58 7.99 8.37 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio)       
อัตรากําไรขั้นตน (%) 51.26 53.00 52.14 19.84 20.71 21.44 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 5.35 6.79 7.17 9.22 8.95 10.47 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  8.15 9.67 10.25 7.19 6.07 7.27 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  5.14 6.39 7.32 6.50 5.40 6.40 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.56 0.47 0.33 0.12 0.13 0.14 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย 
สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2556 เปน 2,307.51 ลานบาท  โดยเพิ่มขึ้น 14.1 ลานบาทสาเหตุ

มาจาก  หนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 23.5 ลานบาท  หลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น 19.5 ลานบาทลูกหนี้การคาลดลง 
54.01 ลานบาท  สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 43.11 ลานบาท  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 10.34 ลานบาท 

สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลงจากป 2557 เปน 2,215.86 ลานบาท  โดยลดลง 91.65 ลานบาทสาเหตุมา
จาก  หนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนลดลง 27.70 ลานบาท  หลักทรัพยเผื่อขายลดลง 3.50 ลานบาทลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 20.43 
ลานบาท  สนิคาคงเหลือลดลง 77.54 ลานบาท  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 5.98 ลานบาท 

 
ลูกหนี้การคา 

         สําหรับป 2557  ลูกหนี้การคาของบริษัทเทากับ 304.72 ลานบาท  ลดลง 54.01 ลานบาท  ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.89  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.51 เกือนกําหนดชําระ 4-6 เดือน  คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.61  ของลูกหนี้การคาทั้งหมด 
         สําหรับป 2558  ลูกหนี้การคาของบริษัทเทากับ 325.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.43 ลานบาท  ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  
คิดเปนสัดสวนรอยละ 91.41  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.64 เกือนกําหนดชําระ 4-6 เดือน  คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.94  ของลูกหนี้การคาทั้งหมด 
 

สินคาคงเหลือ 
          สําหรับป 2557  สินคาคงเหลือเทากับ 1,225.14 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 43.11 ลานบาท  จากปกอน เพิ่มขึ่นรอยละ 3.65 สวน
ใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาสําเร็จรูปภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
          สําหรับป 2558  สินคาคงเหลือเทากับ 1,147.59 ลานบาท  ลดลง 77.54 ลานบาท  จากปกอน ลดลงรอยละ 6.33สวน
ใหญเปนการลดลงของวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูปภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย และสินคาระหวางผลิต 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
สําหรับป 2557  มูลคาทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทเทากับ 345.04 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 

23.39 ลานบาท  ณ สิ้นป 2557  คาเสื่อมราคาสินทรพัยมีตัวตนเทากับ 51.52 ลานบาท 
สําหรับป 2558  มูลคาทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทเทากับ 330.57 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 

14.47 ลานบาท  ณ สิ้นป 2558  คาเสื่อมราคาสินทรัพยมีตัวตนเทากับ 53.27 ลานบาท 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
สําหรับป 2557 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 6.79 ทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และสินทรัพยถาวรคิดเปนรอย

ละ 6.39 และรอยละ 51.55 ตามลําดับ 
สําหรับป 2558 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 7.17 ทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และสินทรัพยถาวรคิดเปนรอย

ละ 7.32 และรอยละ 60.44 ตามลําดับ 
 
หนี้สิน 

สาํหรับป 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินเทากับ 741.25 ลานบาท  ลดลง 79.88 ลานบาท จากปกอน  โดยมีหนี้เงินกูระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลงเหลือ 431 ลานบาท  เจาหนี้การคาลดลงเหลือ 112.59 ลานบาท  เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเปน 111.72 ลานบาท  
และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงเหลือ  32.64  ลานบาท 

สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินเทากับ 552.33 ลานบาท  ลดลง 188.92 ลานบาท จากปกอน  โดยมีหนี้เงินกูระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 219 ลานบาท  เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นเปน 122.64  ลานบาท  เจาหนี้อื่นลดลงเหลือ 108.91 ลานบาท  
และหนี้สนิหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเปน  35.39  ลานบาท 

 
สวนของผูถือหุน 
สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม 1,566.26 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 93.98 ลานบาท จากปกอน 
สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม 1,663.53 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 97.27 ลานบาท จากปกอน 

  
การวิเคราะหสภาพคลอง 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 199.08 ลานบาท  ซึ่งประกอบดวย  ปจจัย

หลัก คือ กําไรสุทธิ 146.92 ลานบาท  คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 58.03 ลานบาท  ลูกหนี้การคาลดลง 51.83 ลานบาท  
ลูกหนี้อื่นลดลง 4.95 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 43.11 ลานบาท  สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.47 ลานบาท  เจาหนี้
การคาลดลง 14.28 ลานบาท เปนตน 

สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 279.92 ลานบาท  ซึ่งประกอบดวย  ปจจัย
หลัก คือ กําไรสุทธิ 165.54 ลานบาท  คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 59.77 ลานบาท  ลูกหนี้การคาเพิ่มช้ึน 22.01 ลานบาท  
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.48 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 74.54 ลานบาท  สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.50 ลานบาท  เจาหนี้
การคาเพิ่มขึ้น 10.05 ลานบาท เปนตน 

 
กระแสเงินสดจากการลงทุน 
สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน เทากับ 51.41 ลานบาท โดยบริษัทซื้อเงินลงทุน

ช่ัวคราว 23.52 ลานบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ 28.13 ลานบาท เปนตน 
สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน เทากับ 9.93 ลานบาท โดยบริษัทขายเงินลงทุน

ช่ัวคราว 27.70 ลานบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ 38.80 ลานบาท เปนตน 
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 
     สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ 147.91 ลานบาท  โดยมีการจายเงิน
ปนผล 46.91 ลานบาท  คืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 101 ลานบาท 
     สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ 274.55 ลานบาท  โดยมีการจายเงิน
ปนผล 62.55 ลานบาท  คืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 212 ลานบาท 

 
 

ผลการดําเนนิงาน 
รายไดจากการขาย 

 ป 2557 บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายเทากับ 2,153.43 ลานบาท  ลดลงจากป 2556 จํานวน 24.22 ลานบาท  คิดเปน
อัตราลดลงรอยละ 1.11  สาเหตุหลัก  เนื่องจากรายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย ลดลง 66.53 
ลานบาท  และรายไดจากการขายสินคา OEM  ที่เพิ่มขึ้น 42.31 ลานบาท  ซึ่งเปนผลกระทบจากภาวะทางการเมืองในครึ่งปแรก  
และสภาวะการอุปโภคบริโภคในครึ่งปหลังชะลอตัวลง 
 ป 2558 บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายและบริการเทากับ 2,296.55 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 143.12 ลาน
บาท  คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 6.65  สาเหตุหลัก  เนื่องจากรายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย  
เพิ่มขึ้น 135.02 ลานบาท  และรายไดจากการขายสินคา OEM  ที่เพิ่มขึ้น 8.08 ลานบาท   
 

รายไดจากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ (มูลคาลานบาท) 

 2556 รอยละ 2557 รอยละ 
 

2558 รอยละ 
รายไดจากการขายสินคา OEM       

เสื้อชั้นใน 146.77 6.70 174.22 8.09 185.53 8.08 
กางเกงชั้นใน 37.11 1.70 52.17 2.42 51.29 2.23 

