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สารจากประธานกรรมการ  

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ.2559 มีสภาพท่ียงัไม่ดีข้ึนมากนกั เม่ือเทียบกบัภาวะเศรษฐกิจในปี 

พ.ศ.2558 การลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายกระตุน้กาํลงัซ้ือจากภาครัฐในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ก็ยงัไม่สามารถ

กระตุน้การจบัจ่ายใช้สอยให้สูงมากข้ึน อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษทัยงัคงเพ่ิมข้ึนในปี 2559 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.90 มี

ยอดขาย 2,397 ลา้นบาท มากกวา่ยอดขายในปีก่อนท่ี 2,307 ลา้นบาท อีกทั้งบริษทัยงัสามารถทาํกาํไรไดม้ากกวา่ยอดกาํไรในปี

ก่อนท่ี 10.10 ลา้นบาท โดยมียอดกาํไร 175.70 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 6.10 ในขณะท่ีปีก่อนมียอดกาํไรอยูท่ี่ 

165.50 ลา้นบาท ทั้งน้ีดว้ยการเปิดช่องทางการจาํหน่ายมากข้ึน ทั้งตลาดในประเทศและตลาดใน Asean ตลอดจนการคา้ขายทาง    

on line รวมทั้งการบริหารจดัการในการดูแลตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในทุกๆดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 จากผลการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 10  เมษายน 

2560 เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  

 ในปี 2560 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การขยายตลาด Asean เป็นหลกั หลายๆประเทศรอบบา้นมีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน และอยู่

ในอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าเรา โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีเป็นประเทศผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ 

ส่งออกสู่ตลาดโลกในยคุน้ี ส่งผลใหผู้ค้นมีงานทาํ มีเงินจบัจ่าย อีกทั้งการเปิดตวัของห้างสรรพสินคา้ต่างๆมีมากข้ึน เปิดโอกาส

ใหแ้บรนดสิ์นคา้ Sabina ขยายการขายตามไปดว้ย  

 นอกจากน้ีในปี พ.ศ.2559 บริษทัฯ ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ Thailand’s Top Corporate Brand Value หมวดธุรกิจ

แฟชัน่ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั และโรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั Thailand Lean Award 

ระดบั Silver Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่น บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการให้

ดียิง่ๆข้ึนสู่ระดบัสากล โดยเฉพาะนโยบาย Anti Corruption ท่ีทางบริษทัไดรั้บ Certificate of Membership จาก Thailand Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ทางดา้น CSR ทางบริษทัยงัคงรักษาความต่อเน่ืองในการเยบ็เตา้

นมเทียมใน Program “Sewing Cup, Sewing Heart” ส่งมอบให้ผูสู้ญเสียความมัน่ใจจากการรักษาดว้ยการตดัเตา้นมให้ฟ้ืน

กาํลงัใจและสามารถกลบัมาใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติสุข  

 ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษทัจะยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือ

สร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร และขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก

ฝ่าย สาํหรับความไวว้างใจและความเช่ือมนัในศกัยภาพของบริษทัท่ีท่านไดม้อบใหแ้ก่บริษทัตลอดมา  

                   
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                               (นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์) 

                                                                                                                            ประธานกรรมการ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 การประกอบธุรกจิ 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

 วสัิยทศัน์ (Vision)    

                    ทางบริษทัไดว้างวสิยัทศันใ์นการดาํเนินกิจการ  ภายใตแ้นวคิด คือ “Create Value with Innovation” โดยบริษทัฯ 

มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างแบรนด ์ซาบีน่า ใหเ้ป็นแบรนดชุ์ดชั้นในท่ีมีคุณค่า ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งทางดา้นแฟชัน่ท่ีลํ้าสมยั คุณภาพท่ี

ไดรั้บการยอมรับ  สอดคลอ้ง   และเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูห้ญิงใน   ทุกประเทศ  ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 

        พนัธกจิ (Mission) 

                    เพ่ือท่ีจะทาํใหแ้บรนด ์ซาบีน่า สามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ท่ีวางไว ้ ทางบริษทัฯ  มีพนัธกิจท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการโดยมีแนวความคิดในการดาํเนินงานแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

People : Trust and Worthiness in human as precious resources 

พนักงาน  :  บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่  พนกังานเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าของบริษทั  เน่ืองจากปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสามารถ

ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคน์ั้น คือ พนกังาน ซ่ึงทางบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดูแล

พนกังานทุกคนทุกตาํแหน่งเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทั  

Product : Delivered products beyond expectation 

สินค้า   :   บริษทัฯ จะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้  ดว้ยการวจิยั  พฒันา เพ่ือใหไ้ด้

นวตักรรมใหม่ๆ ของสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทุกเพศทุกวยั 

Partners : Trust and Reliable Enterprise 

หุ้นส่วน :   บริษทัฯ จะบริหารงาน และดาํเนินงาน  เพ่ือทาํใหไ้ดรั้บความไวว้างใจ  และความเช่ือมัน่จากหุน้ส่วน หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุก ๆ ดา้น อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้, พนกังาน, ลูกคา้ , เจา้หน้ี , และคู่แข่งขนั 

Productivity : Innovation through productivity by advance mechanism 

การผลติ :  บริษทัฯ จะบริหารการผลิตโดยนาํวธีิการบริหารการผลิต เทคโนโลยกีารผลิต นวตักรรมการผลิต รวมถึง

เคร่ืองจกัรท่ีลํ้าสมยั มาใชใ้นการผลิต  เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทุกประเทศ 

Planet  : Return Benefit to Society and Environment 

สังคม :   บริษทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการคืนกาํไรใหก้บัสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 

 บริษทัมุ่งหมายท่ีจะเป็น Brand ไทย อนัดบัหน่ึง ครอบคลุมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผ่านทุกช่อง

ทางการจาํหน่าย และโดยเฉพาะการขายผา่นทาง TV และทาง On Line มุ่งเนน้ส่งเสริมการตลาดแบบ Digital Maketing 

 ทางดา้นการผลิต บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตชุดชั้นในสตรีท่ีมีคุณภาพ และมีนวตักรรมใหม่ๆ ให้ทนัยุคตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่เสมอ โดยลดสัดส่วนการรับจา้งผลิตแบบ OEM ให้ตํ่าลงทุกๆปี นาํกาํลงัการผลิตไปผลิตให้กบัสินคา้

ภายใต ้Brand “Sabina” ใหม้ากข้ึน 

เป้าหมายการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทัฯ ไดว้างกลยทุธ์ และเป้าหมายการดาํเนินการของบริษทั ดงัน้ี 

1. Asian Brand  หลงัจากท่ีได้มีการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC : Asean Economic Communityซ่ึงทาง

บริษทัฯ ไดว้างนโยบาย ในการขยายแบรนดชุ์ดชั้นใน Sabina ไปยงัประเทศในกลุ่มประเทศเหล่าน้ีทั้งหมด  ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ มี

การจดัตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายในกลุ่มประเทศดงักล่าวไดท้ั้งหมดแลว้ 6 ประเทศ ซ่ึงมี สิงคโ์ปร์, ฟิลิปปินส์ , เวียดนาม, ลาว, พม่า และ

กมัพชูา ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดมี้การเลิกสญัญากบัทางผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศมาเลเซีย ในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากไม่สามารถขยายการ

จดัจาํหน่ายไดต้ามท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างท่ีทางบริษทัเร่งในการหาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่  นอกจากนั้นยงัมี

ประเทศอินโดนีเซีย และ บูรไน  ซ่ึงทางบริษทัฯ เร่งในการหาผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย แต่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ

ในประเทศน้ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีไม่ขยายตวั ทาํใหก้ารบริโภคในประเทศดงักล่าวประสบปัญหา  

ทางผูจ้ดัจาํหน่ายหลายรายท่ีทางบริษทัฯ ติดต่อไดช้ะลอแผนการในการขยายแบรนด์ใหม่ในประเทศนั้นๆ  ส่วนทางประเทศบูร

ไน ทางบริษทัฯ มองวา่ยงัเป็นโอกาสเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีกาํลงัการซ้ือสูง ทางบริษทัฯ จึงเร่งหาผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศน้ีต่อไป  

สําหรับแผนการดาํเนินการปัจจุบนั บริษทัฯ เร่งประสานงานกับทางผูจ้ดัจาํหน่ายในแต่ละประเทศ ในการเปิดจุดจัด

จาํหน่าย ตามหา้งสรรพสินคา้, สแตนดอ์โลน ช็อป , ไฮเปอร์มารเก็ต ในแต่ละประเทศให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด ์ 

และยอดขาย  หลงัจากนั้นทางบริษทัฯ ไดว้างแผนการทาํการตลาดในลกัษณะ Localized และใชส่ื้อการตลาดในลกัษณะ Social 

Marketing เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือวางแนวทางในการท่ีจะเติบโตเป็น Asian Brand ในอนาคต 

2.  การปรับปรุงทางด้านโลจสิตกิส์  จากสถานการณ์ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ท่ีหลากหลายมาก

ข้ึน ทางบริษทัฯ ไดผ้ลิตสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้ง

กระจายสินคา้ไปยงัร้านคา้เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา จึงตอ้งพฒันางดา้นระบบโลจิสติกส์ หรือการดูแลส

ต๊อกสินคา้ในแต่ละร้านคา้ เพ่ือกระจายสินคา้ให้ถูกท่ี ถูกเวลา ถูกกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมีลูกคา้ท่ี

หลากหลาย โดยบริษทัไดเ้ร่ิมพฒันาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถตรวจสอบสินคา้ท่ีขายได ้ให้มีสต๊อกสินคา้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละร้านคา้ในทุกร้านคา้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินคา้ให้มากยิ่งข้ึน  นอกจากนั้นแลว้การท่ี

ทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระจายสินคา้ไปยงัอาเซียนมากข้ึน จาํเป็นตอ้งมีระบบในการตรวจสอบสต๊อกสินคา้ของผูจ้ดัจาํหน่าย หรือ

ดีสทริบิวเตอร์ของบริษทัฯ ตลอดเวลา เพราะการส่งสินคา้ไปยงัประเทศต่างๆ เหล่าน้ี ตอ้งใชเ้วลาทั้งในการดาํเนินการเอกสาร

การส่งสินคา้ และระยะเวลาการส่งสินคา้ เพ่ือใหมี้สินคา้ใหม่ ไดร้ะยะเวลาใกลเ้คียงกนักบัในประเทศ 

3.   การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ  ทางบริษทัฯ  ยงัคงเนน้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอดเวลา  โดยการ

นาํเคร่ืองมือในการบริหารการผลิต  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัฯ      (Sustainable Growth)  โดย

ในขั้นน้ีจะทาํการบูรณาการยกระดบั  การปรับปรุงพฒันาทุกระบบท่ีไดด้าํเนินการมา ขยายผลให้ทัว่ทั้งองค์การ  ไปจนถึงคู่คา้  

หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจ  โดยผา่นโครงการต่าง ๆ  คือ  โครงการ TPM + CSR      (Total Productive Management + 

Corporate Social Responsibility )  เป็นการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุงพฒันา ประสิทธิภาพการผลิต  ควบคู่ไปกบัความ

รับผิดชอบต่อสงัคม  Lean Enterprise  เป็นการขยายผลของระบบลีนไปทัว่ทั้งบริษทั  และขยายผลไปถึง  Supplier  และลูกคา้ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

เพ่ือใหเ้ป็นห่วงโซ่เดียวกนั   เป็นการทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ของธุรกิจรวมทั้ง ระบบ TQM  (Total Quality Management)  ซ่ึง

เป็นเป้าหมายสูงสุด  เพ่ือให้เกิดการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม และกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีสมาชิกทุกคนต่างให้

ความสาํคญั และมีส่วนร่วมในการพฒันาการดาํเนิน งานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ และสร้าง

ความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงจะสร้างโอกาสทางธุรกิจความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และพฒันาการท่ีย ัง่ยนืขององคก์ร 

4.  การขยายไปในธุรกจิอ่ืน  เม่ือมีการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นโอกาสอนัดี

ในการท่ีบริษทัฯ จะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ โดยการนาํเขา้แบรนด์ต่างๆ ในอาเซียนเขา้มาขยายตลาดในประเทศไทย ซ่ึงทาง

บริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ และความสัมพนัธ์อนัดีกับ ห้างชั้นนําต่างๆ ในประเทศไทยเป็นขอ้ได้เปรียบในการติดต่อ และ

ดาํเนินการ  
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

                            
 

บริษทั  ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   หรือเดิมช่ือ   บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จาํกดั (มหาชน)    ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 17 

สิงหาคม 2538   ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,000 หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท        ณ วนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2550   มีทุนจดทะเบียน 295 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามญั 59 ลา้นหุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท  ณ วนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2551  มีทุนจดทะเบียน 347.50 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 69.50 ลา้นหุ้น   มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 5 บาท   และเม่ือ

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555  ทางบริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาหุน้ท่ีตราไวจ้าก  หุ้นละ 5 บาท  เป็นหุ้นละ 1 บาท ทาํให้มีจาํนวน

หุน้สามญัทั้งหมด 347.50 ลา้นหุน้  และมีทุนจดทะเบียนเท่าเดิมคือ 347.50  ลา้นบาท  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษทัยอ่ย  และลูกคา้  ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ 

(OEM)  โดยเนน้ไปท่ีลูกคา้แถบทวีปยโุรปเป็นหลกั   เดิมการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM   ของบริษทัฯ เป็นการ

ผลิต  และจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  ซ่ึงรับคาํสัง่ผลิตมาจากลูกคา้อีกทอดหน่ึง  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจมานาน  และเป็น

ท่ีรู้จกัของลูกคา้ต่างประเทศมากกวา่   เม่ือบริษทัฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศจึงเร่ิมจาํหน่ายสินคา้ OEM  ตรงสู่

ลูกคา้โดยไม่ผา่นบริษทัยอ่ยมากข้ึน  จนทาํใหก้ารผลิตใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM) มีสดัส่วนเป็นรายไดห้ลกั  

แต่ทั้งน้ี  หลงัจากท่ีทางบริษทั ไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบาย  โดยไดท้าํการลดการจดัหน่ายใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นใน

ต่างประเทศ  ตั้งแต่ปี 2551  เป็นตน้มา ทาํใหปั้จจุบนัสดัส่วนรายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้กบั

บริษทัยอ่ยภายใตแ้บรนด ์ซาบีน่า (Sabina) เป็นหลกั  

ปัจจุบนั  บริษทัฯ มีโรงงาน 3 แห่ง  ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท  ยโสธร  และบุรีรัมย ์  มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกวา่ 2,400  

เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกวา่  2,320  เคร่ือง   และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ  จาํนวนกวา่  80  เคร่ือง   นอกจากเคร่ืองจกัรหลกั

เหล่าน้ีแลว้  ยงัมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเยบ็  ซ่ึงสามารถช่วยปรับเคร่ืองจักรให้ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

รูปแบบผลิตภณัฑม์ากข้ึน  โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกนัไป  ตามรูปแบบสินคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งส้ิน 4.53 

ลา้นช้ินต่อปี 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนในระดบัการศึกษาชั้นมธัยมตน้  และมธัยมปลาย ช่ือ “ศูนย์

การเรียน บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)” ในบริเวณพ้ืนท่ีโรงงานท่ีจงัหวดัยโสธร ในปี 2549  เพ่ือให้การศึกษาในสายสามญั

ระดบัชั้นมธัยม และไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กสายอาชีพ “ศูนยฝึ์กอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงาน 

คุณ วโิรจน์ ธนาลงกรณ์

 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

พ.ศ.2545” เพ่ือสอนวิชาชีพช่างตดัเยบ็ให้แก่บุคคลท่ีมีความสนใจ ซ่ึงนอกจากมีวตัถุประสงคใ์นการลดผลกระทบจากการขาด

แคลนพนกังานท่ีมีทกัษะแลว้ยงัเพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและฐานะการเงินของประชากรในจงัหวดัอีกดว้ย ปัจจุบนั บริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย มีพนกังานรวมทั้งส้ินประมาณ 4,000 คน 

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2520  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุ้น

สามญั 1,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 145 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,450,000 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต  และจาํหน่ายชุดชั้นใน โดยแบ่งลกัษณะธุรกิจออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  คือ 

1. ธุรกิจการออกแบบ  ผลิต และจาํหน่ายชุดชั้นใน  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง  Sabina โดยมี  Collection 

ยอ่ย ๆ  เช่น   Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm, Moldern Curve by Sabina, Modern V by Sabina, Viora 

และอีกหลากหลาย Collection    ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทุกวยั   

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นใน  ตามคาํสัง่ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ  (OEM) 

เช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวยี เป็นตน้  

โดยรายได้หลักมาจากการจําหน่ายชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง  ซ่ึงนอกจากมีการจัดจําหน่าย

ภายในประเทศผ่านห้างสรรพสินคา้ทั้ งในกรุงเทพฯ    และต่างจังหวดัแลว้   บริษทัย่อยยงัมีการจาํหน่ายชุดชั้นใน  ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้   “SABINA”  “SABINIE”  และ “SBN”     ท่ีจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้บางส่วนในต่างประเทศเช่นกนั  การ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุดชั้นในสตรี    ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเองในต่างประเทศนั้น      เป็นการขายขาดให้แก่ตวัแทน

จาํหน่าย  ซ่ึงจะนาํสินคา้ไปวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้   หรือร้านคา้ของตนเอง เป็นส่วนใหญ่   เช่น   ในแถบตะวนัออกกลาง  

ไดแ้ก่   สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต  อิหร่าน  บาร์เรน ในแถบเอเชีย ไดแ้ก่ ปากีสถาน, บงัคลาเทศ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC  ไดแ้ก่ พม่า, กมัพชูา, สิงคโ์ปร์ ,ฟิลิปปินส์, ลาว ,มาเลเซีย  และเวยีดนาม เป็นตน้ 