อื่นๆ 16.08 0.73 15.88 0.74 13.53 0.59 
รวมรายไดจากการขายสินคา OEM 199.96 9.18 242.27 11.25 250.35 10.90 
รายไดจากการขายสินคาภายใต
เคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย       

เสื้อชั้นใน 1,545.25    70.58 1,475.44 68.51 1,578.81 68.75 
กางเกงชั้นใน 376.84 17.21 363.36 16.87 390.19 16.99  

อื่นๆ 55.60 2.54 72.36 3.37 77.18 3.36 
รวมรายไดจากการขายสินคาภายใต
เคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 1,977.69 90.33 1,911.16 88.75 2,046.18 89.10 

รวมรายไดจากการขาย 2,177.65 100.00 2,153.43 100.00 2,296.53 100 

 
ผลิตภัณฑ OEM 

 สําหรับป 2557 รายไดจากการขายสินคา OEM เทากับ 242.27 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 42.31 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 21.16  
รายไดจากการขาย OEM ดังกลาว  แบงเปนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน  กางเกงใน  และผลิตภัณฑอื่นๆ  เทากับรอยละ 8.09  
รอยละ 2.42  และรอยละ 0.74 ของรายไดจากการขายทั้งหมด 
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 สําหรับป 2558 รายไดจากการขายสินคา OEM เทากับ 250.35 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 8.08 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 3.34  
รายไดจากการขาย OEM ดังกลาว  แบงเปนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน  กางเกงใน  และผลิตภัณฑอื่นๆ  เทากับรอยละ 8.08  
รอยละ 2.23  และรอยละ 0.59 ของรายไดจากการขายทั้งหมด 
 

ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยมีความสําคัญตอรายไดของบริษัทฯ เนื่องจาก

สินคามีราคาและอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวาสินคา OEM นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมดีไซน ปริมาณ และชวงเวลาในการ
จัดจําหนายสินคาไดเองอีกดวย รายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

สําหรับป 2557 บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย  เทากับ 1,911.16 ลาน
บาท ลดลง 66.53 ลานบาท  คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 3.36  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 88.75  เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย
ทั้งหมด  โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน  กางเกงใน  และผลิตภัณฑอื่นๆ  คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.51  รอยละ 16.87  
และรอยละ 3.37  เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด 

สําหรับป 2558 บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย  เทากับ 2,046.18 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 135.02 ลานบาท  คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 7.06  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 88.66  เมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขายทั้งหมด  โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน  กางเกงใน  และผลิตภัณฑอื่นๆ  คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.75  รอยละ 
16.99  และรอยละ 3.36  เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด 

 
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

 สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 1,012.12 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 47.00 ของรายไดจากการขายและบริการ  
ทําใหมีกําไรขั้นตน จํานวน 1,141.31 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 53.00 ของรายไดจากการขายและบริการ  เนื่องจากบริษัทฯ  เนน
การเพิ่มยอดขาย  ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง  และจริงจัง  มีการใชงบโฆษณา  และสงเสริมการขาย
มากขึ้น อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพิ่มขึ้น ในหางสรรพสินคา  รานคาปลีกสมัยใหม  และเปด SHOP ของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง 
 สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 1,099.02 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 47.86 ของรายไดจากการขายและบริการ  
ทําใหมีกําไรขั้นตน จํานวน 1,197.53 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 52.14 ของรายไดจากการขายและบริการ  เนื่องจากบริษัทฯ  เนน
การเพิ่มยอดขาย  ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง  และจริงจัง  มีการใชงบโฆษณา  และสงเสริมการขาย
มากขึ้น อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพิ่มขึ้น ในหางสรรพสินคา  รานคาปลีกสมัยใหม  และเปด SHOP ของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง 
           คาใชจายในการขายและการบริหาร และกําไรจากการดําเนินงาน 

สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 953.12 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2556 เทากับ 5.37 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.57  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.03  ของรายไดรวมทั้งหมด  ซึ่งเปนผลจากบริษัทยอยเนนขยายจุด
ขายมากขึ้น  ทําใหมีการจายคาเชาพื้นที่ขายและคาบริการเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายมากขึ้น  ทําใหมีการเพิ่มจํานวนพนักงานขายสินคา  
และมีงบโฆษณา  และสงเสริมการขายอยางตอเนื่องมาทุกป  ตามนโยบายเนนผลักดันยอดขายและเพิ่มสวนแบงการตลาดของ
สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง 

บริษทัมีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 188.18 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.74 ของรายไดจากการขายและบริการ 
สําหรับป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 996.82 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2557 เทากับ 43.70 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.59  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.19  ของรายไดรวมทั้งหมด  ซึ่งเปนผลจากบริษัทยอยเนนขยาย
จุดขายมากขึ้น  ทําใหมีการจายคาเชาพื้นที่ขายและคาบริการเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายมากขึ้น  ทําใหมีการเพิ่มจํานวนพนักงานขายสินคา  



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 129 

และมีงบโฆษณา  และสงเสริมการขายอยางตอเนื่องมาทุกป  ตามนโยบายเนนผลักดันยอดขายและเพิ่มสวนแบงการตลาดของ
สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 200.71 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.74 ของรายไดจากการขายและบริการ 
 
ดอกเบี้ยจาย 
ป 2557 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายเทากับ 13.43 ลานบาท  ลดลง   2.65 ลานบาท 
ป 2558 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายเทากับ 8.42 ลานบาท  ลดลง   5.01 ลานบาท 
 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัทฯ ยังคงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรที่ไดรับจากโรงงานยโสธร  ครบกําหนดการลดหยอน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และไดรับการลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติถึงป 
2559 

บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได ป 2557 เทากับ 39.01 ลานบาท 
บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได ป 2558 เทากับ 38.12 ลานบาท 

 
กําไรสุทธิ 
ป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 146.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 29.77 ลานบาท เปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 25.41 
ป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 165.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 18.62 ลานบาท เปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.67 

 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
ป 2557 บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.42 บาทตอหุน และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอสวนผูถือหุน 

(Return on Equity:ROE) รอยละ 9.67 
ป 2558 บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.48 บาทตอหุน และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอสวนผูถือหุน 

(Return on Equity:ROE) รอยละ 10.25 
 
 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี คือ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในป 2556 ถึงป 2558 คิดเปนจํานวนเงินดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หนวย: บาท     2556      2557      2558 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 830,000 900,000 900,000 
คาตอบแทนอื่น - - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2558 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน (นางสาว
รวีวัลย  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพัฒนและนายสมชัย   วนาวิทย )ไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ  ไดแก  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การสอบทานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   การสอบทานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  และการเสนอแตงตั้งผูสอบ
บัญชี ประจําป 2559  ในป 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  (ในการประชุมครั้งที่ 4   มีวาระหนึ่งที่เปนการประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย)  สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ในป 2558 ไดดังนี้ 
 
          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําป 2558  ของบริษัทซึ่ง
ไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     รวมทั้งไดทําตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)    นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยเปนจํานวน 1 ครั้ง 

 
2.    การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ   ขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ตลท.)     
กฎหมายที่เกี่ยวของและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง     โดยมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อยางถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา    โดยเนนการ
บริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

 
  3.    การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  พบวาระบบการควบคุมภายในยัง
มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจําป 
และ ไดมีการสอบทานการปฏิบัติงานวาไดทําตามแผนที่วางไวหรือไม  รวมทั้งติดตามวามีการแกไขปรับปรุง
ขอบกพรองที่ไดตรวจพบแลวหรือไม    

 
          4.    การสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
                                 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง  
                 ผลประโยชนกับบริษัทของการทําธุรกรรม หรือขอตกลงทางการคากับกรรมการ  ผูบริหาร  หรือบุคคลที่มีความ 
                 เกี่ยวของตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของเปนประจําทุกไตรมาส   
 โดยบริษัทไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลักทรัพยและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
                    อยางเครงครัด  พรอมทั้งเปดเผยใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบอยางถูกตองและทันเวลา 
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     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  โดยการสอบทานกับคณะ 
                   กรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่สําคัญๆ  โอกาสที่จะเกิด      
                   ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดมีการวางแผน  เพื่อปองกันและรับมือกับความเสี่ยงตางๆที่อาจ 
                   เกิดขึ้น               
              

     6.    การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2559 
                                 คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกและแตงตั้ง สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชี 
                    ของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา  ซึ่งมีผลงานที่นาพอใจ  และไดสอบทาน 
                    คุณสมบัติของผูสอบบัญชีวาถูกตองครบถวน  คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการบริษัท   
                    พิจาณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ประจําป  2559  แตงตั้งให  ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช  หรือนาง 
                    ณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  
                    76, 4563,3885 และ 4885 ตามลําดับ  แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป  
                    2559 
 
 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     

                (น.ส.รวีวัลย ภิยโยพนากุล) 
                                           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุน
และนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจอยางมีเหตุผล
วา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน 
ตลอดจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรอืการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อให
ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของสอบบัญชีไดปรากฏใน
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความ
เช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (นายวิโรจน ธนาลงกรณ)     (นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร) 

          ประธานกรรมการบริษัท      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558  
ผูสอบบัญชี: นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 สํานักงาน เอ.

เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 
สรุปความเห็นของผูสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฯและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมาย
เหตุเรื่องอื่น ๆและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ฯ ดวยเชนเดียวกัน ผูสอบ
บัญชีมีความเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน  ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31  ธันวาคม  2558 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
 
(1) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุ เรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน 

(2) ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํา  งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

(3) ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรอืไม  

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
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(4) ความเห็น  

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวม และ    
กระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(5) เร่ืองอื่น 

งบการเงินรวมของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา และได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 

 
 
 
 

(นางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่  4563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ไดจด
ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยู
เลขที่ 177 หมูที่ 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเลขที่ 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษในการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดต้ังโรงงานสาขาจํานวน 1  แหง คือ เลขที่ 81 และ 106 หมูที่ 6 ตําบล
หนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และ
จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุดช้ันในสตรี  

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทยเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ มีโรงงานทาพระ ต้ังอยูเลขที่ 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอก
ใหญ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทยอยประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุดช้ันในสตรี 

  1.2   เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีนา  จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่ง
ถือเปนบริษัทยอย โดยบริษัทถือหุน 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเปน 100%) และอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว 
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1.4 กิจการที่เก่ียวของกัน 

กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
 สัดสวน

การถือหุน 

บริษัทยอย :       

- บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  ผลิต และจําหนายเสื้อผา
สําเร็จรูป และชุดช้ันในสตรี 

 ถือหุนและมีกรรมการ
รวมกัน 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวนรวม 448,495 
หุน ในราคาหุนละ 100 บาท (Par Value) ในขณะที่บริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 247.29 ลานบาท  และบันทึกเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 44.85 ลานบาท คิดเปนการถือหุนใน
บริษัทยอยรอยละ 99.67 โดยในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนวามีสวนไดเสียในบริษัทยอยรอยละ 100.00 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ แสดงรายการผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทยอย จํานวน 
247.29 ลานบาท กับมูลคาราคาทุน (Cost) จํานวน 44.85 ลานบาท ของเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนประมาณ 202.44 
ลานบาท เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยที่สูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม 

ตอมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 100 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมด
จํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนเงินรวม 100 ลานบาท ทําใหเงินลงทุนในบริษัทยอย ในบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น
จาก 44.85 ลานบาท เปน 144.85 ลานบาท และสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยเพิ่มเปนรอยละ 99.99 

1.6 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวดบริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออก

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2558  ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญากอสราง 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได 
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ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชา  

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ                        

ความชวยเหลอืจากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรตอหุน  

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่   2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับที่   3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย 

ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

ฉบับที่   6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ฉบับที่   8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน 

ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง                      

กับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ                           

หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่   4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับที่   5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 

ฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)                  

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ฉบับที่ 14 เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ              

รายการเหลานี้สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

ฉบับที่ 20 เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในงวดปจจุบัน ไมมีผลกระทบตองบการเงินที่มีนัยสําคัญ  
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1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวดจนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผล
บังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

ปที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 2559 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินคาคงเหลือ 2559 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด 2559 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 2559 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2559 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญากอสราง 2559 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได 2559 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2559 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเชา 2559 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได 2559 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 2559 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 2559 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2559 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 2559 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 2559 

 ฉบับที่ 26  (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน  

โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 2559 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 2559 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงิน 

ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 2559 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กําไรตอหุน 2559 
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ปที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 2559 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 2559 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 2559 

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 2559 

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2559 

ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2559 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 
 และการดําเนินงานที่ยกเลิก 2559 

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 2559 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 2559 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม 2559 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมการงาน 2559 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 2559 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล -  

กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 2559 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 2559 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 2559 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชา 

ที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 2559 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2559 
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ปที่มีผลบังคับใช 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 2559 

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2559 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 2559 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 2559 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2559 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2559 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2559 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้   
สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน 
ของพนักงาน 2559 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 2559 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2559 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2559 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 2559 

ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ 2559 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10,   

ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19,ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 26, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28,          

ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36,ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10 จะไม

มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน เมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้; 

2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขาย รับรูเปนรายไดเมื่อไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินคาไปยังลูกคาแลว 

รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

2.3 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เปนเงินลงทุนที่บริษัทตั้งใจจะถือครองไวไมเกินหนึ่งป ประกอบดวย หนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน หลักทรัพย
เพื่อคา หลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป หรือตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและหนวยลงทุน แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการ
สวนเกินทุนในสวนของผูถือหุน 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทาย
ของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ 
วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกเปน
รายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือแสดงเปนสวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวน
ของผูถือหุน แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

2.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯ ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ประมาณขึ้นนี้ ไดจากการวิเคราะหสถานะของหนี้ที่คางชําระในปจจุบัน 

2.5 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูป  งานระหวางผลิต และวัตถุดิบ บันทึกในราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือ มูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับคืน แลวแตอยางใดจะต่ํากวา  

บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา เมื่อคาดวาสินคาจะเสื่อมสภาพ  หรือลาสมัย โดยพิจารณาจาก
สภาพปจจุบันของสินคาคงเหลือและแนวโนมของความนิยมของผูบริโภคเปนเกณฑ 
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2.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่ง หรือมีอํานาจในการ
ควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมนับตั้งแต
บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมจนถึงวันที่สิ้นสุดการเปนบริษัทยอย รายการและยอดคงเหลือระหวางบริษัทและบริษัทยอย 
ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุน 

2.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

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

2.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทรัพยสิน
และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน(ซื้อ
และขายตามลําดับ) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลง
คาเงินตราตางประเทศดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจ หรือ
รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย และหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับ
กฎหมายที่ประกาศใชหรอืที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