ปัจจุบนั  บริษทัยอ่ย  มีโรงงาน 2 แห่ง   ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ  และจงัหวดันครปฐม   มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกวา่ 

1,250 เคร่ือง  โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็  จาํนวนกว่า 1,150 เคร่ือง   และเคร่ืองจกัรอ่ืนกว่า 100 เคร่ือง นอกจากน้ียงัมีการ

บาํรุงรักษาเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ   และความปลอดภยัต่อพนกังานอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีกาํลงัในการผลิตทั้งส้ิน 1.95 ลา้น

ช้ิน ต่อปี  

 

ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

การประกอบ

ธุรกิจ 
ออกแบบ 

ผลิตและจาํหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของ

ตนเอง 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทั

ยอ่ย 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์OEM ใหแ้ก่

ลูกคา้ต่างประเทศ 

บริษทัฯ     

บริษทัยอ่ย     
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

บริษัทฯ      

   ทาํหน้าท่ีในการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษทัย่อย  และลูกคา้  ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นใน

ต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ของบริษทัฯ 

เป็นการผลิต  และจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  ซ่ึงรับคาํสั่งผลิตมาจากลูกคา้อีกทอดหน่ึง  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจมานาน  

และเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ต่างประเทศมากกวา่   เม่ือบริษทัฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศจึงเร่ิมจาํหน่ายสินคา้ OEM  

ตรงสู่ลูกคา้โดยไม่ผา่นบริษทัยอ่ยมากข้ึน   

บริษัทย่อย 

   ทาํหนา้ท่ีในการออบแบบ ผลิต และจดัจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี ภายใต ้แบรนด์ “ ซาบีน่า “ รวมถึงการผลิตตามคาํสั่งซ้ือ

ของลูกคา้ท่ีใชแ้บรนด์ของลูกคา้ หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษทัฯ ผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี

ภายใตแ้บรน์ “ซาบีน่า “ ไปยงัหา้งสรรพสินคา้, ร้านคา้ตามศูนยก์ารคา้และ โมเดิร์นเทรด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ง

การจาํหน่ายผา่นทางช่องทางการจาํหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของบริษทัเอง และ Website อ่ืนๆ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

    ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงพฒันาการทีสํ่าคญั 

  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ดว้ย

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2520 ดว้ย

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย และผลิตชุดชั้นใน 

ตามคาํสัง่ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM)  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยเร่ิมก่อตั้งข้ึนจากการร่วมทุนกันของสมาชิกรุ่นท่ี 2 ของครอบครัวธนาลงกรณ์นําโดยนาย

วโิรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงมีความชาํนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน มากกวา่ 40 ปี แต่เดิมการประกอบธุรกิจชุดชั้นในของสมาชิกรุ่น

ท่ี 1 ของครอบครัวธนาลงกรณ์มีจุดเร่ิมตน้จาก “หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งยกทรงจินตนา” ภายใตก้ารบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณ

อดุลย ์ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดย

ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัย่อยไดแ้ยกการดาํเนินกิจการจาก บริษทั จินตนาแอพพาเรล จาํกดั (ช่ือปัจจุบนัของ “ห้างหุ้นส่วน

จาํกดั หา้งยกทรงจินตนา”) อยา่งชดัเจนมานานกวา่ 17 ปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) มีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาท และสาํนักงาน

สาขา 4 สาขา ตั้งอยู ่ เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี 30/5 หมู่ 12 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอเมือง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร  และเลขท่ี  81,106  หมู่ท่ี 6  ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์

 

          การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัของบริษทัฯ  และบริษทัย่อยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  

สรุปไดด้งัน้ี 

  

ปี 2557  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั “สถานประกอบการตน้แบบกองทุน 

ประกนัสงัคมดีเด่น”  จาก นายจิรศกัด์ิ สุคนธชาติ ปลดักระทรวงแรงงานเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ไดรั้บรางวลั  “ TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่น ระดบัประเทศ” จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันา

พรรณวดีเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร  ไดรั้บรางวลั TO BE NUMBER ONE ในสถาน    

ประกอบการขนาดใหญ่ ตน้แบบระดบัทอง ระดบัประเทศ  จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กญัญา สิริวฒันาพรรณวดีเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  โรงงานบุรีรัมย ์ไดรั้บรางวลัมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั สถานประกอบกิจการท่ีไม่มีอุบติัเหตจุากการ

ทาํงานถึงขั้นหยดุงาน Zero Accident Campaign 2014 จากกระทรวงแรงงาน วนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ์

และสวสัดิการแรงงาน 2557 ( ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 10) เป็น 1 ใน19 สถานประกอบการทัว่ประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธรรางวลั “บรรษทัภิบาลดีเด่น” ดา้นความโปร่งใสและความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต ระดบั 1 ใน 3 ประจาํภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ ร่วมกบัหอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 

   บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั โรงงานท่าพระ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ์

และสวสัดิการแรงงาน 2557 (ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 7) กระทรวงแรงงาน เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2557 

   บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั โรงงาน พทุธมณฑลสาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้น

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 2557 (ติดต่อกนัเป็นปี 5) กระทรวงแรงงาน เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 

2557 

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั THAILAND 5S AWARD 2014 ระดบั Golden 

Award จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั THAILAND 5S AWARD 2014 ระดบั Golden 

Award จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

   บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั โรงงานท่าพระ  ไดรั้บรางวลั THAILAND 5S AWARD 2014 ระดบั Silver 

Award  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั “องคก์รเอกชนท่ีปฏิบติัตามกฎหมายจา้งงาน

คนพิการ ประจาํปี 2557” จาก นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 

2557   

  

ปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร  เขา้ร่วมโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเผยแพร่แนวทางการ

อนุรักษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

ในภาคอุตสาหกรรม  เม่ือ วนัท่ี  20 มกราคม 2558  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER ONE   

ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออกรักษามาตรฐานตน้แบบ  วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั การให้ความรู้ระบบการบริหารองคก์ร    

ดว้ย 5 ส  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม  2558 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั การใหค้วามรู้ระบบการบริหารองคก์ร 

ดว้ย 5 ส  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม  2558 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ไดรั้บรางวลั หน่วยงานตน้แบบท่ีมีมาตรการองคก์ร

ดีเด่นดา้นการสวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็นต ์  เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ปี 2559 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER  

ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  ระดบัเพชร  เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2558 

 บริษัทซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) โรงงานชัยนาท ได้รับรางวลัการประกวด TO BE NUMBER 

ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  ระดบัทอง  เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2558 

 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานท่าพระ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2558   ปีท่ี 8   เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 2558    จาก

สนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2558   ปีท่ี 5   เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 

2558    สาํหรับโรงงานสาย 5  จากสนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2558   ปีท่ี 10   เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 2558    จาก

สนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการ

รณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานให้เป็นศูนย ์ประจาํปี พ.ศ. 2558    เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 

2558    จากสนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการมุ่งมัน่ ดาํเนินการ

โครงการสถานประกอบการปลอดภยั  เฉลิมพระเกียรติ   เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม   จากกระทรวงแรงงาน 
 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด โรงงานท่าพระ ได้รับรางวลัสถานประกอบการมุ่งมัน่ ดาํเนินการ

โครงการสถานประกอบการปลอดภยั  เฉลิมพระเกียรติ   เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม  2558     จากกระทรวง

แรงงาน 
 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการมุ่งมัน่ ดาํเนินการ

โครงการสถานประกอบการปลอดภยั  เฉลิมพระเกียรติ   เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม   จากกระทรวงแรงงาน 
 บริษทัซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน )  ได้รับรางวลัท่ีให้การสนับสนุน ร่วมมือ  จัดการอาชีวศึกษากับ

วทิยาลยัการอาชีพเนินขาม  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2558 
 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั โรงงานพทุธมณฑล สาย 5 ไดรั้บรางวลั  5 S AWARD  ระดบัทอง จาก

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บประกาศนียบตัร Certificate of Membership จาก Thailand 

Private Sector Colletive Action Coalition Against Corruption (CAC) เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558    
 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย

จา้งงานคนพิการดีเด่น วนัท่ี 14 มกราคม 2559 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั 

กายใจเป็นสุข วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั To Be No.1 รักษามาตรฐานพร้อมเป็น

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 2 ระดบัประเทศ วนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2559 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั Thailand Lean Award ระดบั Silver 

Award วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่น 
 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ไดรั้บรางวลั Kaizen Suggesstion System 

ระดบั Certificatiate ผลงาน “เตารีดไอนํ้ าไซเรน” เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 โดยสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่น 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั Kaizen Suggesstion System ระดบั 

Golden Award ผลงาน “ของผมก็เจ๋งนะครับ” เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 โดยสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่น 
 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกิจการดีเด่น ดา้น

แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559 ปีท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานท่าพระ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559 ปีท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559 ปีท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัประกอบการดีเด่น ดา้นการส่งเสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงาน วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 
 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ไดรั้บโล่รางวลัประเทศ ระดับเงิน ตาม

โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข ประจาํปี 2559  
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ไดรับโล่ประกาศเกียรติคุณ Thailand’s Top Corporate Brand Value 

หมวดธุรกิจแฟชัน่ ประจาํปี 2559 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

โครงสร้างรายได้  

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย นบัเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัในปัจจุบนั โดยคิดเป็น

สดัส่วน ร้อยละ  88.66 และ90.40  ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมปี 2558 และ 2559 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์

OEM ไดมี้สดัส่วนร้อยละ 10.85  และ 9.01 ของรายไดต้ามงบการเงินรวมในปี 2558  และ2559  

 

หมายเหตุ :  1. รายไดจ้ากการบริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับจา้งตดัผา้ และรายไดจ้ากการรับจา้งเยบ็สินคา้ 

                     2. รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ,รายไดจ้ากการคืนอากร, กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน, รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี  เป็นตน้  
 

     เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมปรับเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2550 โดยไดล้ดสัดส่วนการขายผลิตภณัฑ ์OEM  กบัสัดส่วนขาย

ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดส่วน ร้อยละ 54.89 มาเป็น ร้อยละ  46.15  ในปี 2551 ร้อยละ 30.83 ในปี 

2552  , ร้อยละ 28.78 ในปี 2553  , ร้อยละ 22.15 ในปี 2554  , ร้อยละ 9.15 ในปี 2555 ,ร้อยละ 9.13 ในปี 2556,ร้อยละ11.19 ในปี

2557, ร้อยละ 10.85ในปี2558 และร้อยละ9.01 ในปี2559 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม   ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ยงัคงนโยบายใน

การรักษาสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ ์OEM ใหอ้ยูใ่นระดบัไม่เกิน ร้อยละ 10-20  ทั้งน้ีสาเหตุท่ีทางบริษทัฯ ยงัคงรักษาสดัส่วนของ

การขายภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า และภายใตแ้บรนดข์องลูกคา้ หรือOEM ไว ้ในระดบัดงักล่าว เน่ืองจาก 

1 ความไม่แน่นอนของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เน่ืองจากกาํลงัการผลิตของโรงงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งใช้

แรงงานมีฝีมือไม่สามารถท่ีจะลดลง หรือเพ่ิมข้ึนไดท้นัที เพราะแรงงานเหล่าน้ีตอ้งใชค้วามสามารถ และทกัษะสูงในการผลิต 

ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงตอ้งรักษาระดบัของการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัแรงงานมีฝีมือดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ระหวา่งการ

ผลิตให้กบัแบรนด์ของบริษทั และ การผลิตภายใตแ้บรนด์ของลูกคา้ หรือ OEM เพ่ือบริหารประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุด  

โดยเฉพาะในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทั้งการเกิดวิกฤตซพัไพรมข์องประเทศ สหรัฐอเมริกา , ปัญหาหน้ีสาธารณะของทางฝ่ังยโุรป

,ปัญหาการถูกคว ํ่าบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย หรือความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน  ซ่ึงจากปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทัว่โลก ส่งผลกระทบกบัการบริโภคภายในประเทศของประเทศไทย

เติบโตในอตัราท่ีตํ่า ส่งผลให้กาํลงัการซ้ือของประชาชนในประเทศลดลง อีกทั้งผลการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือ

ปลายปี 2559 ส่งผลให้นโยบาย PTT เปล่ียนไปจากเดิม ท่ีเวียดนามจะไดโ้อกาสเป็นผูผ้ลิตส่งออกรายใหญ่ ทางบริษทัฯ จึงตอ้ง

หนัมาเร่งการผลิตให้กบัทาง OEM มากยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาระดบั การผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงสุดตลอดเวลา และสร้าง

กาํไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ีสุดตลอดเวลา รวมทั้งการหาตลาดใหม่โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC ท่ีมีขอ้ตกลงในเร่ืองของภาษี

ระหวา่งประเทศเป็นศูนย ์ซ่ึงไดเ้ร่ิมแลว้ เม่ือ 31 ธนัวาคม 2558 เป็นตน้มา 

 

สายผลติภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 

หุ้นบริษทั 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษทัย่อย 

บริษทั ซาบีน่า  

ฟาร์อสีท์ จํากดั 
99.90% 1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 2,167.01 90.40 

ขายผลติภณัฑ์ OEM 
บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 242.27 11.19 250.36 10.85 215.90 9.01 

รายได้จากการบริการและ

รายได้อ่ืน 1,2  

บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 11.17 0.52 11.36 0.49 14.13 0.59 

รวม   2,164.60 100.00 2,307.92 100.00 2,397.01 100.00 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

2 เพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีและเทรนด์ดีไซน์ใหม่ๆ  การรับออเดอร์จากต่างประเทศทัว่โลก ทาํให้ทางบริษทัฯ ไดเ้รียนรู้

ไดท้นักบัความตอ้งการของตลาดชุดชั้นในทัว่โลก  ทั้งทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตของชุดชั้นในใหม่ๆ , ทิศทางและแนวโนม้

ของตลาดในแต่ละประเทศ , การหาโอกาสในการเขา้ไปขยายตลาดในประเทศเหล่านั้น รวมทั้งเทรนด์แฟชัน่ของชุดชั้นในใน

อนาคต เพ่ือนาํมาพฒันาทางดา้นการผลิต และดีไซน์สาํหรับแบรนดข์องบริษทัฯ เอง 

สาํหรับในปี 2560 นั้น ทางบริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดงัน้ี 

1) การขยายแบรนด ์ซาบีน่า ในประเทศ ในคร่ึงปีแรกเติบโตไดดี้ จากการออกผลิตภณัฑ ์Perfect Bra ตวัใหม่ พร้อมทั้งการ

ทาํงานตลาดทาง TVC แต่สภาพเศรษฐกิจในคร่ึงปีหลงัท่ีซบเซาส่งผลให้โดยรวมอตัราการเติบโตของบริษทัเติบโตไดเ้พียง

เลก็นอ้ยเท่านั้น  แต่ก็คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตมากกวา่ตลาดโดยรวม  ทั้งน้ีเกิดจากการทาํการตลาด Digital Marketing ในโลก 

Online มากข้ึนของปีน้ี เพ่ือสร้างการรับรู้ในแบรนด ์ ใหส้อดคลอ้งไปกบัการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในโลก Online 

สาํหรับในปี 2560 นั้น จากตวัเลขการคาดการณ์ทั้งของภาครัฐบาล และ ของต่างประเทศคาดวา่ประเทศไทยจะมีการเติบโต

ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีร้อยละ 3.4 ข้ึนไป  อนัเน่ืองมาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ ท่ี

ยงัคงอยูใ่นลกัษณะชะลอตวั แต่อยา่งไรก็ตามจากนโยบายต่างๆ ของทางภาครัฐท่ีออกมากระตุน้เศรษฐกิจ ทางบริษทัฯ คาดว่า

สภาวะการบริโภคภายในประเทศจะเร่ิมดีข้ึน ทางบริษทัฯ ไดมี้การตั้งเป้าหมายในการเติบโตของรายไดจ้ากการขายแบรนด์ซาบี

น่าภายในประเทศไวท่ี้ ร้อยละ 10  ซ่ึงสูงกวา่ตวัเลขคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยบริษทัฯ ยงัคงมีเป้าหมายของใน

การสร้างแบรนด ์ซาบีน่า ให้แข็งแกร่งและอยูใ่นใจผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด  และมีสินคา้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในทุกๆ ช่วงอาย ุเพ่ือเป็นการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยยงัคงเนน้ในการเจริญเติบโตใน 2 กลุ่มดว้ยกนั คือ 

ในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯ มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก  เป็นหลกั โดยการเน้นในการศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนด์

แฟชัน่ และความตอ้งการของวยัรุ่น เพ่ือออกสินคา้ให้ตอบสนองกับความตอ้งการ และพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา รวมถึงการจดังบกิจกรรมการตลาดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษาส่วนแบ่ง และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด  และในกลุ่มของวยั

สาว ซ่ึงมีกาํลงัซ้ือท่ีสูง และมีความภกัดีในตราสินคา้มากกวา่กลุ่มวยัรุ่น และเพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ของบริษทั  

2) การขยายแบรนดซ์าบีน่า ออกไป  ยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC : Asean Economic Community ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัมีผูจ้ดัจาํหน่ายแลว้ใน 6 ประเทศ อนัไดแ้ก่ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ , 

เวยีดนาม, ลาว, พม่า และกมัพชูา ยงัคงขาดประเทศอินโดนีเซีย และบูรไน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย ส่วน

ประเทศมาเลเซีย ทางบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการในการหาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่มาทดแทนรายเดิม ท่ีทางบริษทัฯ ไดมี้การยกเลิก

สญัญาไป  ส่วนประเทศท่ีบริษทัฯ มีผูจ้ดัจาํหน่ายแลว้ ทางบริษทัฯ กาํลงัเร่งดาํเนินการในการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายในแต่

ละประเทศมากข้ึน รวมทั้งการทาํงานใกลชิ้ดกบัผูจ้ดัจาํหน่ายมากข้ึนในการบริหารสินคา้คงคลงัของผูจ้ดัจาํหน่าย เพ่ือท่ีจะช่วยให้