2.10 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯ  รับรู  เงินเดือน  คาจาง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน
อื่นๆ  เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของ
กําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจาก
งานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ
การไว  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

บริษัทฯ  รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 

2.11 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
ไว 

2.12 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการ
ดังกลาวถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคา ที่มีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของ
กัน ซึ่งแสดงรวมเปนสวนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  มีดังนี้ 
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558    31  ธันวาคม 2557 

สินทรัพย         

3.1 ลูกหนี้การคา          

บริษัทยอย         

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  269,828,981.58  261,467,277.19 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ  -  -  269,828,981.58  261,467,277.19 

ยอดคางชําระของลูกหนี้การคาดังกลาวไมเกินกําหนดชําระ 

3.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของ       

ยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษัท   

  ยอดคงเหลือ          ยอดคงเหลือ      นโยบายการ
  ณ  วันที่      ณ  วันที่  ตนทุนกูยืม 

  31 ธันวาคม 2557  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธันวาคม 2558  ระหวางกัน 

บริษัทยอย          
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  416,000,000.00  214,000,000.00  (134,000,000.00)  496,000,000.00  3.20% 

  416,000,000.00  214,000,000.00  (134,000,000.00)  496,000,000.00      ตอป 

   
   

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

หนี้สิน         

3.3 เจาหนี้การคา         

บริษัทยอย         

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  1,998,156.80  1,350,519.74 

เจาหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน  -  -  1,998,156.80  1,350,519.74 
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3.4  รายการคาที่สําคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดตนทุน 
  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  ระหวางกัน 
บริษัทยอย           
ขายสินคาสําเร็จรูป  -  -  617,342,746.00  599,516,840.84  ราคาตามสัญญา 
รับจางตัดเย็บ  -  -  52,222,916.00  76,051,775.00  " 
ซื้อวัตถุดิบ  -  -  8,823,735.67  10,080,966.17  " 
คาเชาพื้นที่สํานักงาน           
  และคลังสินคาคลังสินคา  -  -  1,994,000.00  1,994,000.00  " 
คาจางตัด  -  -  8,962,164.84  9,403,824.91  " 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  14,141,895.54  10,648,183.15  " 

3.5 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส  เบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้ : 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชนระยะสั้น 40,937,880.47  41,124,345.35  40,937,880.47  41,124,345.35 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,864,609.00  3,816,060.00  1,864,609.00  3,816,060.00 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น            -  -             -  - 

รวม 42,802,489.47  44,940,405.35  42,802,489.47  44,940,405.35 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี ่ยวของ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 และ2557 ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
เงินสด  900,813.00  971,928.00  205,836.75  275,373.00 
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  38,488,697.34  42,974,662.40  7,532,521.19  13,469,672.23 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  39,389,510.34  43,946,590.40  7,738,357.94  13,745,045.23 
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5. เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558 และ 2557 เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย 

5.1 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  2,121,065.61  29,825,698.88  2,121,065.61  29,825,698.88 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  2,121,065.61  29,825,698.88  2,121,065.61  29,825,698.88 

 

5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ดังนี้:- 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
 31 ธันวาคม 2558    31 ธันวาคม 2557 

 
 

ราคาทุน 
 กําไร(ขาดทุน) 

ที่ยังไมเกิดขึ้น  
มูลคา 
ยุติธรรม  

 
ราคาทุน 

 กําไร(ขาดทุน) 
ที่ยังไมเกิดขึ้น  

มูลคา 
ยุติธรรม 

หลักทรัพย ใน
ความตองการ
ของตลาด 100,260,000.00  (26,760,000.00)  73,500,000.00  100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00 

       รวม 100,260,000.00  (26,760,000.00)  73,500,000.00  100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00 

 
รายการเปลี่ยนแปลงกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่   31 ธันวาคม 2558 
มีดังตอไปนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 77,000,000.00  77,000,000.00 
การเปลี่ยนแปลงในระหวางป 3,500,000.00  3,500,000.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 73,500,000.00  73,500,000.00 
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6. ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558    31 ธันวาคม 2557 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  325,149,569.81  304,716,680.62  742,055.82  944,957.81 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  325,149,569.81  304,716,680.62  742,055.82  944,957.81 

 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น         
      - ยังไมถึงกําหนดชําระ  297,228,633.17  286,084,429.91  742,055.82  944,957.81 

      - เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน    18,351,882.77  10,684,247.71  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน          9,569,053.87   7,948,003.00     -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน    -  -  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 

        รวมลูกหนี้การคา – กิจการอื่น   325,149,569.81  304,716,680.62  742,055.82  944,957.81 

7. สินคาคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 และ 2557    สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558    31 ธันวาคม 2557 
สินคาสําเร็จรูป  974,161,675.54  1,003,618,053.06  -  1,154,907.97 
สินคาระหวางผลิต  134,611,067.29  140,636,292.43 88,083,816.69  90,449,213.04 
วัตถุดิบ  47,274,627.16  80,073,634.79  23,786,414.26  45,435,044.68 

วัสดุสิ้นเปลือง  7,525,914.65  13,774,587.43  3,479,286.15  7,275,421.22 
สินคาระหวางทาง  19,104.29  34,722.89    7,380.88  27,363.89 
        รวม  1,163,592,388.93  1,238,137,290.60  115,356,897.98  144,341,950.80 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (16,000,000.00)  (13,000,000.00)  -  - 
สินคาคงเหลือ  สุทธ ิ  1,147,592,388.93  1,225,137,290.60  115,356,897.98  144,341,950.80 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินคาคงเหลือในบัญชีของบริษัทยอย ที่ซื้อจากบริษัทฯ มีกําไรในสินคาคงเหลือ (ในงบ
การเงินรวมไดตัดออกแลว) เปนจํานวน 161,751,000 และ 144,521,000  บาท ตามลําดับ 

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  13,000,000.00  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางป  3,000,000.00  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  16,000,000.00  - 

8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31         ณ วันที่ 31 

 ธันวาคม 2557  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2558 

ราคาทุน:-            

ที่ดิน 118,492,674.50  -  -  -  -  118,492,674.50 

อาคารและสวนปรับปรุง 312,681,988.93  -  -  807,948.21  -  313,489,937.14 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 273,494,300.09  686,300.00  -  189,327.00  -  274,369,927.09 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 11,624,309.90  699,645.74  - -  -  12,323,955.64 

เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 102,927,469.63  2,530,426.82  (10,289.96)  19,698,561.93  -  125,146,168.42 

เคร่ืองใชสํานักงาน 53,130,888.01  1,846,832.78  (6,679,094.67)  6,197,040.00  -  54,495,666.12 

ยานพาหนะ 51,420,798.74  -  (5,080,671.27)  -  -  46,340,127.47 

สินทรัพยอื่น 902,248.80  7,038.32  -  -  -    909,287.12 

งานระหวางกอสราง -  1,094,530.36  -  -  (89,868.21)  1,004,662.15 

คอมพิวเตอรและอปุกรณ 40,596,043.77  4,165,390.69  (1,301,893.39)  -  -  43,459,541.07 

สินทรัพยระหวางติดตั้ง 605,607.47  27,769,721.98  -  -  (26,803,008.93)  1,572,320.52 

     รวมราคาทุน 965,876,329.84  38,799,886.69  (13,071,949.29)  26,892,877.14  (26,892,877.14)  991,604,267.24 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม         

อาคารและสวนปรับปรุง (196,230,598.95)  (15,137,361.86)  -  -  -  (211,367,960.81) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ (235,233,915.19)  (8,264,177.70)  -  -  -  (243,498,092.89) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ (10,708,787.49)  (430,905.64)  -  -  -  (11,139,693.13) 

เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง (48,260,622.89)  (20,119,423.50)  10,278.96  -  -  (68,369,767.43) 

เคร่ืองใชสํานักงาน (48,910,440.71)  (2,089,145.20)  6,678,663.67  -  -  (44,320,922.24) 

ยานพาหนะ (49,679,313.13)  (1,212,644.35)  5,080,666.27  -  -  (45,811,291.21) 

สินทรัพยอื่น (890,961.30)  (3,673.55)  -  -  -  (894,634.85) 

คอมพิวเตอรและอปุกรณ (30,916,388.41)  (6,015,649.67)  1,301,458.82  -  -  (35,630,579.26) 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม (620,831,028.07)  (53,272,981.47)  13,071,067.72  -  -  (661,032,941.82) 

ท่ีดิน อาคาร และ           

อุปกรณ- สุทธิ 345,045,301.77         330,571,325.42 
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คาเสื่อมราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวใน ตนทุนขาย และคาใชจายในการบริหาร ดังนี้ 

  บาท 
  2558  2557 
ตนทุนขาย     23,957,073.06  25,423,817.50 
คาใชจายขายและบริหาร  29,315,908.41  26,095,076.78 
รวม  53,272,981.47  51,518,894.28 
     
     
     

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ณ วันที่ 31         ณ  วันที่ 31 

 ธันวาคม 2557  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม  2558 

ราคาทุน:-            

ที่ดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 
อาคารและสวนปรับปรุง 143,734,660.57  -  -  89,868.21  -  143,824,528.78 

เครื่องจักรและอุปกรณ 159,752,045.85  516,300.00  -  -  -  160,268,345.85 

เครื่องมือและอุปกรณ 3,959,576.49  354,027.52  -  -  -  4,313,604.01 

เครื่องตกแตงและติดตั้ง 10,102,877.54  161,257.31  (10,289.96)  -  -  10,253,844.89 

เครื่องใชสํานักงาน 8,145,083.26  294,217.01  -  -  -  8,439,300.27 

ยานพาหนะ 18,400,362.85  -  (4,207,774.07)  -  -  14,192,588.78 

สินทรัพยอื่น 902,248.80  7,038.32  -  -  -  909,287.12 

งานระหวางกอสราง -  1,094,530.36  -  -  (89,868.21)  1,004,662.15 

รวมราคาทุน 362,421,599.86  2,427,370.52  (4,218,064.30)  89,868.21  (89,868.21)  360,630,906.35 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม:-           
อาคารและสวนปรับปรุง (83,751,675.10)  (7,186,818.11)  -  -  -  (90,938,493.21) 

เครื่องจักรและอุปกรณ (140,760,256.17)  (4,005,232.27)  -  -  -  (144,765,488.44) 

เครื่องมือและอุปกรณ (3,478,136.08)  (207,702.67)  -  -  -  (3,685,838.75) 

เครื่องตกแตงและติดตั้ง (9,801,008.07)  (166,430.09)  10,278.96  -  -  (9,957,159.20) 

เครื่องใชสํานักงาน (7,420,332.32)  (409,001.23)  -  -  -  (7,829,333.55) 

ยานพาหนะ (18,236,751.59)  (124,399.80)  4,207,770.07  -  -  (14,153,381.32) 

สินทรัพยอื่น (890,961.30)  (3,673.55)  -  -  -  (894,634.85) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (264,339,120.63)  (12,103,257.72)  4,218,049.03  -  -  (272,224,329.32) 

            

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ- สุทธิ 98,082,479.23          88,406,577.03 
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คาเสื่อมราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารดังนี้  

  บาท 
  2558  2557 
ตนทุนขาย  11,524,152.85  12,275,949.57 
คาใชจายขายและบริหาร  579,104.87  751,211.09 
รวม  12,103,257.72  13,027,160.66 

บริษัทฯ จดจํานองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร บางสวนของบริษัทฯและบริษัทยอย กับธนาคารหลายแหง                       
เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทฯ 
 

9. สินทรัพยไมมีตัวตน   
  บาท 
  งบการเงินรวม   
  ณ วันที่ 31          ณ  วันที่ 31 
   ธันวาคม  เพิ่มขึ้น  ตัด  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2558 

ราคาทุน ;-             

    โปรแกรมคอมพิวเตอร  27,028,594.09  -  -  -  -  27,028,594.09 
     โปรแกรมระหวางติดตั้ง  -  -  -  -  -   
รวมราคาทุน  27,028,594.09  -  -  -  -  27,028,594.09 
หักรายจายตัดจําหนาย             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  (20,251,127.87)  (1,341,948.59)  -  -  -  (21,593,076.46) 
รวม  (20,251,127.87)  (1,341,948.59)  -  -  -  (21,593,076.46) 

  สินทรัพยไมมีตัวตน –  6,777,466.22          5,435,517.63 
 
 
รายจายตัดบัญชี สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารดังนี้ 

  บาท 
  2558  2557 
ตนทุนขาย  202,281.83  202,281.83 
คาใชจายขายและบริหาร  1,139,666.76  1,107,591.15 
รวม  1,341,948.59  1,309,872.98 
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รายจายตัดบัญชีสําหรับงวดป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายใน   การ
บริหารดังนี้ 

  บาท 
  2558  2557 
ตนทุนขาย  -  - 
คาใชจายขายและบริหาร  -  3,398.32 
รวม  -  3,398.32 

 

10. สิทธิการเชา 

ณ วันที่  31  ธันวาคม 2558 และ 2557 สิทธิการเชา ประกอบดวย 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันที่ 31    ตัด    ณ วันที่ 31 

  ธันวาคม 2557  เพิ่มขึ้น  จําหนาย  โอน   ธันวาคม 2558 

สิทธิการเชา           

ราคาทุน           

สิทธิการเชารอตัดบัญชี  73,668,916.67  -  -  -  73,668,916.67 

รวมราคาทุน  73,668,916.67  -  -  -  73,668,916.67 
หักรายจายตัดจําหนายสะสม           

สิทธิการเชารอตัดบัญชี  (42,215,295.41)  (5,158,729.28)  -  -  (47,374,024.69) 

รวม  (42,215,295.41)  (5,158,729.28)  -  -  (47,374,024.69) 

           

สิทธิการเชา-สุทธิ  31,453,621.26        26,294,891.98 

  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันที่ 31        ณ  วันที่ 31 

  ธันวาคม  เพิ่มขึ้น  ตัด  โอน   ธันวาคม 
ราคาทุน ;-           
     โปรแกรม  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
หักรายจายตัดจําหนาย           
     โปรแกรม  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 
รวม  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 
  สินทรัพยไมมีตัวตน –  49.00        49.00 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

 
 164 

การตัดจําหนายสิทธิการเชา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไวในตนทุนขาย และคาใชจายใน
การขายและบริหาร มีดังนี้: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 