ผูจ้ดัจาํหน่ายมีการหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงัไดส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ เป็นสินคา้เนน้หนกัในกลุ่ม

แฟชัน่ ซ่ึงตอ้งการการหมุนเวยีนของแฟชัน่ใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่วนประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือสมาชิกอาเซียน ทางบริษทัฯ ได้

ดาํเนินการทั้งในรูปการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย และการขายในรูปแบบปกติ อนัไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต,์ 

ปากีสถาน, บงัคลาเทศ,คาซคัสถาน, อิหร่าน เป็นตน้ คาดวา่ในปี 2560 น้ี จะสามารถทาํยอดขายซาบีน่าในต่างประเทศได ้70 ลา้น

บาท  

3) การรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดลู์กคา้ (OEM)  อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ มีนโยบายในการลดสดัส่วนการ

ผลิตสาํหรับการรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดลู์กคา้ บริษทัฯ ยงัคงรักษาสดัส่วนน้ีใหอ้ยูป่ระมาณร้อยละ 10-20 ของกาํลงัการ

ผลิต จากแนวโนม้ในปี 2559 ต่อเน่ืองปี 2560  คาดวา่ค่าเงินบาทของไทยมีคงมีแนวโนม้อ่อนค่าลงโดยตลอด เม่ือเทียบกบัเงิน

เหรียญสหรัฐ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสในการเสนอขายลูกคา้ OEM ในราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน 

ประกอบกบัจุดแขง็ของการผลิตสินคา้ OEM ของบริษทัฯ ในเร่ืองของคุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงเวลา ทาํใหลู้กคา้บางส่วนท่ี
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ไดรั้บผลกระทบจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในเร่ืองน้ี ไดเ้ร่ิมหนักลบัมาสัง่ผลิตสินคา้กบัทางบริษทัฯ มากยิง่ข้ึน  ดงันั้นในปี 2560 ทาง

บริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการหาลูกคา้เหล่าน้ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากกาํลงัการผลิตของบริษทัฯ นั้นสามารถท่ีจะเพ่ิมไดอี้กจาํนวนหน่ึง 

แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการพิจารณาในส่วนของกาํไรเป็นสาํคญั  

4) การเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า (Sabina Shop)  บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายในการเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเพ่ิมยอดขาย และเป็นการขยายพ้ืนท่ีในการจดัหน่ายใหค้รอบคลุมลูกคา้ในทุกๆ ส่วน ให้

สอดคลอ้งไปกบัการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาจบัจ่ายตามศูนยก์ารคา้มากกวา่ในตวัหา้ง (Department Store) และยงั

เป็นการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Recognition)  ซ่ึงการเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่านั้น บางร้านประสบคามสาํเร็จ 

บางร้านประสบผลขาดทุน ทาํใหท้างบริษทั มีความจาํเป็นตอ้งปิดในบางร้านคา้   ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ สามารถเปิดร้านคา้ไปได้

แลว้ จาํนวน  85 ร้านคา้ สาํหรับในปี 2560 บริษทั มีแผนในการท่ีจะเปิดสาขาใหม่ๆ ประมาณ 7 สาขา และปิดสาขาท่ีมียอดขาย

ไม่คุม้ค่าใชจ่้าย จาํนวน 10 ร้านคา้ คาดวา่ในส้ินปี 2560 บริษทั จะมีร้านคา้ทั้งส้ิน 82 ร้านคา้  
 

บริษทัฯไดท้าํการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาระดบัความสามารถในการแข่งขนัใน สภาพแวดลอ้มท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี และความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูต่ลอดเวลา โดยมุ่งเนน้ในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ การ

พฒันาคุณภาพของสินคา้ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและการปฏิบติังานใหมี้   ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการวจิยัและพฒันาในการเพ่ิมรายไดแ้ละลดตน้ทุนเป็นอยา่งดี จึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือทาํหนา้ท่ีวจิยัและ

พฒันา        โดยมีการประสานงานกบัฝ่ายการตลาด และฝ่าย การผลิตอยา่งใกลชิ้ด 

 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยออกแบบผลิตและจาํหน่ายสินคา้ชุดชั้นในสตรี ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย คือ 

“Sabina” ซ่ึงมีกลุ่มสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สาํหรับทุกช่วงอายแุละทุกรูปทรงสาํหรับสุภาพสตรี  ตั้งแต่สินคา้

สาํหรับวยัเด็ก วยัรุ่น วยัสาว จนถึงวยัผูใ้หญ่ ตลอดจนสินคา้จาํพวกกระชบัสัดส่วน สเตย ์และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สาํหรับชุด

ชั้นในสตรีของทางบริษทัฯ สามารถแยกประเภทสินคา้ออกเป็นตามช่วงวยัของลูกคา้โดยบริษทัไดแ้บ่งสินคา้ตามCollection ตาม

กลุ่มสินคา้หลาย Collection เช่น “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”ซ่ึงทุก Collection ท่ีจาํหน่ายสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงไดต้ั้งแต่เร่ิมมีเตา้ทรงจนถึงผูสู้งอาย ุนอกจากนั้นบริษทัยงัรับจา้งผลิตชุดชั้นในสตรีภายใตแ้บ

รนดลู์กคา้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ยอดนิยมในยโุรป 

ผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Sabina มีจุดเด่นอยู่ท่ีการออกแบบสินคา้นําแฟชั่นคุณภาพสูงท่ีมีสีสันและ

ลวดลายทนัสมยั และมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงยคุใหม่ไดทุ้กวยั สามารถช่วยเสริมบุคลิกการแต่ง

กายใหส้วยงามตามแฟชัน่ ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 

1.1  ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตและจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

 ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ประเภทยอ่ย ดงัน้ี 

1.1.1 ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือชั้นใน 

ทางบริษทัฯ เนน้การออกแบบผลิตภณัฑเ์ส้ือชั้นในเพ่ือเสริมบุคลิกภาพและใหค้วามมัน่ใจกบัผูส้วมใส่ ปัจจุบนัรูปแบบ

เส้ือชั้นในมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามรูปทรงและการใชง้านของเส้ือชั้นในไดแ้ก่ 
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1.1.1.1  แบ่งตามรูปทรงของเส้ือชั้นใน เช่น เส้ือชั้นในคร่ึงเตา้ทรง เส้ือชั้นในเตม็เตา้ทรง เส้ือชั้นใน ¾ เตา้ทรง 

เส้ือชั้นในเกาะอก 

1.1.1.2 แบ่งตามฟังกช์ัน่การใชง้านของเส้ือชั้นใน เช่น เส้ือชั้นในมีโครงรับฐานทรง เส้ือชั้นในไร้โครงรับฐาน

ทรง เส้ือชั้นในดนัทรง เส้ือชั้นในไม่ดนัทรง เส้ือชั้นในเก็บกระชบัทรง เส้ือชั้นในถอดสายแขนได ้ 

ซ่ึงนอกจากแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมแลว้ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัให้ความสาํคญักบัการออกแบบตามแฟชัน่ของชุดชั้นในท่ี

ทนัสมยัมากยิง่ข้ึนดว้ย  

1.1.2 ผลิตภณัฑป์ระเภทกางเกงชั้นใน 

ทางบริษทัฯ ผลิตกางเกงชั้นในท่ีมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองทุกความตอ้งการลูกคา้สตรีทุกวยั สามารถแบ่งเป็น

ประเภทต่างๆตามประเภทของวสัดุท่ีนาํมาผลิต รูปทรง และการใชง้านตามประโยชน์ท่ีตอ้งการ เช่น กางเกงชั้นในผา้ modale 

กางเกงในเอวสูง กางเกงในกนัโป๊ มีทั้งรูปแบบสีพ้ืนและสีสนัลวดลายเขา้ชุดกนักบัเส้ือชั้นในสาํหรับใส่คู่กนั 

1.1.3 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชุดชั้นใน ไดแ้ก่  

1.1.3.1 ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์เสริมในการปรับแต่งเส้ือชั้นใน เช่น ตะขอขยายรอบตวั สายแขนใสถอดเปล่ียน

ได ้

1.1.3.2 อุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น silicone bra สาํหรับเพ่ิมขนาดหนา้อก ท่ีปิดหวันม 

1.1.3.3 สินคา้อ่ืนๆเช่น ชุดนอน เส้ือทบับงัทรง 

1.2 ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ (OEM) 

 บริษทัฯ มีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ตามลกัษณะท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งน้ีรูปแบบของสินคา้ท่ีผลิตและจาํหน่าย 

ส่วนหน่ึงมาจากตน้แบบท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูอ้อกแบบไว ้แลว้นาํไปปรับปรุงแบบในบางส่วน ตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสินคา้ OEM ทั้งหมด  

ในปัจจุบันมีการทํางานใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึนโดยทางผูอ้อกแบบของลูกค้าจะเดินทางมาร่วมออกแบบกับทาง

ผูอ้อกแบบของบริษทัฯ มีการแนะนาํแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแต่ละฤดูกาล ก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาเป็นตวัอยา่ง

สินคา้ อีกทั้งยงัมีการพฒันาร่วมกนักบัผูข้ายลูกไม ้ผา้ และรวมทั้งลวดลายและสีสรรต่างๆกบัทาง Suppliers วตัถุดิบอีกดว้ย  
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

การพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์ชุดช้ันในใหม่ๆ 

เน่ืองจากความต้องการ และสรีระของผู ้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงให้

ความสําคญัในการวิจัย และพฒันา (Research and Development)  ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยทาํการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่มีความตอ้งการอยา่งไร เนน้ในการจดัทาํ Focus Group สอบถามลูกคา้เป้าหมายกลุ่มยอ่ย และการ

ทาํแบบสอบถามลูกคา้ทางส่ือ online เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมลูกคา้ในปัจจุบนั ทั้ งในดา้นฟังก์ชั่นและแฟชั่นของชุดชั้นใน การผลิตเพ่ือขาย

ภายใตแ้บรนด์ของลูกคา้จากประเทศในยโุรป ทาํให้บริษทัมี know how  เก่ียวกบัเทคนิคการตดัเยบ็รูปแบบใหม่ๆ และ

การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ WGSN  ในปี 2558 ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์บริษทั ผลิตเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มชั้นนาํของโลกนิยมใช้

อยา่งแพร่หลายมานาน ทาํให้ทางบริษทัฯสามารถทราบถึง Global Trend Fashion ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนไดถึ้ง  24 เดือน

ล่วงหนา้ บริษทัฯจึงสามารถผลิตสินคา้นาํแฟชัน่ทนัสมยัไดต้รงตามความนิยมของลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํข้ึน อีกทั้งยงัคง

คุณภาพสูงไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมคุม้ค่าต่อผูบ้ริโภค  
 

การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

 บริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย หรือ แบรนด์ Sabina 

เพ่ือขยายไปยงัต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN ECONOMIC 

COMMUNITY) ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย และดาํเนินการแลว้ 6 ประเทศ อนัไดแ้ก่  เวียดนาม, 

ลาว, กมัพชูา, พม่า, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโ์ปร์  และมีการยกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่าย 1 ประเทศ คือ ประเทศ

มาเลเซีย เน่ืองจากตวัแทนจาํหน่ายไม่สามารถทาํการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมายท่ีทางบริษทั กาํหนด 

ส่วนประเทศ บูรไน และอินโดนีเซีย นั้น ยงัคอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ เน่ืองจากผูน้าํเขา้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางดา้น

ค่าเงินท่ีอ่อนลง  ทาํใหก้ารนาํเขา้สินคา้มีมูลค่าสูงข้ึน   บริษทั ยงัคงตั้งเป้าหมายในการท่ีจะขยายแบรนด์ Sabina ให้เป็นท่ี

รู้จกัในตลาดอาเซียน และผูบ้ริโภคจากต่างประเทศ และเป็นการปูทางไปสู่การทาํให้ “ Sabina “ เป็น Asean Brand  ซ่ึง

ทางบริษทัฯ เนน้ในการขยายตลาดในอาเซียน เน่ืองจากผูบ้ริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระท่ีไม่ต่างจากคนไทยมากเท่าไร

นัก  สามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกันในการผลิตและการจาํหน่ายได้  นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัมีการแต่งตั้งผูแ้ทน

จาํหน่ายในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาเซียน ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีอยู่ในตะวนัออกกลาง และเอเชียอ่ืนๆ เช่น อิหร่าน, สห

ธารณรัฐอาหรับเอมิเรต์, บังคลาเทศ ปากีสถาน เป็นตน้  ทางบริษทัฯ เน้นในการขยายตลาดต่างประเทศมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากตลาดภายในประเทศไดถึ้งจุดอ่ิมตวัในการขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย   
  

การทยอยวางจาํหน่ายผลติภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

ทางบริษทัฯไดว้างกลยทุธ์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในรุ่นใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ ครอบคลุมการ

ใชง้านในทุกช่วงวยัของสุภาพสตรีอยา่งครบถว้น โดยเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ6 ปีข้ึนไป ท่ีควรเร่ิมใชชุ้ดชั้นใน

เพ่ือดูแลรักษาทรวดทรงอยา่งเหมาะสมและถูกวิธี เพ่ือรักษาความงดงามของสรีระอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงยามสูงวยั โดย

แบ่งกลุ่มสินคา้ทุกประเภทตามรูปแบบคือ สินคา้ basic พ้ืนฐาน และสินคา้ fashion ท่ีออกแบบตามสมยันิยมนาํแฟชัน่อยู่

เสมอ ช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความทนัสมยัและการเคล่ือนไหวตามแฟชัน่ตลอดเวลา บริษทัฯไดว้างจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สินคา้ตรา “Sabina” รุ่นใหม่ทุกเดือน เพ่ือรักษาความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยฝ่ายการตลาดจะเลือกช่วงเวลาในการวาง
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จาํหน่ายสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละผลิตภณัฑ ์เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ ์Sabinie และ Cool Teen ซ่ึงเป็นชุด

ชั้นในสาํหรับวยัเด็ก จะวางตลาดในช่วงก่อนเปิดเทอมภาคการศึกษาใหม่ เพ่ือให้ผูป้กครองไดมี้เวลาจดัหาสินคา้ให้บุตร

หลานในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการซ้ือสูงสุด บริษทัฯยงัวางแผนการจาํหน่ายสินคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สินคา้กลุ่มใหม่ช่ือ Soft Collection ท่ีเนน้การ

ผลิตด้วยผา้ทอถุงไร้รอยตะเข็บ ให้ความยืดหยุ่นสูงและเน้ือผา้ให้สัมผสันุ่มสบายผิว อีกทั้ งบริษทัฯยงัมีการนาํสินคา้

ลิขสิทธ์ิอนัเป็นท่ีนิยมมานาํเสนอเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ให้ความสนใจมาก เช่น สินคา้ลิขสิทธ์ิ Disney Frozen จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา นาํมาออกแบบผลิตภณัฑใ์นกลุ่มวยัเด็ก และทางบริษทัฯยงัสนบัสนุนทรัพยสิ์นทางปัญญาของคน

ไทย ดว้ยการนาํลวดลายการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมออกแบบผลิตภณัฑก์ลุ่ม Pretty Perfect สาํหรับวยัรุ่น ไดแ้ก่ ตวัการ์ตูน

มะม่วงจงั ของคุณวิสุทธ์ิ พรนิมิตร ตวัการ์ตูนจาก Facebook Fanpage คนอะไรมีแฟนเป็นหมี ตวัการ์ตูน “หมีขอ” ท่ีมี

ช่ือเสียงทางสต๊ิกเกอร์ใน Line นอกจากน้ี ทางบริษทัฯยงัมีการนาํเสนอสินคา้ใหม่ในรูปแบบของ fashion collection 

สาํหรับกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น วยัสาว และวยัผูใ้หญ่หมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

  

นโยบายการส่งเสริมการขาย 

 เน่ืองจากตลาดสินคา้ชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขนัสูงมาก มีคู่แข่งท่ีนาํเสนอสินคา้ทั้งราคาถูกมากคุณภาพตํ่าไป

จนถึงราคาสูงมากและคุณภาพสูง อีกทั้งมีการจดัรายการลดราคาแข่งกนัเพ่ือแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดและระบายสต๊อ

คสินคา้อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี บริษทัฯจึงจดัให้มีการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ร่วมกบัห้างสรรพสินคา้ต่างๆอย่าง

สมํ่าเสมอไม่วา่จะเป็นการแนะนาํสินคา้ใหม่ การจดัรายการโปรโมทสินคา้ การจดักิจกรรมท่ีลูกคา้มีโอกาสไดมี้ส่วนร่วม 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายและดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้มาทดลองใช้  ผ่านการทํากิจกรรม

การตลาดร่วมกบัทางหา้ง ทั้งการลงโฆษณาส่ือของทางหา้ง การจดังานแฟชัน่โชว ์และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเนน้การจดัการส่งเสริมการขายของบริษทัฯเอง เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯเป็นท่ีนิยม

ในหมู่ผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวาง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ น่าใช ้และน่าเช่ือถือ สร้างแบรนด ์Sabina ใหเ้ป็น top of mind 

ในใจของผูบ้ริโภคคนไทย โดยนาํเสนอภาพลกัษณ์ของงแบรนดสิ์นคา้ท่ีคุณภาพสูงในราคาท่ีคุม้ค่า ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ

ไดเ้นน้การใชส่ื้อโฆษณาทนัสมยัเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคแบบ omni-channels โดยการใชส่ื้อท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบั

ลูกคา้แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑอ์ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการใชโ้ฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือป้าย billboard ส่ือวิทย ุส่ือใน

ศูนยก์ารคา้ ส่ือบนสถานีรถไฟฟ้าและลิฟท์ออฟฟิศชั้นนาํ ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ และส่ือโฆษณา online ทั้งในรูปแบบของ 

social media อนัเป็นท่ีนิยม และการโฆษณาบน Youtube ทาํใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมมากข้ึน อีกทั้งมี