คาใชจายในการขาย 5,158,729.28  5,204,061.38  -  - 

รวม 5,158,729.28  5,204,061.38  -  - 

 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ  2557 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -  -  -  - 
เงินกูยืมระยะสั้น   219,000,000.00  431,000,000.00  -  - 
เงินกูยืมตามทรัสตรีซีทต  - -  -  - 
               รวม  219,000,000.00  431,000,000.00  -  - 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น กับธนาคารพาณิชยในประเทศหลายแหง อัตรา
ดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.60 ถึง รอยละ 8.125 ตอป วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดย การจดจํานองที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางและ
เครื่องจักรของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งมีผูถือหุนและกรรมการของบริษัท เปนผูค้ําประกัน 

12. เจาหนี้อ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เจาหนี้อื่นๆ ประกอบดวย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

เงินรับลวงหนาคาสินคา 1,056,620.03  4,253,975.16  583,149.26  2,867,990.22 

คาใชจายคางจาย 107,194,112.30  106,155,670.26  31,324,338.12  34,938,792.33 
เงินปนผลคางจาย 654,488.70  1,314,669.30  654,488.70  1,314,669.30 

รวม   108,905,221.03  111,724,314.72  32,561,976.08  39,121,451.85 
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13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2558 และ  2557  มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 
  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณวันตนป 50,594,083.99 18,358,907.99 23,523,548.99 8,427,357.99 
ผลประโยชนที่จายแลว (4,807,228.00) (7,780,672.00) (845,800.00) (4,433,480.00) 
ตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ย 11,593,541.00 12,980,107.00 6,705,948.00 7,658,723.00 
ผลกําไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ     
          ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,655,285.01 27,035,741.00 10,482,565.01 11,870,948.00 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงน ณ วันสิ้นป 61,035,682.00 50,594,083.99 39,866,262.00 23,523,548.99 

 

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี ดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
ตนทุนบริการปจจุบัน 10,147,869.00 10,913,315.00 5,764,076.00 6,612,075.00 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,145,672.00 2,066,792.00 941,872.00 1,046,648.00 
รวม 11,593,541.00 12,980,107.00 6,705,948.00 7,658,723.00 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังตอไปนี้ : 
  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

อัตราคิดลด 2.49% และ 2.77 %  2.77% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณอายุ 0-67 %*  0-52 %* 
อัตรามรณะ TMO 2008 **  TMO 2008 ** 

*   ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุของพนักงาน 
**  อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปนดังนี้ 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่นํามาวิเคราะหความออนไหว ไดแก อัตราคิดลด 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือวาขอสมมุติอื่นไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห
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ความออนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในขอสมมุติที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  2558 มีดังนี้ 

- ถาอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 1.33 ลานบาท ถึง 2.77 
ลานบาท (เพิ่มขึ้น 1.48 ลานบาท ถึง 3.15 ลานบาท) 

- ถาอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น 1.42 ลาน
บาท ถึง 3.00 ลานบาท (ลดลง 1.30 ลานบาท ถึง 2.69 ลานบาท) 

- ถาพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ป ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาท ถึง 0.13 ลานบาท                        
(ลดลง 0.63 ลานบาท ถึง 0.13 ลานบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานไดคํานวณโดย
การใชวิธีเดียวกันกับที่คํานวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 

14. ทุนจดทะเบียน 

14.1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และไดเริ่มซื้อขายตั้งแตวันที่ดังกลาว เปนตนไป 

14.2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุน
สามัญของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 69,500,000 หุน มูลคาหุน
ละ 5 บาท เปลี่ยนแปลงใหม เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
347,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

15. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง           
ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน            
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

16. การจายเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติจายเงินปนผล ประจําป 2556จากกําไรสุทธิ
ประจําป  2556 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  0.065 บาท จํานวน 347.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 22.5875 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร โดยจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.07 บาท จํานวน 347.50 ลานหุน รวมเปนเงิน 
24.3250 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2557 จากกําไรสุทธิ
ประจําป 2557 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 347.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 34.75 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลกําไรสุทธิงวดหกเดือน ประจําป 2558 โดยจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.08 บาท จํานวน 347.50 ลานหุน รวมเปน
เงิน 27.80 ลานบาท 
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17. ภาษีเงินได 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการ
สวนที่ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว  

อัตราที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2558 และ 2557 ในอัตรารอยละ 20 

17.1 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 

      
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน 42,663,219.21 47,839,340.05 12,799,959.05  12,321,035.94 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัด-      

บัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว       

- รายการที่กระทบงบกําไรขาดทุน (4,548,069.08)  (8,829,339.92) (1,172,029.60)  (645,048.60) 

คาใชจายภาษีเงินได       
ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 38,115,150.13 39,010,000.13 11,627,929.45  11,675,987.34

 
 

17.2 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2558 และ 
2557 ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 

คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ที่เกี่ยวของกับ -      
- เงินลงทุนในความตองการของตลาด         700,000.00  (3,900,000.00) 700,000.00  (3,900,000.00) 

- จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร       

ประกันภัย 731,057.00  5,407,148.20 2,096,513.00  2,374,189.60 

คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       

ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,431,057.00  1,507,148.20 2,796,513.00  (1,525,810.40) 
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17.3 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2557 สามารถแสดงไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 203,658,581.68  185,926,569.17 88,823,222.20  75,398,820.68 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%  20% 20%  20% 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล -  40,731,716.33 37,185,313.83 17,764,644.44 15,079,764.13 

-คูณอัตราภาษี       

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี 3,446,000.00  5,500,090.50 -  - 

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี       

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (4,548,069.08) (8,829,339.91) (1,172,029.60)  (645,048.60) 

ผลกระทบทางภาษีที่ไมสามารถนํามาหักใน -      

-การคํานวณกําไรเพื่อเสียภาษี:       

-บัตรสงเสริมการลงทุน (5,599,888.38)  (3,017,573.17) (5,599,888.38)  (3,017,573.17) 

-รายไดที่ไมรวมคิดภาษีเงินได 2,474,120.28  6,781,912.25 (432,153.62)  (1,007,540.66) 

-คาใชจายตองหาม 1,611,270.98  1,389,596.63 1,067,356.61  1,266,385.63 

คาใชจายภาษีเงินได -       
ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 38,115,150.13  39,010,000.13 11,627,929.45  11,675,987.34 

17.4 สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 
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18. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ในระหวางป พ.ศ. 2548 บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานขึ้นภายใตการอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนนี้ประกอบดวยเงินสวนที่พนักงาน
จายสมทบในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและสวนที่บริษัทจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน พนักงานจะ
ไดรับเงินจากกองทุนในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน) 

19. ภาระผูกพัน 

19.1  สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว 

19.1.1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดลงนามตอสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ซาบีนา ฟาอีสท จํากัด เพื่อ
ใชเปนสํานักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเชา 3 ป และบริษัทฯ มีสิทธิตออายุการเชาออกไปได              
3 คราว ๆ ละ 3 ป โดยตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน อัตราคาเชา
เดือนละ 142,500  บาท โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกิดจากการเชาทรัพย และ
ผูใหเชาสัญญาวาจะไมจําหนายจายโอน ขายทรัพยที่เชาภายในระยะเวลา 12 ป 

19.1.2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 บริษัทยอยไดลงนามในสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคาแหงหนึ่งเพื่อเปนศูนยคาปลีก
ของบริษัทยอย มีระยะเวลา 10 ป ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษัทยอยไดชําระเงิน
คาสิทธิ์ในการเชาพื้นที่สําหรับระยะเวลา 10 ป เปนเงินประมาณ 13.71 ลานบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการขั้นต่ําในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                     
มีดังตอไปนี้ :- 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ  วันที่ 31  ณ วันที่ 31  ณ  วันที่ 31  ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม 2558  ธันวาคม 2557  ธันวาคม 2558  ธันวาคม 2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
เงินลงทุนในความตองการของตลาด 5,352,000.00 4,652,000.00   5,352,000.00  4,652,000.00 

ลูกหนี้ฝากขาย 205,816,525.05 199,918,974.66  - - 

คาเผื่อการดอยคาของสินคา 3,200,000.00 2,600,000.00  -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 12,207,136.40 10,118,816.80  7,973,252.40  4,704,709.80 

รวม 226,575,661.45 217,289,791.46  13,325,252.40 9,356,709.80 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
สินคาฝากขาย (87,151,306.34) (83,844,562.43)  -  - 

รวม (87,151,306.34) (83,844,562.43)  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ 139,424,355.11 133,445,229.03  13,325,252.40 9,356,709.80 
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บริษัท   

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 0.71 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป - 

มากกวา 5 ป - 

รวม 0.71 

 
บริษัทยอย  

 

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 80.16 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 72.13 

มากกวา 5 ป 0.94 

รวม 153.23 

19.2  หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีหนังสือค้ําประกันทีอ่อกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ดังนี้:- 

  ลานบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วัตถุประสงค  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
1. ค้ําประกันตอกรมศุลกากร  1.93  1.37  0.25  - 

2. อื่น ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 
รวม  5.18  4.62  1.59  1.34 
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20. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการคากับลูกหนี้และ เจาหนี้
ตางประเทศ อยางไรก็ตามระยะเวลาในการชําระเจาหนี้ และการรับชําระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาสั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
 

   จํานวนเงินตราตางประเทศ ตามสกุลเงิน 
   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
สินทรัพย         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  606,833.43  396,749.47  50,715.35  41,452.11 
 เหรียญฮองกง        -  -       - - 
 ยูโร             -  -  -  - 
 ปอนดสเตอรลิง        490,999.52  545,478.28                    -  - 
หนี้สิน         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  147,570.91  190,641.13  74,206.07  170,135.02 

 เหรียญฮองกง   9,246.00  195.50            9,246.00  - 

 ยูโร   72.00  81.00  -  - 
 ปอนดสเตอรลิง  30,727.58  6,948.97  -  - 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท แตฝายบริหารคาดวาจะไมมีความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวในสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงินปจจุบัน 
เนื่องจากบริษัทมีรายไดและกระแสเงินสดรับที่จะเขามาในแตละชวงเวลา เพียงพอตอการชําระดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกหนี้การคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายทางการเงิน แกบริษัท อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันบริษัทขายสินคาใหกับลูกคาที่มีความสามารถในการชําระ
หนี้ไดดี บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การกระจุกตัวของลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทกระจายอยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน สําหรับลูกหนี้การคาที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปน    มูลคาที่คํานึงถึง
ความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อดังกลาวแลว 
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มูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินมีเกณฑในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 (พันบาท) 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558      

สวนที่หมุนเวียน      

เงินลงทุนชั่วคราว      

หลักทรัพยเผือ่ขาย 100,260 73,500 - - 73,500 

มูลคาของเงินลงทุนชั่วคราวของกลุมบริษัทถูกประเมินเปนระดับ 1ของลําดับช้ันมูลคายุติธรรม เนื่องจากเงินลงทุน
ช่ัวคราวดังกลาวมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง 

 

21. สิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษจากบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 และ 
24 ตุลาคม 2545 ตามลําดับ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
สําหรับการผลิตเสื้อผาสําเรจ็รูป (ชุดช้ันในสตรี และเสื้อผาสตรีอื่นๆ) ซึ่งไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
และบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว 
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22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

งบกําไรขาดทุน จําแนกตามสวนงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

   งบการเงินรวม (ลานบาท) 
   31  ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได             

 รายไดจากการขาย สุทธิ 299.02  1,997.51  2,296.53  271.62  1,881.81  2,153.43 
 รายไดจากการบริการ -          0.02            0.02  -  -  - 
  รวมรายได     2,296.55  271.62  1,881.81  2,153.43 

ตนทุนขาย     (1,099.02)      (1,012.12) 

กําไรขั้นตน           1,197.53      1,141.31 

คาใชจายในการขายและบริหาร        (996.82)   (953.12) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน     200.71      188.19 

รายไดและคาใชจายอื่น            
 รายไดอื่น     11.37      11.17 
 ตนทุนทางการเงิน     (8.42)       (13.43) 
  รวมรายไดและคาใชจายอื่น              2.95    (2.26) 

กําไรกอนภาษี     203.66      185.93 
คาใชจายภาษีเงินได     (38.12)      (39.01) 
กําไรสุทธิ     165.54      146.92 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัทฯ ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 
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งบกําไรขาดทุน จําแนกตามสวนงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ลานบาท) 

   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 

   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได             

 รายไดจากการขาย สุทธิ 45.72 620.32 666.04       21.84  599.51  621.35

 รายไดจากการบริการ -  52.22 52.22  -  76.05 76.05 

  รวมรายได 45.72 672.54  718.26       21.84  675.57  697.40

ตนทุนขาย (564.25)   (552.96)
กําไรขั้นตน 154.01   144.44 

คาใชจายในการขายและบริหาร (84.32)   (83.80)

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 69.69   60.64 

รายไดและคาใชจายอื่น     

 รายไดอื่น 19.13   14.76 

  ตนทุนทางการเงิน               -   - 

  รวมรายไดและคาใชจายอื่น 19.13   14.76 

กําไรกอนภาษี 88.82   75.40 

คาใชจายภาษีเงินได (11.63)   (11.68) 

กําไรสุทธิ 77.19   63.72 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัทฯ ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 3 ราย จํานวนเงินรวมประมาณ 785.21  ลานบาท  
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23. คาใชจายตามลักษณะ 
คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        

             และงานระหวางทํา 35,481,602.66 63,756,514.46  (3,520,304.32)  23,836,490.05 

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 8,325,887.25  37,677,770.13  -  - 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 539,968,891.92  521,182,280.13  305,167,649.86  308,552,057.50 

คาใชจายพนักงาน -  538,998,810.99  522,424,718.72  99,354,132.54  97,696,704.16 

(ไมรวมคาตอบแทนผูบริหาร)        

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 59,773,659.34  58,032,828.64  12,103,257.72  13,030,558.98 

คาขนสง 12,812,998.44  11,848,855.62  6,090.00  10,597.00 

คาสารเคมี และคาวิเคราะห 3,232,503.27  2,627,132.08  102,778.69  127,140.00 

คาโฆษณา 85,266,982.14  84,140,058.14  89,904.86  587,131.31 

24. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 มีมติใหจายเงินปนผลประจําป 2558 จากกําไรสุทธิ
ประจําป 2558 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.11 บาท จํานวน 347.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 38.22 ลานบาทและจะนําเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2559 เปนผูอนุมัติตอไป 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจ เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ 2559 

 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

/การฝกอบรม 
สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน ธนาลงกรณ       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

62 MINI MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร/ DAP 64/2007  

74.59 เปนพี่ชาย
ของนาง
สุชัญญา  
ธนาลง
กรณ 

2550-ปจจุบัน 
 
 
 
2516-ปจจุบัน 
 

-  ประธานกรรมการ 
-  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
บริหาร 

-  ประธานกรรมการ 
 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นใน
สตรี 

2. นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร     
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