การเปิดรับสมคัร Sabina Club เพ่ือผูกใจผูบ้ริโภคดว้ยสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินคา้ให้

แขง็แรงยิง่ข้ึน 

  

กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ OEM   

การรักษาระดบัยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

 การรักษาระดบัยอดขายของลูกคา้ปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญั เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึง

ความสําคญัของการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทุกราย ซ่ึงจะช่วยให้การทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

เนน้การผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยสร้างความพึง

พอใจต่อลูกคา้ดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ คุณภาพ และการบริการท่ีตรงต่อเวลา เพ่ือรักษายอดสัง่ผลิตให้

มีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัพยายามในการหาลูกคา้ใหม่ๆ นอกจากลูกคา้ในแถบยโุรป โดยขยายไป
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ทางรัสเซีย ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั คุณภาพดี และราคาสูง เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งกนักบัผูผ้ลิตในประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีเนน้แข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกั เพ่ือรักษาระดบัอตัรากาํไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การลดระยะเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดบิ และลดต้นทุนทางด้านวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติ 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการลด Lead time หรือ ระยะเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดิบ โดยการนําโปรแกรม

สาํเร็จรูปท่ีทนัสมยัมาช่วยในการวางแผนผลิต และใชก้ารบริหารงานภายใตโ้ครงการ TPM หลงัจากท่ีบริษทัฯประสบ

ความสาํเร็จในการปรับเปล่ียนระบบการผลิตแบบ LEAN MANUFACTURING SYSTEMS และประยกุตใ์ชห้ลกัการ 

KAIZEN  บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการ TPM (Total Productive Management) ซ่ึงเป็นการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุง

พฒันาเพ่ือลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวตัถุดิบ และการผลิต  เช่น ในขั้นตอนการซ้ือวตัถุดิบ บริษทัฯ จะจดัทาํ Pre 

purchase ก่อนจดัทาํใบสั่งซ้ืออยา่งเป็นทางการให้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย และตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ณ แหล่งวตัถุดิบ เพ่ือ

ลดระยะเวลาการส่งมอบวตัถุดิบ และลดปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ และการซ้ือวตัถุดิบสาํเร็จรูป

เพ่ือลดขั้นตอนการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัสามารถลดระยะเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดิบไดล้งเหลือเพียง

ประมาณ 10-15 วนั ซ่ึงการลดระยะเวลาในจดัเตรียมวตัถุดิบทาํให้บริษทัฯ สามารถหมุนเวียนเงินไปใชป้ระโยชน์อยา่ง

อ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน  

 นอกจากนั้นทางบริษทัยงัดาํเนินการในการลดตน้ทุนวตัถุดิบโดยไม่ลดคุณภาพของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัมากต่อการแข่งขนักบัทั้งคู่แข่ง  ภายในประเทศและคู่แขง่จากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากน้ีการลดตน้ทุนช่วยใหบ้ริษทัฯใชร้าคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดม้ากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีกาํไรจากการขาย

มากข้ึน บริษทัฯ มีวิธีการลดตน้ทุนวตัถุดิบ โดยการหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ และการให้ผูจ้ดัจาํหน่ายประกวดราคาขาย

วตัถุดิบ ดงัน้ี  

 การหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ ท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็นการลดการพ่ึงพาผู ้

จดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึง ป้องกนัปัญหากาํลงัการผลิตของผูจ้ดัจาํหน่ายไม่เพียงพอต่อปริมาณท่ีบริษทัฯ สั่งซ้ือ ป้องกนั

การผกูขาดดา้นราคาของผูจ้ดัจาํหน่าย และช่วยใหบ้ริษทัฯ มีทางเลือกมากข้ึนในการกระจายปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการซ้ือ

ไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัขอ้ตกลงทางการคา้กบัหลายๆ ประเทศ ทาํใหภ้าษี

ในการนาํเขา้วตัถุดิบลดลงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงการจดัหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  นอกจากเป็น

การแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ วา่มีการพฒันาทางดา้นการจดัหาวตัถุดิบ แลว้ยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลาย และ

ทนัสมยัใหผ้ลิตภณัฑอี์กดว้ย  

 การผลิตวตัถุดิบบางส่วนเอง  บริษทั พยายามศึกษาและหานวตักรรมและเทคนิคในการผลิตวตัถุดิบบางส่วน

เอง เพ่ือทาํใหต้น้ทุนทางดา้นวตัถุดิบตํ่าลง และเป็นการลดการพ่ึงพา การผูกขาดของ ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ เช่น ฟองโมล ์ 

ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตชุดชั้นใน ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิตไดเ้องประมาณ 30% ของจาํนวนท่ีใช ้และมีแผน

ในการผลิตเองใหถึ้ง 80% ในปี 2559 และคาดวา่จะเป็น 100% ในอนาคตอนัใกลน้ี้  

การลดระยะเวลาในการผลิต  จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การท่ีทางบริษทั ไดน้าํระบบ TPM ( Total Productive 

Management มาใชใ้นกระบวนการผลิตดว้ย  ทาํใหท้างโรงงานสามารถลดระยะเวลาในการผลิต และส่งมอบสินคา้ใหก้บั

ลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน โดยการใชร้ะบบ SAM (Standard Allowance Minute) หรือ ระยะเวลาในการผลิตต่อพนกังาน 1 คน 

ต่อ 1 ขั้นตอน  มาใชใ้นการคาํนวณหาระยะเวลาในการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพ่ือทาํให้ระบบการผลิตไหลล่ืน ไม่มี

อุปสรรค หรือ คอขวด (Bottle Neck) ในขบวนการผลิต นอกจากนั้นยงัมีทีมในการศึกษาอุปกรณ์เพ่ือช่วยทาํใหร้ะยะเวลา 

และขั้นตอนในการผลิตสั้นลงใหม้ากท่ีสุด ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการผลิตต่อสินคา้ 1 ช้ินสั้นท่ีสุด ทาํใหป้ระสิทธิภาพการ

ผลิตต่อพนกังานหน่ึงคนมากข้ึน 
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การควบคุมคุณภาพการผลติ  

 บริษทัฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคา้อยา่งเขม้งวด โดยในทุกโรงงานจะมีหน่วยงานตรวจสอบ

คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานใหญ่ ซ่ึงทาํการ

ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ตั้งแต่การตรวจงานก่อนเร่ิมการผลิต (Pre-production) ของสินคา้ทุกรหัสจากทุกโรงงานใน

กลุ่มงานต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดก่อนการผลิต จนถึงการตรวจสินคา้ก่อนส่งมอบ (Production 

Sample) ซ่ึงเป็นการตรวจขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากการผลิตสินคา้เสร็จส้ินทุกคร้ัง ก่อนส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ เพ่ือให้

แน่ใจไดว้า่สินคา้ท่ีผลิตผา่นมาตรฐานสากล และเป็นไปตามคาํสัง่ผลิต นอกจากน้ี ยงัมีการสุ่มตรวจมาตรฐานของโรงงาน 

(Inspection) ทุกไตรมาส ก่อนการตรวจประจาํปีของลูกคา้แต่ละราย   เพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานสากล และความพึงพอใจ

ของลูกคา้ 

 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามวยั และประเภทของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้ ดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้าวยัเดก็และวยัรุ่น 

 กลุ่มลูกคา้ทั้งสองวยัน้ีเป็นฐานลูกคา้หลกัของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเร่ืองของ การออกแบบตดัเย็บคุณภาพดี รูปแบบทันสมยัเน้ือผา้

คุณภาพสูงปราศจากการแพห้รือระคายเคือง  สีสันและความน่ารักเหมาะสมกบัวยั ทาํใหเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั

ยอ่ย เป็นท่ีรู้จกันิยมอยา่งแพร่หลายในกลุ่มลูกคา้วยัเด็กและวยัรุ่น โดยมีการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ตลอดทั้งปี บริษทั

ฯ จึงสามารถสร้างรายไดจ้ากสินคา้กลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง  

 สาํหรับกลุ่มลูกคา้วยัเด็ก ตั้งแต่ระดบัการศึกษาชั้นประถมตน้จนถึงมธัยมตน้ ผูป้กครองเป็นผูมี้อิทธิพลในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ บริษทัฯ ไดผ้ลิตชุดชั้นในของเด็กภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Sabinie” เพ่ือรองรับการเติบโตของ

สรีระในวยัเด็ก โดยเนน้การออกแบบท่ีใส่ความรู้เขา้ไปกบัลวดลายของสินคา้ เช่น Collection AEC ซ่ึงสอดแทรกความรู้

ทางสงัคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC ผา่นลวดลายน่ารักบนสินคา้ และทางบริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรม

ซาบีน่ีแคมป์ โดยนาํเยาวชนผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกมาร่วมสนุกกบักิจกรรมฐานแต่ละประเทศใน AEC โดยมีพ่ีๆ

เจา้ของภาษามาให้ความรู้ และเรียนรู้การปลูกขา้วอนัเป็นอาหารหลกัร่วมกันของผูค้นทั้งภูมิภาค เพ่ือให้เด็กๆไดรั้บ

ความรู้ ความประทบัใจ และจดจาํซาบีน่ีได ้

 กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น เป็นนกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมปลายถึงนกัศึกษามหาวิทยาลยั เป็นวยัท่ีเพ่ือนและบุคคล

ท่ีตนเองช่ืนชอบมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงมกัเลือกซ้ือสินคา้ตามแฟชัน่สมยันิยม และฟังก์ชัน่ในการใชง้านท่ี

สามารถทาํใหบุ้คลิกภาพของตนดูดียิง่ข้ึนในสายตาของคนอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัแบรนด์ซาบีน่า ไดรั้บความนิยมอยา่งมากใน

กลุ่มวยัรุ่น ดว้ยรูปแบบทนัสมยั มีฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการครบถว้น ช่วยดนัทรงให้สรีระแลดูสวยงามสมส่วน มีลวดลายสีสีสัน

สดใสนาํแฟชัน่ ทางบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการออกผลิตภณัฑท่ี์เป็นแฟชัน่ในกลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง  และมีการปรับปรุงหรือ

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีโดยตลอด 

กลุ่มลูกค้าวยัสาวและวยัผู้ใหญ่ 

 กลุ่มลูกคา้วยัสาวจดัเป็นกลุ่มลูกคา้ตั้งแต่นกัศึกษามหาวิทยาลยัจนถึงสาววยัทาํงาน เป็นวยัท่ีเพ่ือน พนกังาน

ขาย และเคร่ืองหมายการคา้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นใน กลุ่มลูกคา้วยัสาวจะเนน้ฟังก์ชัน่ในการใชง้านท่ี

สอดคลอ้งกบัแฟชัน่เคร่ืองแต่งกายภายนอก ตอ้งการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในการสวมใส่เส้ือผา้ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะ

มีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนและเร่ิมมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง ทาํให้เร่ิมคาํนึงถึงประโยชน์การใชง้านมากกวา่ความสวยงาม
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เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ยงัมีอาํนาจการซ้ือสูงและปริมาณลูกคา้จาํนวนมาก บริษทัฯ จึงวางแผนออกผลิตภณัฑ์

สาํหรับลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึนในอนาคต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีฟังก์ชัน่ประโยชน์ในการใชง้าน 

แกไ้ขขอ้บกพร่อง และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ทางบริษทัฯ มีสินคา้สาํหรับรูปทรงหนา้อกของ

ลูกคา้ทุกรูปแบบ และตอบสนองกบัทุกปัญหาสรีระท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามวยัท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น สินคา้สําหรับวยัสาวช่ือ 

Modern V  มีฟังกช์ัน่ฟองนํ้ าดนัทรงดา้นขา้งรูปตวัว ีเหมาะสาํหรับวยัสาวท่ีเร่ิมมีการเผาผลาญไขมนัไดช้า้ลง ทาํให้เร่ิมมี

เน้ือส่วนเกิน ซ่ึงรุ่นดงักล่าวสามารถท่ีจะเก็บเน้ือส่วนเกินดา้นขา้งหนา้อก และสามารถทาํให้หนา้อกกระชบัเขา้มาชิดกนั 

ทาํใหมี้ร่องอกท่ีสวยงาม เพ่ิมความมัน่ใจมากข้ึน ทาํใหสิ้นคา้ในรุ่นน้ีไดรั้บความนิยมจนถึงปัจจุบนั 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (OEM) 

 กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศผูส้ั่งผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นคู่คา้กบั

บริษทัฯ มานาน ส่วนลูกคา้ใหม่ๆ ส่วนใหญ่มกัจะติดต่อเขา้มาเอง จากช่ือเสียงของบริษทัฯ ในการผลิตสินคา้ท่ีรักษา

คุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีการส่งมอบท่ีตรงเวลา ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นบริษทัจาํหน่ายชุดชั้นในท่ีมีช่ือเสียง มี

การประกอบกิจการมานานในสหรัฐอเมริกาและในทวปียโุรป เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน เยอรมนั เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้    

 กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมีทั้งผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในท่ีเนน้ฟังกช์ัน่การใชง้านจนถึงแบบแฟชัน่ท่ีเป็นคอลเลคชัน่ สาํหรับ

ตลาดผูบ้ริโภคตั้งแต่ระดบักลางจนถึงระดบับน แต่ปัจจุบนัจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปยโุรปหลายแบรนด์เร่ิม

ปรับตลาดตนเองไปยงัระดบักลางถึงล่างมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคลดการบริโภคลงและมี

การใชจ่้ายประหยดัข้ึน  

 นอกจากนั้น ทางบริษทัฯ ไดเ้ร่งในการหาตลาดใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือมารองรับในส่วนลุกคา้เก่าท่ีลดการสั่งซ้ือ 

โดยไดมี้ลูกคา้ใหม่ท่ีมาจาก ประเทศในยโุรปตะวนัออก เป็นตน้ 

 

   การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การจาํหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  

บริษทัฯ จาํหน่ายชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยภายในประเทศ ผ่านหลายช่องทางการจดั

จาํหน่ายเพ่ือให้เขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ผ่านเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

รวมถึงเคาน์เตอร์ภายในดิสเคานทส์โตร์ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 590 แห่ง 

       บริษทัฯ จะวางขายตามจุดจาํหน่ายต่างๆ โดยเป็นลกัษณะการฝากขายสินคา้ และมีการโอนยา้ยสินคา้อยา่ง

สมํ่าเสมอเพ่ือสร้างยอดขายอยา่งต่อเน่ือง โดยในแต่ละจุดจาํหน่าย บริษทัฯ จดัให้มีพนกังานขาย จาํนวน 2-3 คน ซ่ึงเป็น

พนกังานขายท่ีไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการส่ือสินคา้ให้ถึงลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือให้คาํแนะนาํแก่ผูบ้ริโภค

เก่ียวกบัวธีิการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง และจุดเด่นต่างๆของผลิตภณัฑ ์ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลความ

ตอ้งการหรือขอ้เสนอแนะของลูกคา้ กลบัมายงัฝ่ายวิจยัพฒันาเพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑไ์ดต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้

มากยิง่ข้ึน ปัจจุบนับริษทัฯ มีพนกังานขายจาํนวนทั้งส้ินมากกวา่ 1,100 คน 

สาํหรับการจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัฯ มีการจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Sabina” “Sabinie” 

“SBN” ผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศอาเซียน แลว้ 7 ประเทศ คือ  พม่า  เวยีดนาม    กมัพชูา  ลาว, ฟิลิปปินส์, สิงคโ์ปร์  

ส่วนประเทศมาเลเซีย นั้น เน่ืองจากวา่ผูจ้ดัจาํหน่ายไม่สามารถทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทางบริษทั จึงตอ้งยกเลิกการ

เป็นตวัแทนจาํหน่าย  และอยูใ่นระหวา่งการทาํการหาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่อยู ่สาํหรับประเทศท่ีเหลืออีก  2 ประเทศ  คือ 

ประเทศอินโดนีเซีย และบรูไน  ทางบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการหาอยูเ่ช่นกนั นอกจากประเทศในอาเซียนแลว้ ประเทศ
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อ่ืนๆ นอกจากอาเซียนแลว้ทางบริษทัยงัมีตวัแทนจดัาํหน่ายในประเทศปากีสถาน, บงัคลาเทศ , สาธารณรัฐอาหรับเอมิ

เรสต,์ และอ่ืนๆ 

 

การจาํหน่ายสินค้า OEM 

บริษทัฯ  มีการผลิตสินคา้ตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษทัฯ    และบริษทัยอ่ย และตามรูปแบบของลูกคา้เอง 

โดยลูกคา้  OEM  ส่วนใหญ่   เป็นลูกคา้รายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกคา้ส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธ์กนัมายาวนาน  มีลกัษณะการจาํหน่ายเป็นคร้ังๆ ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีเป็นทั้ง Own 

Stores, Department Stores, Modern Trade, Wholesaler, Trading firm, Importer ตลอดจนถึงลูกคา้ท่ีทาํธุรกิจ On line ซ่ึง

มีทั้งผูท่ี้ริเร่ิมใหม่และผูท่ี้ผนัตวัเองมาจากธุรกิจ Direct Catalogues 

 

  ภาวะอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน  จดัเป็นอุตสาหกรรมเส้ือผา้สาํเร็จรูปชนิดหน่ึง  ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นปลาย 

 ท่ีใชแ้รงงานฝีมือเป็นหลกั  (Skilled labor intensive)  ซ่ึงทางบริษทัฯ  มีทั้งการผลิตสินคา้เพ่ือจาํหน่ายในตลาดใน

ประเทศ   และตลาดต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง และการผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้

ของผูส้ัง่ผลิต (OEM)  

  

ภาวะอุปสงค์ อุปทานของชุดช้ันในในประเทศไทย 

  ภาวะอุปสงค์  สัดส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2559  มีประชากรเพศหญิงใกลเ้คียงกับเพศชาย 

กล่าวคือ มีประชากรเพศหญิงประมาณ 33.45  ลา้นคน จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 65.73 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 50.9 ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือชุดชั้นในนั้น แตกต่างกนัในแต่ละช่วงอาย ุ

กล่าวคือ ชุดชั้นในสาํหรับเด็ก ส่วนใหญ่แลว้ พอ่แม่จะเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่  

ช่วงวยัรุ่น การตดัสินใจซ้ือจะข้ึนอยูก่บัการออกแบบ แฟชัน่ และการใชง้านเป็นสาํคญั  

ช่วงวยัสาว และวยัผูใ้หญ่ จะตดัสินใจซ้ือจากฟังก์ชั่นการใช้งานและรูปแบบเร่ืองดีไซน์ ซ่ึงนอกจากจะ

สวยงามแลว้ ยงัตอ้งเหมาะกบัชุดท่ีสวมใส่ภายนอกดว้ย   

เน่ืองจากชุดชั้นในเป็นสินคา้จาํเป็นและมีอายกุารใชง้านจาํกดั ประกอบกบัในช่วงระยะหลงั ชุดชั้นในจดัเป็น

กลุ่มสินคา้แฟชัน่มากข้ึน ส่งผลให้ความถ่ีในการเลือกซ้ือชุดชั้นในเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัสนับสนุนให้มีปริมาณ

ความตอ้งการบริโภคชุดชั้นในอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2559 อุปสงคข์องชุดชั้นในโดยรวมในประเทศอยู่ในลกัษณะเติบโตท่ีดีในช่วงคร่ึงปีแรก และทรงตวั

ในช่วงคร่ึงปีหลงั ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

ปัญหาทางด้านการบริโภคภายในประเทศ  จากภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยู่ในระดับตอ้งเฝ้าระวงั 

นาํไปสู่การตั้งสํารองหน้ีสูญเพ่ิม ของกลุ่มธนาคาร และความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกอยา่ง รวมทั้ง จาํนวนของทวัร์

ประเทศจีนท่ีเขา้ประเทศไทยลดลงในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 จากนโยบายการปราบปรามทวัร์ศูนยเ์หรียญ ถึงการลงทุน

ของภาครัฐในส่วนของสาธารณูปโภคมีมากข้ึน การบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมัน่คงและมีแนวโนม้ท่ีชดัเจน

ไปในทางท่ีดีข้ึน แต่การส่งออกท่ีติดลบ ราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า ทาํให้ดัชนีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคยงัคงไม่
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กระเต้ืองข้ึนเท่าท่ีควร และผูบ้ริโภคยงัคงระมดัระวงัการใชจ่้ายอย่างมาก มีผลทาํให้อุปสงค์โดยรวมในประเทศยงัคง

ลดลง   

ในภาวะท่ีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวมากข้ึนต่อการลดราคาสินคา้ในส่วนลดมูลค่าสูง  ทาํ

ให้ห้างสรรพสินคา้และแบรนด์ต่างๆเร่งจัดรายการลดราคาแข่งขนักันสร้างยอดขายดุเดือดทั้ งความถ่ีท่ีมากข้ึนและ

เปอร์เซ็นต์ส่วนลดท่ีสูงข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคได้ประโยชน์มากสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตามโปรโมชั่นท่ีให้ความคุม้ค่า 

รวมทั้งสินคา้ชุดชั้นในสตรี ซ่ึงเคยมีการปรับราคาสูงข้ึนในทุกๆ แบรนด์จากตน้ทุนค่าแรงท่ีสูงข้ึนในอดีต ก็ร่วมกนัลด

ราคาใหส่้วนลดมากข้ึนแข่งขนักนัสูงเพ่ือกระตุน้ยอดขาย แต่การจดัรายการส่วนลดบ่อยทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเคยชิน 

และเม่ือเกิดข้ึนบ่อยก็เร่ิมไม่ไดผ้ลจนกระทั้งรัฐบาลประกาศ โครงการช็อปช่วยชาติ ใหก้ารซ้ือสินคา้บางประเภทในวงเงิน 

15,000 บาทช่วงระหวา่งวนัท่ี 14-31 ธนัวาคม 2559 สามารถนาํใบเสร็จมาลดหยอ่นภาษีได ้มีผลทาํใหย้อดขายในสัปดาห์

สุดทา้ยของปีพุง่สูงข้ึนมากเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคท่ีไดผ้ลมาก เช่นเดียวกนัช็อปช่วยชาติ ปี 2558    

ในกลุ่มลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางไดรั้บผลกระทบมากจากค่าใชจ่้ายสูง

และการระมดัระวงัการใชจ่้าย โดยเฉพาะลูกคา้วยัสาวและวยัผูใ้หญ่ท่ีมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง และส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท่ีมี

ครอบครัวและมีภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสูง กลุ่มน้ีมีการใชจ่้ายบนพ้ืนฐานเหตุผลเพ่ือประโยชน์สูงสุดและมีแนวโนม้

ระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อยมากท่ีสุด รวมถึงลูกคา้กลุ่มน้ีมีวยัคุณแม่ท่ีซ้ือสินคา้ในกลุ่มวยัเด็กให้ลูกๆดว้ย ทาํให้สินคา้

ในกลุ่มวยัเด็ก วยัสาว และวยัผูใ้หญ่ ไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาดว้ยเช่นเดียวกบัแบรนด์คู่แข่งอ่ืนๆใน

ตลาด ในขณะท่ีลูกคา้ในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็นอีกกลุ่มหลกัของรายไดบ้ริษทัฯ ลกูค้ายงัคงซ้ือสินคา้ตามกระแสนิยมและ

เช่ือถือการแนะนาํของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่างๆ ทาํให้ยอดขายของสินคา้ในกลุ่มวยัรุ่นยงัคงเติบโตไดดี้จาก

กิจกรรมทางการตลาดท่ีกระตุน้ยอดขายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

ดา้นอุปทานชุดชั้นในสตรีในประเทศ   มีผูผ้ลิตทั้งรายใหญ่  รายกลาง  และรายยอ่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากจากการขาย

ผา่นระบบ E-Commerce   อีกทั้งมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนมากของ mass brands ชั้นนาํจากต่างประเทศท่ีมีการขายชุดชั้นในนาํ

แฟชัน่ดว้ยในราคาถูก จากการผลิตและนาํเขา้จากประเทศจีนและประเทศดอ้ยพฒันาท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่า การขยายตวัของ

สินคา้ราคาถูกท่ีวางจาํหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกแบบ hypermarket & discounted stores ทั้งสินคา้นาํเขา้จากประเทศท่ีตน้ทุน

การผลิตตํ่า และการเพ่ิมสดัส่วน house brands ของทางหา้งเอง 

 อีกทั้ งการเพ่ิมแบรนด์ชุดชั้นในขยายไปในช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบ online และ home shopping ทาํให้

อุปทานในตลาดระดบักลางถึงล่างยงัคงเพ่ิมข้ึนมาก  ทาํใหค้าดวา่ต่อไปการแข่งขนัของตลาดชุดชั้นในจะรุนแรงมากยิ่งข้ึนไป

เร่ือย ๆ  

 

ภาวะการแข่งขันในประเทศ 

 ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในทุกระดบัราคา โดยมีผูป้ระกอบการหลายรายใน

อุตสาหกรรมชุดชั้นใน เช่น  บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชุดชั้นในตรา “Wacoal” บริษทั ไทรอมัพ ์อินเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูผ้ลิตชุดชั้นในตรา “Triumph” และบริษทัฯ ผูผ้ลิตชุดชั้นในตรา “Sabina” นอกจากน้ียงั

มีผูผ้ลิตรายยอ่ยซ่ึงผลิตชุดชั้นในโดยไม่มีเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนมากรองรับตลาดผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงราคาเป็นประเด็น
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

สาํคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยหากแบ่งสัดส่วนตลาดโดยประมาณแลว้  บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) จะมีส่วน

แบ่งตลาดมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด ์“ Sabina” และบริษทั ไทรอมัพ ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ภายใตแ้บรนด์ “ Triumph”  ในปี 2559 น้ี จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ียงัคงอยูใ่นภาวะทรงตวั 

ตลาดโดยรวมของชุดชั้นในจะมีการเติบโตนอ้ยเน่ืองจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนและชะลอการใชจ่้าย อีกทั้ง

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ในราคายอ่มเยามากข้ึน และจะตดัสินใจซ้ือเม่ือมีโปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขาย

ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะการลดราคา หรือราคาพิเศษ  ทาํให้การแข่งขนัดา้นราคาของตลาดชุดชั้นในในประเทศทวีความ

รุนแรงมาก 

นอกจากการแข่งขนัระหว่างบริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศ ยงัมีการแข่งขนัจากผูผ้ลิตชุดชั้นในชั้นนําจาก

ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผูบ้ริโภคระดับบน สําหรับตลาด

ผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชั้นในนาํเขา้ราคาประหยดัจากผูผ้ลิตจากประเทศใกลเ้คียง 

เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตตํ่า เป็นตน้  

 

การนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นใน 

มูลค่าการนาํเขา้ชุดชั้นในสตรีของไทย ตั้งแตปี่ 2557 ถึง 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
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มูลค่าการนําเข้าชุดชั �นในของประเทศไทย ตั �งแต่ปี  2557-2559  (ล้านบาท)

มลูค่าการนําเข้า อตัราการเติบโต

 
  ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ HS:6108/6109/6208/6212 

ปี 2557 2558 2559 

มูลค่าการนาํเขา้ 5,440.3  5,999.6  7,683.0 

อตัราการเติบโต (%) 10% 10% 28% 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

จากตาราง และกราฟ จะเห็นไดว้า่แนวโนม้การนาํเขา้สินคา้ในกลุ่มชุดชั้นใน มีแนวโนม้สูงข้ึนมากในปี 2559 ถึงร้อยละ 

28 ต่อปี โดยในปี 2559 มีการนาํเขา้สูงถึง เกือบ 8,000 ลา้นบาท และมีแนวโนม้สูงข้ึนไปเร่ือยๆ ทั้งน้ีคาดวา่มาจากปัจจยั 2 ดา้น 

คือ ตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ มีปริมาณการบริโภคชุดชั้นในอยูใ่นอตัราท่ีสูง ทั้งจากการบริโภค

ภายในประเทศเอง และจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวและจบัจ่ายใชส้อยในประเทศไทยมากข้ึนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากไทย

เป็นฮบั หรือ ศูนยก์ลางในการท่องเท่ียวในอาเซียน  ทาํใหห้ลายๆ แบรนด์จากต่างประเทศเขา้มาทาํตลาดในประเทศไทยมากข้ึน 

ทั้งแบรนดจ์ากยโุรป และสหรัฐอเมริกา  ส่วนอีกดา้นหน่ึงคาดวา่  เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตชุดชั้นในในประเทศไทย มีแนวโนม้

สูงข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกนั  ทาํใหมี้หลายๆ แบรนด ์เร่ิมไปวา่จา้งผลิตในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน  

มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นในจากประเทศคู่คา้หลกัปี 2557 – 2559 (ลา้นบาท) 

 

ประเทศ 2557 2558 2559 

จีน 2,895.5  2,922.5  3,982.6 

ฮ่องกง 666.0  779.6  773.8 

มาเลเซีย 38.1  79.2  36.0 

เวยีดนาม 331.4  397.8  502.7 

บงัคลาเทศ 165.1 190.3 269.4 

อินโดนีเซีย 102.0 143.5  143.0 

ญ่ีปุ่น 183.8  215.3  283.9 

โปรตุเกส 110.9 126.7 131.7 
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มูลค่าการนําเข้าสินค้าประเภทชุดชั �นในจากประเทศคู่ ค้าหลัก  2557-2559  (ล้านบาท)
ล้านบาท

 
 ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ HS:6108/6109/6208/6212 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

สดัส่วนการนาํเขา้ชุดชั้นในปี 2559 

ประเทศ จีน ฮ่องกง บงัคลาเทศ เวยีดนาม โปรตุเกส อ่ืนๆ 

อตัราส่วน (%) 52 10 4 7 2 25 
 

 

จีน 52%

ฮ่องกง 10%

บังคลาเทศ 4%

เวียดนาม 7%

โปรตุเกส 2%

อื�นๆ 25%

สัดส่วนการนําเข้าชุดชั�นในปี 2559

จีน

ฮ่องกง

บังคลาเทศ

เวียดนาม

โปรตเุกส

อื�นๆ

 
ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 
 

เม่ือพิจารณาจากการนาํเขา้ ทั้งทางดา้นมูลค่าการนาํเขา้ และสดัส่วนการนาํเขา้ จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีการนาํเขา้จาก

ประเทศจีนในมูลค่า และสัดส่วนท่ีสูงมากท่ีสุดมาโดยตลอด โดยมีสัดส่วนการนาํเขา้ถึงร้อยละ 52  ทั้งน้ีคาดวา่การนาํเขา้จาก

ประเทศจีน ยงัคงอยู่ในอตัราท่ีสูง เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตในประเทศจีนยงัอยูใ่นอตัราท่ีตํ่า เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ อีกทั้ง

สินคา้จากประเทศจีนไดมี้การพฒันาทางดา้นคุณภาพท่ีดีข้ึน และดีไซน์ท่ีทนัสมยัมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามสัดส่วนการนาํเขา้จาก

ประเทศในอาเซียน จะมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทาํใหภ้าษีการนาํเขา้

อยูใ่นอตัราร้อยละ 0  คาดวา่การนาํเขา้ชุดชั้นในในประเทศแถบน้ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต  

 

การนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นใน 

มูลค่าการส่งออกชุดชั้นในจากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

  

 

  

 

 

  2557 2558 2559 
มูลค่าการส่งออก 20,087.9 19,559.1 26,562.6 
อตัราการเติบโต(%) 5% -3% 36% 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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มูลค่าการส่งออกชุดชั�นในจากประเทศไทย ตั �งแต่ปี  2557-2559  (ล้านบาท)
ล้านบาท

 
 ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 

 

จากตาราง และ กราฟการส่งออกสินคา้ประเทศชุดชั้นในไปยงัต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่ มูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงข้ึน ใน

ปี 2559 ถึง 36% ทั้งน้ีคาดวา่จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น  ซ่ึงมีอตัราการส่งออกจากประเทศไทยสูงข้ึน 

เป็นอนัดบัท่ี 1 และ 2 แต่อยา่งไรก็ตาม  จากนโยบายตั้งกาํแพงภาษีนาํเขา้ของสหรัฐอเมริกา น่าจะส่งผลให ้ การนาํเขา้จากไทย

ลดลงในปี 2560 

 

มูลค่าการส่งออกสินคา้ประเภทชุดชั้นในสู่ประเทศคูค่า้หลกัปี 2557 - 2559 (ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศ 2557 2558 2559 
สหรัฐอเมริกา 5,975.2 5,885.3 8,787.3 

ญี่ปุ่ น 3,586.7 3,656.1 5,254.7 
เบลเยีย่ม 1,831.5 1,699.0 2,138.0 
ฝร่ังเศส 480.6 466.8 1,023.9 
เยอรมนั 1,155.0 993.5 788.3 

สหราชอาณาจกัร 391.0 527.5 783.1 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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มูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชั�นในสู่ประเทศคู่ค้าหลัก  2557-2559  (ล้านบาท)

ล้านบาท

 
  ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 

 
ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ 

 ในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัเสรีทั้งในและต่างประเทศ ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายชุดชั้นในจาํเป็นตอ้งรักษาความสามารถ

ในการแข่งขนัของตนอยูเ่สมอ ทั้งน้ี ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯเม่ือเทียบกบัคู่แข่งทั้งภายในและต่างประเทศ มีรายละเอียด

ดงัน้ี  

1. คุณภาพผลิตภณัฑ ์

 บริษทัฯ ผลิตชุดชั้นในท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกบัชุดชั้นในท่ีผลิตโดยคู่แข่งจากประเทศรายใหญ่ และจากการผลิตชุด

ชั้นในตามคาํสัง่ซ้ือของผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศ ทาํใหมี้ความชาํนาญในการผลิตชุดชั้นในท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการ

ตดัเยบ็สูงได ้บริษทัฯ คาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และไดรั้บใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบนั ทั้งทางดา้นการรับรองเร่ือง

การใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ปลอดจากสารท่ีทาํใหเ้กิดมะเร็ง, การไม่ใชแ้รงงานเด็ก, และไดรั้บ ISO 9001 : 2000 เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ไดมี้

ระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑต์ั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงออกมาเป็นสินคา้พร้อมขาย  โดยมีเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของ

วตัถุดิบดว้ยมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้จากต่างประเทศ เพ่ือนาํมาใชใ้นการผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพการตดั 

และเยบ็ในทุกขั้นตอน จนกระทัง่แพ็คลงกล่องสินคา้  นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัมีบริการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ เพ่ือ

ให้บริการท่ีครบวงจรอีกดว้ย ซ่ึงนบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตสินคา้ OEM จากประเทศใกลเ้คียง เช่นผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่ในประเทศจีน ท่ีแมจ้ะมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า แต่ผลิตสินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพกว่า และถึงแมว้่าจะมีการออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ แต่ยงัไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้เท่าไรนกัดงันั้น ลูกคา้ผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศทั้งใน

ทวีปอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย จึงให้ความไวว้างใจและทาํการสั่งผลิตสินคา้กบับริษทัฯอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

2. การออกแบบผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมสินคา้ 

 บริษทัฯ มีทีมงานในการออกแบบชุดชั้นในท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายใหเ้หมาะสมกบัทุกรุ่นทุกวยั โดยมีการ

ส่งดีไซน์เนอร์ไปศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้ และศึกษาถึงเทรนด์ดีไซน์เพ่ือนาํมาปรับ และใชใ้นการออกแบบให้กบั

สินคา้ในประเทศ โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีลวดลายน่ารัก ซ่ึงแตกต่างจากชุดชั้นในชั้นนาํของยี่ห้ออ่ืนๆ ซ่ึงไม่