51 ปริญญาโท สาขา
การตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร/ DAP 63/2007 , 
EDP 5/2010 , วตท 
14, HRP 6/2014 

0.003 ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
 
2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 

-  กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

-  ประธาน
กรรมการบริหาร,   
กรรมการผูจัดการ 

-   กรรมการ และ
ประธาน 
กรรมการบริหาร 

 
-   ผูอํานวยการฝาย
ขายตางประเทศ 

 
 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
-   บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
 
-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นใน
สตรี 

-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นใน
สตรี 

3. นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 60 ปริญญาตรี  
รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหงปปร. 10 , 
วตท. 8 , Tepcot 4 , 
วปม. 6ในรุน วปอ. 
2555 ,DAP 
105/2013 

- เปน
นองสาว
ของนาย
วิโรจน   
ธนาลง
กรณ 

2555-ปจจุบัน 
 
2552-ปจจุบัน 
2539-2552 
 
 

-กรรมการ 
 
-กรรมการผูจัดการ 
-กรรมการผูจัดการ 
 
 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  36 Property 
-  SGF 

Trading(Thailand) 
 

4. นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

49 ปริญญาตรี สาขา
บัญชีตนทุน 
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย/Talent 
Engagement for 
New Generation, 
Employee Fraud 

0.003 ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
2558-ปจจุบัน 
 
2556-2558 
 
 

-  กรรมการ 
 
-  ผอ.สายงานบัญชี
และการเงิน 

-  ผจก.ฝายบัญชี
โรงงาน 

 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

Prevention 
Detection, 
Investigation&Litiga
tion Masterclass 
2015, Finance for 
Executives, MIND 
MAP for Work-Life 
Balance, DAP 
120/2015, การ
ตรวจสอบภายใน
แบบครบวงจร, UP 
DATE กฎหมายภาษี
ที่บังคับใชป 2558 

2537-2556 -  ผจก.สวนบัญชี
โรงงาน 

-  บริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด 

5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ         
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

51 ปริญญาโท สาขา
การตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร / DAP 63/2007 
, EDP 8 

0.003 ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
 
 
2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

-   รักษาการ 
ผูอํานวยการสาย
งานทรัพยากร
มนุษย 

-  กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

-   กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

 
 
-   รักษาการ
ผูอํานวยการสาย
งานจัดซื้อ และ
เตรียมการผลิต         

-   ผูอํานวยการสาย
งานขายใน   
ประเทศ 

-   บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
-   บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและ
ออกแบบชุดชั้นใน
สตรี 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด 

 
6. นายอมรเทพ อสปีญญา       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

46 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
/ DAP 63/2007 , 
EDP 6 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปจจุบัน 
 
 

-   กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

-   กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

 
-   ผูอํานวยการสาย
งานกลยุทธและ
พัฒนาธุรกิจ 

 

-   บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและออก 
แบบชุดชั้นในสตรี 

-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและออก 
แบบชุดชั้นในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2550-ก.ย.2553 
 
 

-   ผูอํานวยการสาย
งานขายใน
ประเทศ 

-  บริษัทซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด / ผลิตและออก 
แบบชุดชั้นในสตรี 

7. นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี       
(กรรมการ) 
 
 

   50 ปริญญาตรี        
รัฐประศาสนศาสตร
(การคลัง)   
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / DAP 
99/2012 , EDP 10, 
HRP 6/2014                 

0.01 % ไมมี 2555-ปจจุบัน 
 
2555-ปจจุบัน 
 
2550-2555 
 

-   กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

-   ผูอํานวยการสาย
งานผลิต   

-   ผูจัดการฝายผลิต 
 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
8. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล      
(กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) 

   68 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เอกบัญชี 
Michigan State 
University, USA. / 
DAP ป 2003 , ACP 
ป 2005 

- ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
 
2550-ปจจุบัน 
 
 
 
2545-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2538-ปจจุบัน 
 
 
 

-  กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

- กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

-  กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
-  กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
 
 
-  บริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย)  จํากดั 
(มหาชน) / การลงทุน
และใหบริการดาน
การตลาดและการ
จัดการ 

-  บริษัท ไทยเทพรส
ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) / เคร่ืองปรุง
รส ผลไมกระปอง 

9. นายสมชัย วนาวทิย 
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

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

- ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
 
 
มี.ค.2554-
ปจจุบัน 
 
 
2550-ปจจุบัน 
 
 
 

- ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาคาตอบ 
แทน 

- กรรมการอิสระ
และประธาน    
กรรมการตรวจ 
สอบ 

-  การการอิสระและ
กรรมการตรวจ 
สอบ 

 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
-  บริษัท ที เอส ฟลาว
มิลล  จํากัด (มหาชน)/
ผลิตแปงสาลี 

 
-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2547-ปจจุบัน 
 
 
 
 

-  กรรมการ และรอง
กรรมการผูจัดการ 

 
 
 

-  บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร
ตี้ จํากัด (มหาชน) / คา
อสังหาริมทรัพย 
รับเหมากอสราง ซื้อ
ขายวัสดุกอสราง 

10. นายยุทธนา อดพิัฒน         
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

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

- ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
 
2550-ปจจุบัน 
 
 

-  กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

-  กรรมการอิสระ
และ กรรมการ
ตรวจสอบ 

-บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
 

11. นายจักรกฤษณ  อุทโยภาศ        52 ปริญญาโท การ
จัดการวิศวกรรมอุต
สาหการวิทยาศาสตร  
มหาบัญฑิต 
The Asian Institute 
of Technology 
/ DCP 24/2002 

- ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
2555-ปจจุบัน 
 
2551-2555 

- กรรมการอิสระ 
 
- กรรมการผูจัดการ 
 
- กรรมการผูจัดการ 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท เกลอแกวกอกิจ 
จํากัด 

-  บริษัท ซิกโกแอดไว
เซอรี่ จํากัด 

12. นางสาววาจา  มุขโต 
(เลขานุการบริษัทฯ) 

47 ปริญญาตรี  สาขา
บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต / CSP 
53/2013 

0.003 ไมมี 2558-ปจจุบัน 
 
 
2557 
 
 
2550-2556 
 

- เลขานุการบริษัทฯ 
และผูจัดการ        
ฝายบัญชี 

- เลขานุการบริษัทฯ 
และผูจัดการสวน
บัญชี 

- ผูจัดการสวนบัญชี 
 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

 
-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
 
-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 

(มหาชน) 
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รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยอย 

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

1.นายวิโรจน  ธนาลงกรณ X X 

2.นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร  /, //  /, // 

3.นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ                  /     

4.นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์  /, //  /, // 

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

6.นายอมรเทพ  อสีปญญา  /, //  /, // 

7. นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี /, //  

8. นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล /, **  

9. นายสมชัย  วนาวิทย /, *  

10. นายยุทธนา  อดิพัฒน /, *  

11.นายจักรกฤษณ อุทโยภาศ /  
 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ 
 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน

การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. วาที่รอยตรี สัมพันธ  ปุยภิรมย 
(หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน) 
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ปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ไมมี 2555-ปจจุบัน 
 
2553-2555 
 
 
2550-2552 

-  หัวหนาแผนกตรวจ 
สอบภายใน 

-  หัวหนาแผนกตรวจ 
สอบภายใน 

 
-   เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในระดับรอง 

-  บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 

-  บริษัท พีรพัฒน 
เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) 

-  บริษัท อีสท เวสท 
ซีด จํากัด 
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