เนน้การออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นมากนกั จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับ และสามารถครอง
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ส่วนแบ่งตลาดผูซ้ื้อกลุ่มวยัรุ่นไดม้าก  นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานในการ

วิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายวุยั ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของสรีระร่างกายตลอดเวลา ทาํให้สามารถออก

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆตามตวามตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ช่างฝีมือท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็สูง 

บริษทัฯ มีช่างฝีมือท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็สูง สามารถตดัเยบ็ชุดชั้นในท่ีสลบัซบัซอ้นได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยก์าร

เรียนในโรงงานซ่ึงใหก้ารศึกษาพนกังานทั้งในสายสามญัและสายอาชีพ จึงเป็นส่วนเสริมให้บริษทัฯสามารถคดัเลือกช่างเยบ็ท่ีมี

ความสามารถได ้

4. ระบบการจดัการโรงงานและจดัเตรียมความพร้อมพนกังาน 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการนาํระบบ Lean Manufacturing Systems เขา้มาใชป้รับปรุงระบบการ

จดัการในโรงงานจนไดรั้บรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยีไ่ทย-ญ่ีปุ่น แลว้ ทางบริษทัฯ ยงัไดน้าํระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่นเขา้มาใช้

ในการจัดการดว้ยเช่นเดียวกนั  ทางบริษทัฯ ยงัคงหาเคร่ืองมือการจดัการเขา้มาเพ่ือช่วยบริหารงานโรงงานมากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ 

ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบาํรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมี

ส่วนร่วม) เป็นตน้ เขา้มาช่วยเสริมการจดัการในโรงงานใหมี้ระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือทาํให้ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ลดการ

สูญเปล่า 

5.  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยการสนบัสนุนให้เป็น องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ เพราะในการพฒันาปรับปรุงต่างๆตอ้งอาศยัความรู้และการเรียนรู้ของคนในองคก์าร ดว้ยการคน้หาแนวคิดใหม่และการ

ใชป้ระสบการณ์ตรง ทาํใหเ้กิดการผลิตสินคา้หรือบริการใหม่และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ หากองคก์ารใด

มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยูม่ากแลว้ ก็จะไดเ้ปรียบกวา่องคก์รอ่ืนๆ ดงันั้นถา้บริษทัฯทาํใหส้มาชิกในองคก์ารมีการเรียน

รู้อยูต่ลอดเวลา มีการแลกเปล่ียนความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองคก์าร

เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสมาชิกสามารถนาํประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาสร้างคุณค่า

ใหก้บัสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์อนัจะนาํไปสู่การสร้างกระบวนการและการจดัการในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

แก่ธุรกิจ 

 6. การสร้างวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) 4 ดี 

บริษทัฯ  ยดึหลกัการ องคก์รแห่งความสุข เป็นพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ องคก์ร และมีความเช่ือวา่ องคก์รจะดีได ้

ถา้พนกังานในองคก์ร ทาํงานอยา่งมีความสุข เปรียบเสมือน องคก์รเป็นบา้นหลงัท่ี 2  การบริหารงานมีหลายแบบ ทั้งแบบการ

บริหาร จดัการแบบ บน ลงล่าง หรือแบบล่างข้ึนบน แต่บริษทัฯยึดหลกัในการบริหารโดยใชพ้นักงานเป็นศูนยก์ลางของการ

พฒันา(Client Center) และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพราะเรามีความเช่ือวา่ ถา้ส่ิงท่ีทาํ เกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการกระทาํ

โดยพนกังานทุกคนเองแลว้ ความสุขจะเป็นคาํตอบสุดทา้ยท่ีทุกคนไดรั้บ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นท่ีมาของคาํวา่ วฒันธรรมองคก์ร 4 ดี ของ

บริษทัฯ อนัประกอบดว้ย”คิดดี พดูดี ทาํดี และเป็นคนดี” 

 

คดิด ีหมายถึง  ทุกคนตอ้งเร่ิมตน้ การคิดบวก มองบวก มีสติทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น 

พูดด ีหมายถึง ทุกคนตอ้งพดูจากนัดว้ยคาํพดูท่ีดีลดการเปรียบเทียบ 

ทาํด ีหมายถึง รู้เสียเปรียบ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รู้จกัการให ้

คนด ีจะเกิดข้ึนทนัที เม่ือเรามี 3 ดี ขา้งตน้ พร้อมแลว้ 
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นโยบายราคา 

         การกาํหนดนโยบายราคาสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 วธีิ คือ การกาํหนดราคาขายของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้

ของบริษทัยอ่ย ( Sabina ) และการกาํหนดราคาสินคา้ท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งผลิต (OEM) โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การกาํหนดราคาสินคา้ 2 ประเภทน้ี คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลค่าทางการตลาดของสินคา้ 

        ราคาสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย (Sabina) จะใชว้ิธีการกาํหนดราคาตามความเหมาะสมต่อผูใ้ช้

ผลิตภณัฑ ์โดยจะเพ่ิมราคาตามมูลค่าทางการตลาดของสินคา้ดว้ย การกาํหนดราคาจะให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัคู่แข่งในตลาด

ระดบัเดียวกนัเพ่ือให้ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้อยา่งคุม้ค่า และให้อยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้ปัจจุบนัราคาสินคา้ของบริษทัฯ ถือวา่อยูใ่น

ระดบัราคาปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ประเภทเดียวกนัในตลาด บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางดา้นราคา

กบัผูผ้ลิตรายอ่ืน อยา่งไรก็ตามสินคา้อาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของหา้งสรรพสินคา้ และจุดจาํหน่ายต่างๆ ตามความ

เหมาะสม 

         สาํหรับราคาสินคา้ OEM บริษทัฯ จะคดัเลือกลูกคา้ท่ีอยูใ่นระดบั กลางถึงระดบับน และใชน้โยบายในการตั้งราคา

แบบเพ่ิมอตัรากาํไรจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) ซ่ึงราคาขายจะครอบคลุมถึงความเส่ียงของความผนัผวนเงินตราต่างประเทศ

บางส่วน และกาํไรขั้นตน้จากการผลิตสินคา้แต่ละชนิด มากนอ้ยตามรูปแบบของสินคา้ รวมถึงปริมาณสินคา้ท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ 

 

    การจดัหาผลติภัณฑ์   

กาํลงัการผลติและนโยบายการผลติ   

ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับุรีรัมย ์มีเคร่ืองจกัรรวม

ทั้งส้ินกวา่ 2,400 เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกวา่ 2,320 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จาํนวนกวา่ 80 เคร่ือง 

นอกจากเคร่ืองจกัรหลกัเหล่าน้ีแลว้ยงัมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเยบ็ซ่ึงสามารถช่วยให้ปรับเคร่ืองจกัรให้ทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภณัฑ์มากข้ึน โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามรูปแบบสินคา้ 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งส้ิน 4.53 ลา้นช้ินต่อปี  

บริษทัย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกว่า 1,250 

เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจักรเย็บ จาํนวนกว่า 1,150 เคร่ือง และเคร่ืองจักรอ่ืนกว่า 100 เคร่ือง นอกจากน้ียงัมีการ

บาํรุงรักษาเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัต่อพนกังานอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีการผลิตจริงทั้งส้ิน 1.95 ลา้น

ช้ินต่อปี  

นโยบายในการผลติสินค้า 

ปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการแข่งขนัทางการตลาด ฤดูกาลใน

การวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ กาํลงัการผลิตของแต่ละโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานมาจาก

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัในเร่ืองรูปแบบการผลิต หากแบ่งสินคา้ออกตามรูปแบบการผลิตก็

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ สินคา้ท่ีมีการผลิตรูปแบบซํ้ าเดิม หรือสินคา้เบสิค (Basic)  และสินคา้รูปแบบใหม่ หรือ 

สินคา้แฟชัน่ (Fashion)  สินคา้รูปแบบซํ้ าเดิม จะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคท่ีชอบใชแ้บบเดียวกนับ่อยคร้ัง มีสีท่ีเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ซ่ึงจะมีการผลิตในลกัษณะการเติมเต็มสินคา้ตลอดเวลา ทาํให้บริษทัฯ สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผน

การผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้ลายน์ผลิต ผลิตในแบบเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความชาํนาญ 

ทาํให้ไดป้ระสิทธิภาพการผลิตท่ีดีข้ึน ไดผ้ลผลิตมากยิ่งข้ึน ในส่วนของสินคา้ท่ีเป็นแฟชัน่ จะมีการออกแบบใหม่ๆ อยู่

ตลอดเวลา จะไม่นาํแบบเดิมกลบัมาผลิตใหม่ แมสิ้นคา้รูปแบบใหม่มีความยากในการผลิตมากกวา่ แต่มีรายไดจ้ากการขาย

ท่ีสูงกวา่ และอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่ 
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สาํหรับผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จะมีการวางแผนการวางจาํหน่ายสินคา้ล่วงหนา้

ทุกปี เพ่ือควบคุมการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แผนการวางจาํหน่ายสินคา้บ่งบอกถึงปริมาณและชนิดสินคา้ท่ีบริษทัฯ 

ตอ้งผลิตในแต่ละเดือน เพ่ือท่ีจะวางจาํหน่ายไดต้รงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุน่ตามปริมาณการสั่งซ้ือ

ในระหวา่งปี ฝ่ายวางแผนการผลิตส่วนกลางเป็นผูก้ระจายปริมาณการผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ โดยกระจายปริมาณสินคา้

ตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบ่งชนิดสินคา้ตามความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร และความชาํนาญของพนกังานในแต่

ละโรงงาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในส่วนผลิตภณัฑ ์OEM บริษทัฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซ้ือจากลูกคา้เป็นคร้ังๆ ไป กล่าวคือไม่มีการผลิตล่วงหนา้ 

ซ่ึงลูกคา้จะสั่งซ้ือก่อนวนัท่ีตอ้งการสินคา้เป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจาํหน่ายสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิด

ความล่าช้าในการผลิต และส่งสินคา้ บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ ตามความ

เหมาะสมของกาํลงัผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา้ โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัปริมาณการผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ของตนเองดว้ย หากพบวา่มีการสัง่ซ้ือจากลูกคา้เขา้มามากกวา่กาํลงัผลิตท่ีคงเหลือ บริษทัฯ จะไม่รับการสั่งซ้ือนั้นๆ 

เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทั้งลูกคา้และบริษทัฯ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ให้ความสําคญัในการพฒันาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การพฒันา

แรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือสินคา้ตอ้งการรายละเอียด

และมีดีไซน์ท่ีหลากหลาย ปัจจุบันมีการพฒันาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่าง

ต่อเน่ือง ในระหวา่งการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุน้พนกังานให้ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพอยู่

ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอ้งการวางจาํหน่าย และ

ความจาํเป็นในการเพ่ิมทกัษะการผลิต 
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 ปัจจัยความเส่ียง 

   ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จดัจาํหน่ายรายใหญ่ 

         ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดมี้การขายสินคา้ผา่นทางช่องทาง ดีสเคาทส์โตร์ อนัไดแ้ก่ บ๊ิกซี และโลตสั ซ่ึงมีสัดส่วนยอดขาย

อยูป่ระมาณ ร้อยละ 30 ของยอดขายบริษทัฯ  แต่เน่ืองจากหา้งเหล่าน้ีมีนโยบาย หรือแนวโนม้ในการท่ีจะขายสินคา้ในราคา

ท่ีตํ่า เพ่ือสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ของห้างเหล่าน้ี  จึงไดเ้ร่ิมทาํแบรนด์ของตนเองข้ึนมาจาํหน่าย หรือ House Brand โดย

นาํเขา้มาจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีราคาตน้ทุนสินคา้ท่ีตํ่าและมาจาํหน่ายในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาสินคา้บริษทัฯ 

ค่อนขา้งมาก ถึงแมจ้ะมีราคาท่ีตํ่าแต่เม่ือเทียบสัดส่วนกาํไรท่ีเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ จะอยูใ่นอตัราท่ีสูงกวา่ส่วนแบ่งท่ีไดรั้บ

จากทางบริษทัฯ ดงันั้นหา้งเหล่าน้ีจึงไดเ้ร่ิมทาํการลดขนาดพ้ืนท่ีขายสินคา้บริษทัฯ ลง เพ่ือนาํพ้ืนท่ีไปให้กบัสินคา้แบรนด์

ตนเอง    ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบในการจดัโชวสิ์นคา้ไดไ้ม่เตม็ท่ี จึงสูญเสียโอกาสในการขาย  แต่อยา่งไรก็ตามห้าง

เหล่าน้ียงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะยกเลิกการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ เน่ืองจากยอดขายบริษทัฯ เป็นสัดส่วนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูง 

เม่ือเทียบกบัยอดขายของทั้งแผนกชุดชั้นในของหา้งเหล่าน้ี  หลงัจากท่ีทางหา้งเหล่าน้ีเร่ิมลดขนาดพ้ืนท่ีขายของทางบริษทั

ฯ ทางบริษทัฯ ยงัเล็งเห็นวา่ปริมาณลูกคา้ท่ีมายงัห้างเหล่าน้ีมีปริมาณท่ีสูงพอสมควร ทางบริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการใน

การเปิดร้านคา้ของบริษทัฯ เอง ในพ้ืนท่ีดา้นนอกซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเช่าของ ห้างเหล่าน้ี  โดยทางบริษทัฯ ไดเ้ปิดไปแลว้ทั้งส้ิน

จาํนวน  54  ร้าน จาก จาํนวน 85 ร้านคา้ ในปี 2559 หรือเทียบเป็นร้อยละ 63 ของจาํนวนร้านคา้ทั้งหมด  

• ความเส่ียงจากการเปิดร้านค้าของบริษัทฯ เอง 

ปัจจุบนั การคา้ปลีกของไทย ไดมี้การพฒันามากยิ่งข้ึน มีการสร้างศูนยก์ารคา้ข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก เพ่ือรองรับกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ท่ีตอ้งการเดินในศูนยก์ารคา้ท่ีมีครบทุกอยา่ง ทั้งในส่วนของห้างสรรพสินคา้, ร้านคา้แบ

รนด์ต่างๆ , ร้านอาหาร, ธนาคาร และโรงภาพยนต์ ซ่ึงศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ

ห้างสรรพสินคา้ และส่วนของพลาซ่าให้เช่า ซ่ึงทางบริษทัฯ มองวา่ปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไป  ผูบ้ริโภค

บางส่วนนิยมในการซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ของแบรนดใ์นพลาซ่า มากกวา่การซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ จึงเป็นโอกาสของ

ทางบริษทัฯ ในการเปิดร้านคา้ของบริษทัฯ เองในบริเวณพลาซ่า ซ่ึงเม่ือส้ินปี 2557 บริษทัมีจาํนวนร้านคา้ทั้งส้ิน 93 ร้านคา้ 

เม่ือส้ินปี 2557  แต่อยา่งไรก็ตามการเปิดร้านคา้ของตนเองนั้นมีความเส่ียงในหลายๆ ดา้น ทั้งการลงทุนตกแต่งร้านคา้ ,เงิน

มดัจาํในการทาํสัญญาเช่าร้านคา้ท่ีจะตอ้งจ่ายล่วงหนา้ และระยะเวลาของสัญญาเช่า ซ่ึงส่วนใหญ่จะกาํหนดไวท่ี้ 3 ปี   ซ่ึง

บางคร้ังพ้ืนท่ีท่ีทางบริษทัฯ เลือกไม่ไดเ้ป็นพ้ืนท่ีทางเดินผา่นของลูกคา้อยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้ทาํให้ยอดขายท่ีไดไ้ม่คุม้ค่ากบั

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ทั้งค่าเช่าร้านคา้, ค่าไฟฟ้า , ค่าตกแต่งร้าน และอ่ืนๆ  ในบางสาขาทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปิดก่อนท่ีจะ

ครบสญัญาเช่า เพ่ือมิใหข้าดทุนมากยิง่ข้ึน ทาํใหเ้ม่ือส้ินปี 2559 บริษทั คงมีร้านคา้อยู ่85 ร้านคา้ 

  ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ต่อตลาดชุดชั้นใน            

สตรี     จากการท่ีประเทศไทยไดร่้วมจดัตั้งเขตการคา้เสรีข้ึน หรือ ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เม่ือเดือน

มกราคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโ์ปร์, ฟิลิปปินส์ 

, อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวยีดนาม, ลาว, พม่า และกมัพชูา ซ่ึงปัจจุบนัไดพ้ฒันามาเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

: Asean Economic Community โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพ่ือใหก้ารคา้ภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี ทั้งทางดา้นสินคา้, 

บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีโดยปราศจากการกีดกนัท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรและใชอ้ตัราภาษี

ศุลกากรตํ่าท่ีสุด และให้ลดลงเหลือในอตัรา 0%  ภายใน 31 ธนัวาคม 2558 น้ี ซ่ึงความร่วมมือดงักล่าว ส่งผลกระทบทั้ง

ผลดีและผลเสีย แก่ธุรกิจของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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แรงงาน  จากขอ้ตกลงดงักล่าว แรงงานสามารถเคล่ือนยา้ยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงผลดีท่ีไดคื้อ 

จะมีแรงงานมีฝีมือไหลเขา้จากประเทศต่างๆ ในประชาคมไดอ้ยา่งเสรี ทาํให้ไม่เกิดการขาดแคลนแรงงาน แต่อยา่งไรก็ตาม

แรงงานจากต่างประเทศก็มีความยากลาํบากในการควบคุมดูแล เน่ืองจากวฒันธรรมการปกครองท่ีแตกต่าง รวมทั้งทางดา้น

ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร อีกทั้งคุณภาพของแรงงานมีฝีมือ ยงัตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอีกมาก 

ตลาดชุดชั้นในสตรี  จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอยา่งเสรี ทาํให้แบรนด์จากต่างประเทศ ท่ีไดเ้ขา้มาผลิตสินคา้ใน

ประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมด สามารถเขา้มาในประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี ทาํให้เกิดการแข่งขนัในตลาดชุดชั้นในสตรีอยา่ง

รุนแรงมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่ และในปี 2560 น้ี คาดวา่ตลาดชุดชั้นในสตรี จะมีการแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึนในทุกระดับ ทั้ งระดับกลาง และระดับล่าง เ น่ืองจากจะมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์เ ป็นอย่างมาก  

ห้างสรรพสินคา้หลายๆ แห่งเร่ิมในการหาแบรนด์ใหม่ๆ จากต่างประเทศเขา้มาในแผนกชุดชั้นใน เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ของหา้งตนเอง  ซ่ึงยิง่จะทาํใหก้ารแข่งขนัรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของการจบัจองพ้ืนท่ีในห้างสรรพสินคา้ และดีสเคาท์สโตร์ต่างๆ 

ไวแ้ลว้ อีกทั้งความท่ีเป็นผูผ้ลิตและผุจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นในสตรีภายใตแ้บรนด ์“Sabina” ในประเทศไทยมานานมากกวา่ 40 ปี 

จนไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคภายในประเทศอยา่งกวา้งขวางทั้งในเร่ืองของคุณภาพท่ีดี และรูปแบบท่ีโดดเด่นทนัสมยั  

ในทางกลบักนับริษทัฯ ก็ไดป้ระโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ดว้ย เช่นกนั กล่าวคือ เป็นโอกาสท่ีบริษทั

ฯ สามารถขยายแบรนด ์“Sabina” ออกไปยงัประเทศในแถบอาเซียนไดง่้ายยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีภาษีอตัราศูนย ์และนอกจากนั้น

ยงัไดป้ระโยชน์จากภาษีนาํเขา้วตัถุดิบ ผา้, ลูกไม ้จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาตน้ทุนท่ีตํ่าลง เน่ืองจากไม่มีกาํแพง

ภาษีมากั้น ซ่ึงนโยบายการคา้เสรีในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น มีผลกระทบทั้งทางดา้นท่ีเป็นประโยชน์ 

และดา้นท่ีไม่เป็นประโยชน์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ทางบริษทั จะสามารถสร้างโอกาสให้เกิดข้ึนกบับริษทัฯ จากขอ้ตกลงดงักล่าว

ไดห้รือไม่ 

 

 ความเส่ียงจากการเกดิสินค้าล้าสมยั 

บริษทัฯ ขายสินคา้ประเภทชุดชั้นใน ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นแบบเบสิค ซ่ึงเป็นแบบท่ีขายไดต้่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงทางบริษทัจะ

มีการผลิตเพ่ือเติมเต็มสินคา้ตลอดเวลา  นอกจากนั้นยงัมีแบบท่ีเป็นแฟชัน่ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงความนิยมอยูต่ลอดเวลา และ

รวดเร็ว โดยเม่ือส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือทั้งส้ินเป็นมูลค่า 979.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.43 ของสินทรัพย์

หมุนเวยีน และร้อยละ 43.76  ของสินทรัพยร์วม  ซ่ึงปัญหาของการมีสินคา้คงเหลือในจาํนวนมากนั้น เกิดจากการท่ีทางบริษทัฯ 

ไดเ้ร่ิมหนัมาทาํแบรนดข์องตนเองมากข้ึน โดยมีแนวคิดในการเป็นผูน้าํแฟชัน่ชุดชั้นใน จึงไดป้รับสัดส่วนการผลิตจากเดิม ร้อย

ละ 20 ของกาํลงัการผลิตมาเป็นร้อยละ 80 ของกาํลงัการผลิต  ทางบริษทัฯ จึงมีการเพ่ิมสินคา้คงเหลือให้มากยิ่งข้ึน  เพ่ือให้

เพียงพอกบัการจดัจาํหน่าย และสอดคลอ้งกบัการเป็นผูน้าํแฟชัน่  แต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ ไดมี้มาตรการในการควบคุมดูแล

สินคา้ท่ีเป็นแฟชัน่โดยเฉพาะ โดยการตั้งเกณฑ์ระยะเวลาในการจาํหน่าย ว่าจะตอ้งขายไดถึ้งเกณฑ์ท่ีกาํหนด ในระยะเวลาท่ี

กาํหนด  โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลการขายดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ทาํให้ทางบริษทัฯ ทราบถึงความเคล่ือนไหวของสินคา้

วา่สามารถขายไดดี้มากนอ้ยเพียงไร  สําหรับสินคา้ท่ีขายไดช้า้ ทางบริษทั จะรีบดาํเนินการในการจดัการส่งเสริมการขายทนัที 

เพ่ือเป็นการระบายสินคา้ออกไปอยา่งเร็วท่ีสุด เพ่ือมีงบประมาณในการนาํมาผลิตสินคา้ใหม่  แต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ ไดมี้

การตั้งสาํรองค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่าจาํนวน  16.00 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.11 ของกาํไรสุทธิ 
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• อตัราแลกเปลีย่น 

       จากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้พ่ิมสูงข้ึน  มีการทาํ

จุดสูงสุดใหม่ อตัราการว่างงานของประชาชนลดลง ทาํให้ทางสหรัฐอเมริกาเองไดย้กเลิกการใชน้โยบายผ่อนคลายทาง

การเงินเชิงปริมาณ  หรือ Quantitative Easing  ( QE ) ทาํใหเ้กิดการไหลกลบัของเงินทุน ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา  ส่งผล

ใหเ้กิดค่าเงินบาทของไทย เม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อ่อนตวัลง  จากท่ีอยูร่ะหวา่ง ง 32 – 33 บาท ต่อ 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  มาอยูท่ี่ระดบั 35-36 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเม่ือค่าเงินอ่อนลงนั้นส่งผลกระทบกบัทางบริษทัฯ 

ทั้ง 2 ด้าน คือ    การส่งออก สามารถไดก้าํไรจากอตัราแลกเปล่ียนมากข้ึน แต่อย่างไร ก็ตาม คู่คา้ก็รับรู้ถึงภาวะอตัรา

แลกเปล่ียน หรือค่าเงินบาทอ่อนลง ทาํให้เอาเหตุผลน้ีมาต่อราคาในการสั่งซ้ือสินคา้ด้วย ทาํให้ทางบริษทัฯ ไม่ได้รับ

ประโยชน์จากอตัราแลกเปล่ียนมากนกั  ในขณะเดียวกนัทางบริษทัฯ ไดมี้การนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เม่ือค่าเงินบาท

อ่อนลง ทาํใหบ้ริษทัฯ ตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบของทางบริษทัฯ จะตอ้งสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั     

 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 มีการซ้ือวตัถุดิบ และขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ดว้ยเงินตราต่างประเทศ หลายๆ สกลุ 

 เน่ืองจากบริษทัฯมีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ จากลกัษณะการดาํเนินธุรกิจน้ี บริษทัฯ จึงมีการป้องกนั

ความเส่ียงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางส่วน กล่าวคือ มีมูลค่าการซ้ือ วตัถุดิบหลกัจากต่างประเทศ

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.11ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM ในต่างประเทศ ในปี 2558 และ คิดเป็นร้อย

ละ 41.60 ในปี 2559  

 การบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา ต่างประเทศ

ล่วงหนา้ Forward Contract กบัสถาบนัการเงิน ในช่วงท่ี อตัราแลกเปล่ียนมีการผนัผวน 

• ความเส่ียงจากการบริโภคภายในประเทศ  

เน่ืองจากยอดขายของบริษทัฯ มาจากยอดขายภายในประเทศเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 - 90 ซ่ึงถา้สภาวะเศรษฐกิจ

ในประเทศมีการเติบโตท่ีตํ่า หรือพิจารณาจาก อตัราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ( Gross Domestic Products หรือ GDP) ซ่ึง

ในปี 2559 ท่ีผ่านมีอตัราการเติบโตข้ึนอยูป่ระมาณ ร้อยละ 3.4 เท่านั้น  การบริโภคภายในประเทศท่ีเร่ิมทรงตวั การใชจ่้าย

ของผูบ้ริโภคเร่ิมดีข้ึน ในปีน้ีทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามดาํเนินกิจกรรมการตลาดมากยิ่งข้ึน ในทุกๆ ดา้น ทั้ งทางดา้นการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์  การส่งเสริมการขาย เพ่ือแยง่ส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้ากยิ่งข้ึน   นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ไดห้าตลาด

ทดแทนโดยขยายแบรนด์ของบริษทัฯ ไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC ทั้งหมด เพ่ือเป็นการ

ขยายตลาดและยอดขายของแบรนด์บริษทัฯ  รวมทั้งการเร่งหาออเดอร์จากลูกคา้ต่างประเทศท่ีใชแ้บรนด์ของลูกคา้เอง ให้

มากยิง่ข้ึน เพ่ือรองรับกบักาํลงัการผลิตท่ีมีอยู ่โดยรวมบริษทัยงัสามารถทาํยอดขายใหเ้ติบโตในปี 2559 ท่ี 5% 

• ความเส่ียงทางด้านการรับออเดอร์จากลูกค้างต่างประเทศทีใ่ช้แบรนด์ลูกค้าเอง (OEM) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคา้รายใหญ่ เป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ใน

แถบยโุรปเป็นหลกั ซ่ึงไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยออกแบบและผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งผลิต 

(OEM) ซ่ึงการรับจา้งผลิตใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศท่ีใชแ้บรนดลู์กคา้เอง ถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามในการลดตน้ทุนการ

ผลิตเพ่ือแข่งขนัไดม้ากแลว้ก็ตาม  แต่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยโุรป คาดวา่ยงัไม่มีการฟ้ืน

ตวั  โดยคาดวา่ในปี 2560 ทางยโุรปจะมีการขยายตวัในระดบัท่ีตํ่า  และในขณะเดียวกนับริษทัฯ ผูผ้ลิตในแต่ละประเทศท่ีมี

อยู ่และมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่บริษทัฯ มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลงักา และอ่ืน ก็

ตอ้งเขา้มาแข่งขนัในการรับออเดอร์อยา่งหนกั เน่ืองจากปัจจุบนัมี ซพัพลาย ์มากกว่าความตอ้งการอยูเ่ป็นอยา่งมาก   ทาํให้
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ถึงแมว้า่เศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนเลก็นอ้ย แต่การรับออเดอร์จากต่างประเทศยงัเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก  ทางบริษทัฯ 

พยายามใชจุ้ดเด่นของการผลิตสินคา้บริษทัฯ ในการเสนอขายลูกคา้มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพสินคา้ และการส่งมอบ

ท่ีตรงเวลา อยา่งไรก็ดี บริษทัไม่ไดพ่ึ้งพาฐานลูกคา้ใหญ่ใน สหรัฐอเมริกาท่ีมีนโยบาย ลดการนาํเขา้โดยการเพ่ิมกาํแพงภาษี

สูงๆในปี 2560 น้ี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ 

• การขาดแคลนแรงงานมฝีีมือ 
    ปัจจุบนัถึงแมว้า่ประเทศไทยมีการค่าแรงอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอสมควร เม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตในแถบอาเซียน ดว้ยกนั แต่

ปรากฎวา่แรงงานท่ีจะใชใ้นตลาดอุตสาหกรรมชุดชั้นใน ยงัเป็นแรงงานซ่ึงหาไดย้าก  เน่ืองจากตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือใน

การตดัเยบ็สูง  ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจนชาํนาญในระดบัหน่ึง ถึงจะสามารถมาผลิตชุดชั้นในได ้  ซ่ึงแตกต่างจากแรงงานใน

อุตสาหกรรมส่ิงทออ่ืนๆทาํใหแ้รงงานหนัเขา้ไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นแรงงาน

มากนกั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชเ้คร่ืองจกัร และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั  ซ่ึงไดผ้ลตอบแทนท่ีเท่ากนัหรือมากกวา่ ทาํให้

อุตสาหกรรมน้ียงัคงขาดแคลนแรงงานเป็นอยา่งมาก   
• ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จดัจาํหน่ายวตัถุดบิเฉพาะด้าน 

          เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัของชุดชั้นใน ซ่ึงก็คือ ฟองโมลด ์ จะมีโรงงานท่ีผลิตอยูเ่ป็นจาํนวนมากในตลาด   แต่

เน่ืองจากฟองโมลด ์ ของแต่ละแบรนด ์ จะเป็นฟองโมลดเ์ฉพาะท่ีมีขนาด ปริมาตร คุณภาพ ท่ีแตกต่างกนั เป็นการยากท่ีจะ

สามารถผลิตไดเ้หมือนกนั  ซ่ึงทางบริษทัฯ ท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายใหก้บัทางบริษทัฯ จะตอ้งเขา้มาร่วมวเิคราะห์ และวจิยั 

ร่วมกบัทางบริษทัฯ การออกแบบฟองโมลดข้ึ์นมาในแต่ละคร้ัง ซ่ึงการพฒันาแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน 

เน่ืองจากจะตอ้งมีการนาํมาทดลองทั้งทางดา้นคุณภาพ การสวมใส่ และอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะไดฟ้องโมลดท่ี์ไดม้าตรฐานท่ีใชใ้น

การผลิต  ซ่ึงถา้โรงงานท่ีผลิตฟองโมลดใ์หก้บับริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบในดา้นใดๆ ก็ตามท่ีไม่สามารถผลิต และซพัพลาย

ใหก้บับริษทัฯ ได ้  จะทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหาในการขายผลิตภณัฑท์นัที  แต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ ไดมี้การ

ดาํเนินการจดัตั้งหน่วยงานผลิตฟองโมลดข้ึ์นมาเอง เพ่ือเป็นการรองรับในกรณีท่ีผูผ้ลิตใหก้บับริษทั ไม่สามารถผลิตใหไ้ด ้

โดยเม่ือส้ินปี 2558 บริษทั สามารถผลิตฟองโมลดไ์ดเ้องในสดัส่วนร้อยละ 30 ของปริมาณการใช ้ และคาดวา่จะสามารถ

ผลิตไดใ้นสดัส่วนร้อยละ 80 ภายในปี 2560 น้ี  

ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิ หรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

• ความเส่ียงจากบริษัททีม่ผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50 

  ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559   นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์  ถือหุน้ในบริษทั จาํนวน  259,207,000 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ74.59 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  จึงทาํใหน้ายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์ สามารถควบคุมมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือ ขอ้บงัคบับริษทั ท่ีกาํหนดตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ดงันน้ ผูถื้อหุน้รายอ่ืน จึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้แต่

อยา่งไรก็ตาม บริษทั ไดป้ฏิบติัตาม ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน โดยมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี(Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฎิบติังาน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 

มีหลกัการอนุมติัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีเก่ียวกบั

ตนได ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการพิจารณากร่ันกรองใหค้วามเห็นก่อนทาํรายงานดงักล่าวเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

บริษทั : บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 177 หมู่ 8  ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107550000068 

Home Page : www.sabina.co.th  

โทรศพัท ์ : 056-437156-8, 02-422-9400 

โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท ์ : 02-422-9400 

โทรสาร : 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 2 : 30/5 หมู่ท่ี 12  ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง 

อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท ์ : 02-811-8220-31 

โทรสาร : 02-811-8081 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 3 : 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง  อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

โทรศพัท ์ : 045-737-351-3 

โทรสาร 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 4 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 045-737-356 

: 81, 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

:  044-657107,044-657210 

:  044-657207 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ :  ir@sabina.co.th   

เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 

เรียกชาํระแลว้ 347,500,000  บาท 

หุน้สามญั 347,500,000   หุน้ 

มูลค่าหุน้ 1 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั   ศู น ย์ รั บ ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตั้ง 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 02-0099000 

โทรสาร 02-0099991 

ผูส้อบบญัชี ศาสตราจารย ์เกษรี ณรงคเ์ดช หรือ 

นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น หรือ 

 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 

 
ข้อมูลทัว่ไป 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

นายชยัยทุธ องัศุวทิยา   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 , 4563 และ3885 

ท่ีตั้งสาํนกังาน สาํนกังาน เอ เอม็ ที แอสโซซิเอท 

491/27 สีลมพลาซ่า  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 

โทรสาร 02-2372133 

 

ข้อมูลอ่ืน ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น  www.set.or.th หรือ www.sabina.co.th 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

   ข้อมูลหลกัทรัพย์ 

   จาํนวนทุนจาํทะเบียนและทุนทีชํ่าระแล้ว 

    

ปัจจุบนั บริษทัซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจาํนวน                            347.50  ลา้นบาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน                     347.50  ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน                                                                             347.50  ลา้นหุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

    ผู้ถือหุ้น 

  รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด 

ณวนัท่ี 26  สิงหาคม 2559 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 

จํานวนหุ้นท่ีถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ 259,207,000 74.59 

2. นางวรรณี   ทองลกัษณ์ 14,001,000 4.03 

3. นายอนุรักษ ์ ตั้งคารวคุณ              12,817,500 3.69 

4.นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 

5.น.ส.พิชชา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 

6. นายไชยกร ศิริรัตน์อสัดร 9,369,500 2.70 

7. นายนนทะวฒัน์  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 

8. นายพฤทธิพงศ ์ โชคทวภิีรมย ์ 8,565,900 2.47 

9.นายสุรชยั  เจียมสมาน 6,376,900 1.84 

10. ประชาชนทัว่ไป 7,466,700 2.14 

รวมท้ังส้ิน 347,500,000 100.00 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและหักสํารองตาม

จาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

สาํหรับบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบั

งบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอ และไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการ

ของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2559** 2558 2557 

เงินปันผลต่อหุน้                          (บาท) 0.24 0.19 0.17 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
47.48 39.88 40.21 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
86.88 85.54 92.67 

หมายเหตุ 

**การจ่ายเงินปันผลในปี 2559ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ0.10 

บาทต่อหุน้ และเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันจากผลการดาํเนินงานใน

คร่ึงปีหลงัเพ่ิมในอตัราหุน้ละ0.14 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 เท่ากบัอตัราหุน้ละ0.24 บาทโดยจะนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2560 ต่อไป  
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

โครงสร้างการจัดการ 

                 โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท  

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั  มีกรรมการจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

-กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน  6  คน    (เป็นกรรมการอิสระจาํนวน4 คน) 

-กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน   4 คน 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทัฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

1.นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - 

2.นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร* กรรมการผูจ้ดัการ - ประธาน กรรมการ 

3.นางสาวสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการ - - - 

4.นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ* กรรมการ - กรรมการ - 

5.นางสมศรี  ศรีปทุมรักษ*์ กรรมการ - กรรมการ - 

6.นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี กรรมการ - กรรมการ - 

7.นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานปฏิบติัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานผลิต 
รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานบญัชีและการเงิน 

สายงานขาย 
ในประเทศ 

สายงานกลยุทธ์

และพฒันาธุรกิจ 
สายงานจดัซ้ือ 
และเตรียมการ

 

สายงานผลิต และ

วิศวกรรมการผลิต 
สายงานบญัชี 
และการเงิน 

สายงาน 
ทรัพยากรมนุษย ์

สายงานขาย

ต่างประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าคอบแทน 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

8.นายสมชยั  วนาวทิย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน 

9.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ 

10.นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

หมายเหตุ ขอ้มูลของกรรมการท่ีเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา ประวติัการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย(IOD) และประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ดูตามเอกสารแนบ1 

 

                       การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

รายช่ือ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 

(จาํนวนคร้ังการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ

บริหาร 

รวม 12 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 คร้ัง 

นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ 4/4 - 12/12 - 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร * 

นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

4/4 

2/4 

- 12/12 
- 

2/2 

- 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ * 4/4 - 12/12 - 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์* 4/4 - 12/12 - 

นายอมรเทพ  อสีปัญญา * 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี  

4/4 

4/4 

- 

- 

11/12 
12/12 

- 

- 

นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ 4/4 4/4 - 2/2 

นายสมชยั  วนาวทิย 4/4 4/4 - 2/2 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ 4/4 4/4 - 2/2 
นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ 4/4 - - - 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

หมายเหตุ -  คุณสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ ไม่ได้เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 และ 2/2559 เน่ืองจาก             

ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ 

-  คุณอมรเทพ  อสีปัญญา ไม่ได้เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 12/2559 เน่ืองจากลาออกจาก

ตาํแหน่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร, นายสมคิด 

ผดุงเกียรติศกัด์ิ และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์กรรมการจาํนวนสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทัฯ” 

 

 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฎิบติัการ (รักษาการ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานผลิต (รักษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์

 

 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายในประเทศ 

ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซ้ือและเตรียมการผลิต

(รักษาการ)  

ผูอ้าํนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย ์(รักษาการ) 

นางสาววชิรวรรณ แยม้ศรี  ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต และวศิวกรรมการผลิต 

 

  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือ

รับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ  

• ให้คาํแนะนําเบ้ืองต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฏหมายและกฏระเบียบด้านหลักทรัพย ์

ตลอดจนขอ้บงัคบัของบริษทัและติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีนยัสาํคญัต่อ คณะกรรมการ 

• จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทั  

• จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติั

อยา่งถูกตอ้ง 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบและข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดาํลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

o ทะเบียนกรรมการ 

o หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 

     ของบริษทั 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

o หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

o แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี(56-1)และรายงานประจาํปี(56-2) 

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

• ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

• นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษทัปฎิบติัให้

เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ1 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในปี2559  ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเสนอโดยผ่านการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน รวมถึง อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

   ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีการชาํระไปแลว้ ในปี 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ปี  2559 

รายละเอยีดค่าตอบแทน จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

- นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์ 

 

 

- นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร 

 

-นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

 

- นายสมคิด  ผดุงกียรติศกัด์ิ 

 

- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์

 

- นายอมรเทพ อสีปัญญา 

 

-นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี 

 

- นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากุล 

 

 

 

- นายสมชยั วนาวทิย 

 

 

- นายยทุธนา อดิพฒัน ์

 

 

-นายจกัรกฤษ  อุทโยภาศ 

 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  

(ฐานะผูบ้ริหาร) 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- เงินเดือน ค่าตาํแหน่ง และค่านํ้ามนั    

รถยนต ์ โบนสั 

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.36 

0.12 

0.40 

0.12 

0.24 

0.12 

0.18 

0.12 

0.18 

0.12 

0.18 

0.11 

0.14 

0.12 

0.18 

0.06 

0.06 

0.12 

0.12 

0.06 

0.12 

0.12 

0.06 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

34.77 

 

0.36 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

สาํหรับในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดค่าตอบแทน เท่ากบัปี 2558 คือค่าตอบแทนพ้ืนฐานสาํหรับกรรมการ

ทุกคนในอตัราเท่ากนั และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม     โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการบริหาร 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 

กรรมการบริหาร 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นไม่เกินปีละ 3 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอาํนาจ

จดัสรร และกาํหนดส่วนแบ่งระหวา่งกนัเอง 

 

   ค่าตอบแทนอ่ืนๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษทัฯ จดัหายานพาหนะเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชใ้นกิจการบริษทัฯ เป็นจาํนวน   6  คนั 

 - บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ แก่พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่ายสะสม

และบริษทัฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงัน้ี 

 - ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูอ้าํนวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 

 - ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูจ้ดัการ  อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของ

ค่าจา้งท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนก่อนหกัภาษีเงินได ้
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ เขา้ใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี(Code of Best Practices) สาํหรับ

กรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือให้บริษทัฯ มีการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโต

ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดงัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ ความมัน่คงของบริษทัฯ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษทัฯ พึงใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไวด้งัน้ี 

1. กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน ตาม

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ  

2. ดาํเนินกิจการดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ครบถว้น และสะทอ้นถึงผลการดาํเนินกิจการท่ีแทจ้ริง 

มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเส่ียงในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. กาํหนดใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจในกระบวนการการดาํเนินกิจการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

4. ผลิตสินคา้ดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็น ขอ้ตาํหนิติเตียนของลูกคา้ เพ่ือนาํมาซ่ึงการพฒันาสินคา้ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับลูกคา้ 

5. เช่ือมัน่ในคุณค่าของพนกังานดว้ยการอบรมและพฒันา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสาํนึกอนัดีงาม เพ่ือให้

พนกังานเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบับริษทัฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 

7.   ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

8.  ต่อต้าน การทุจริตคอร์รับชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เคารพต่อกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการชุดย่อย  

              คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมในแต่ละดา้น

เพ่ือรับผิดชอบงานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยองค์ประกอบและ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

 

 

 

 46 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย                      

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชยั วนาวทิย กรรมการตรวจสอบ 

 

 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ของบริษทัฯโดยนางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวติัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงานของ

กรรมการตรวจสอบอยูใ่นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั) 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

        2.) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

       3.) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

      4.) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งการเสนอผูส้อบบญัชีเดิมกลบัเขา้มาใหม่และการเสนอเลิกจา้งผูส้อบ

บญัชีเดิม โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

       5.) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

ของบริษทั  

6.) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 

กฎบตัร(charter) 

(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

        7.) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 2. คณะกรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั  การเสนอแนะ แกปั้ญหาท่ีสําคญัและติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไว ้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจาํนวนหน่ึงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหาร 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริหาร 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1.) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ และให้มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงอยูภ่ายใต้

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.) จดัทาํโครงสร้างองคก์ร อาํนาจบริหารองคก์ร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การวา่จา้ง การ

โยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษทัฯ ยกเวน้ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีกรรมการผู ้จัดการนําเสนอ เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดเอาไวใ้ห้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.) มีอาํนาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

หลกัก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
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6.) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชาํระหรือใช้

จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ  

7.) มีอาํนาจพิจารณาจดัสรรเงินบาํเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

8.) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงิน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

(ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ 

หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนด ทั้งน้ี สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการบริหาร ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด 

ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ไดมิ้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรร

หาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 4 ท่าน ซ่ึงมีกรรมการอิสระป็นประธานกรรมการและเป็น

คณะกรรมการจาํนวน 3 ท่านและมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 1 ท่าน 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายสมชยั วนาวทิย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการสรรหากรรมการ  

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหากรรมการบริษทั โดยพิจารณาถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเสนอช่ือ

เพ่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งในดา้นสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
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                      หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดใหมี้การรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยไดก้าํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา

คดัเลือกและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การแต่งตั้ งกรรมการบริษทัตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

  2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น   

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  3.บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

  4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชน 

เขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนเขา้ไปแทน 

 5.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่ นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

คุณสมบติัของกรรมการ 

  บุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ

ทาํงานในหนา้ท่ีของตน และมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึง

การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการบริษทัฯจากผูถื้อหุน้ ตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.

กาํหนด 
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2. มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หรือดา้นการเงินการบญัชี การบริหาร หรืออ่ืนๆท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คนตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ

รับผิดชอบของตนอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีสาํคญัๆและในการทาํหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นได้ทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีจาํเป็นหรือมีเหตุ

สุดวสิยั 

4. เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกาํหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตามความ

เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

  

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต โดยใหบ้ริษทัได ้กาํหนดนิยามของ  “กรรมการอิสระ” 

วา่จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ีให้นบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 

ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ

สํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นราย
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ใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการกาํหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์  แผนงานทางธุรกิจและนโยบายการ

บริหารงานในบริษทัยอ่ยโดยบริษทั  ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.90  บริษทัมีนโยบายในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของบริษทัยอ่ยเช่นเดียวกบับริษทั โดยมีฝ่ายจดัการของบริษทัเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารจดัการ

บริษทัยอ่ยเพ่ือใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัในการกาํหนด วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน

ทางธุรกิจและงบประมาณบริษทั โดยจดัให้มีการประชุมผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือควบคุมดูแลบริษทั

ยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั เพ่ือควบคุมในเร่ืองของการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ยอยา่งไกลชิ้ด  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัสามารถท่ีจะติดตามดูแลควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดีบริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑท่ี์สาํคญัดงัน้ี  

-บริษทั ไดมี้นโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สาํนกังานตรวจสอบ

ภายในของบริษทัเป็นผูติ้ดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยอยูเ่ป็นประจาํ 

-บริษทัไดก้าํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในการปฎิบติัและเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัตามหลกัเกณฑ์

ต่างๆระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยหรือบริษทัย่อยกบับุคคลภายนอกเช่นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใด ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

-ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารกิจการบริษทัยอ่ยไม่มี 

        

 นโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 ดงัรายละเอียดในหวัขอ้เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบ

บญัชีของบริษทัทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ขอ้7(7)  ระบุใหบ้ริษทั

ท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน  จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบ

ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้  หา้รอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัสามารถ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้                                                                                                          
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 ซ่ึงปี 2559  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้ง  ศาสตราจารยเ์กษรี  ณรงคเ์ดช  หรือนางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์

จีน  หรือนายชยัยทุธ  องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 76, 4563 และ 3885 ตามลาํดบั  แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที  

แอสโซซิเอท    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยโดยกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัทั้งส้ิน 

960,000  บาท  ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท  ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม  มี มาตรฐานการ

ทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และ     ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่

อยา่งใด   

 

 

                                                                                    ตารางค่าสอบบญัชี                                     หน่วย : บาท 

ค่าธรรมเนียม บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

ค่าสอบบญัชี  ประจาํปี 2559 

- งบการเงินเฉพาะบริษทั 

- งบการเงินรวม 

 

 450,000 

  80,000 

 

               350,000 

- 

ค่าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ประจาํปี-โรงงาน   40,000                   50,000 

ค่าสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ประจาํปี-สาขา -                   20,000 

ค่าสอบทานงบการเงินสาํหรับไตรมาส 1, 2, 3   390,000                  270,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่า

โทรสาร ฯลฯ 

 

เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

 

เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

รวม 960,000  690,000 

 

 การปฎบิัติตามหลกัการกาํกับดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

หลกัการกาํกบัดูแลของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้

หมวดที ่1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นทุกราย โดย

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. สิทธิในการรับทราบขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษทัฯ อย่าง

รวดเร็วสมํ่ าเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี 

www.sabina.co.th 

2. สิทธิในการซ้ือขายและการโอนหุน้ การไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไรของบริษทั 

3. สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษทัไดท้าํหลกัเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ของ

บริษทัท่ี www.sabina.co.th และแจง้การเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. สิทธิในการส่งคาํถามเพ่ือสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้   โดยสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มาท่ีเลขานุการบริษทัทางอีเมล ์:vaja@sabina.co.th โทรสาร : 

02-4345911   และไดเ้ผยแพร่ใหท้ราบถึงสิทธิดงักล่าวบนเวป็ไซตข์องบริษทั ฯ ท่ี www.sabina.co.th 

5.    สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยทางบริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ปีละ 1 คร้ัง โดย                                            

บริษทัฯจะจดัใหมี้การส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอให้กบัผูถื้อ

หุน้ เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาล่วงหนา้ก่อนการเขา้ร่วมประชุม   

                             6. บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุน

สถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยการจดัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีสามารถเดินทางไปไดง่้ายและสะดวกและมีระบบขนส่ง

มวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ 

                              7.    บริษทัฯ ยงัไดเ้พ่ิมช่องทางเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุม

ผูถื้อหุ้น รวมทั้ งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นทั้ งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไวล่้วงหน้าใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัส่งเอกสารไปยงัผูถื้อหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการ

ใชสิ้ทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 8.    เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการ

อิสระของบริษทัฯ เพ่ือลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

9.    บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียด

ในการประชุมรวมถึงวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเปิดโอกาส

ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแต่ละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการ

นบัคะแนนเสียงในทุกวาระ 

10.    บริษทัฯ จดัใหมี้การดาํเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผู ้

ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้  โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี

ละ 1 คร้ังภายในระยะเวลา 4 เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัและถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังหากไม่ติดภารกิจสําคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบล่วงหน้าอย่าง

ครบถว้นก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย14วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ

กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้ 

1 .  บริษทัฯมีนโยบายสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นสถาบนัให้เขา้ร่วมประชุมผู ้

ถือหุน้ 

2  . บริษทัฯจดัใหมี้เวบ็ไซต ์เพ่ือเสนอขอ้มูลท่ีสาํคญั ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส 

ประจาํปี แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี(แบบ56-1) รายงานประจาํปี(แบบ56-2) รวมทั้งหนงัสือเชิญประชุมผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมีขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอยา่งครบถว้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจดัส่งให้ผูถื้อ
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หุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนการ

ประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

3.   บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น โดยอาํนวยความสะดวกสถานท่ีจดัประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกต่อการเดินทาง และจดัใหมี้เวลาดาํเนินการประชุมอยา่งเพียงพอ 

4.   บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นว่า

สาํคญัและเสนอรายช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า 

โดยมีวธีิการปฏิบติัท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

5.   บริษทัฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือน

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

6.   บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ 

7.    บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ ท่ีมาร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

8.    บริษทัจดัให้มีตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

1. บริษทัไดม้อบใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม21 วนั อยา่งไรก็ตาม ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวซ่ึงเป็นขอ้มูล

เดียวกบัท่ีบริษทัจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้และใชใ้นการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัwww.sabina.co.th อยา่งนอ้ย 30 วนั 

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ รวมทั้งไดมี้การ

ประกาศลงหนังสือพิมพร์ายวนั ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั เพ่ือบอกกล่าวเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

2. หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มี 

รายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุม ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา มี

เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ขอ้บงัคบับริษทั

เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้นแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมีขอ้มูล ครบถว้นและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

และวธีิการเขา้ร่วมประชุมและเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารสาํหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ บริษทัไดจ้ดัทาํ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นภาษาองักฤษดว้ย 

3.   บริษทั ไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมไวอ้ยา่งครบถว้นทั้งน้ีเพ่ือเป็นการช่วย

ในการตดัสินใจของผถืัอหุ้น โดยบริษทัไดค้าํนึงถึงสิทธิของผุถื้อหุ้น ส่งเสริมการใชสิ้ทธิโดยไดมี้การนาํเสนอเร่ืองท่ี

สําคญัให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัและไดบ้รรจุเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นตามกฏหมาย ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั วาระท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
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- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษทัไดเ้สนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ี

เสนอจ่ายพร้อมขอ้มูลประกอบ ระบุวนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลและวนัปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหุน้ และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยมีขอ้มูลรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อาย ุประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน   จาํนวนบริษทัท่ีดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษทัจดทะเบียน และบริษทัทั่วไป หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง เพ่ือ

เปิดโอกาสใหผุ้ถื้อหุน้มีสิทฺเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกาํหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัต่อไป 

-วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริษทัไดเ้สนอรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ

ผูส้อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู ้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ 

ค่าตอบแทนจาํนวนปีท่ีสอบบญัชี (กรณีผูส้อบบญัชีรายเดิม) วธีิการพิจารณาค่าสอบบญัชีซ่ึงไดผ้่านการ

พิจารณากร่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.  การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชุมจะทาํการแนะนาํคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย

ต่าง ๆ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฏหมายให้ท่ีประชุมรับทราบ และช้ีแจงกฏเกณฑต์่าง ๆท่ีใชใ้นการประชุม 

รวมทั้งขั้นตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดเขา้มาภายหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมประชุมไปแลว้บริษทัยงัให้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองคป์ระชุม 

  2.บริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยมีาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือใหส้ามารถ

ดาํเนินการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ และแจง้วธีิการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระใหผู้ ้

ถือหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ 

  3.  บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 4.  บริษทัฯ มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีท่ีมีขอ้

โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 5.  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด โอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 6.  บริษทัฯ หลีกเล่ียงการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นการ

ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม 

 7.  บริษทัฯ จดัให้มีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
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  การดาํเนินการหลงัประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น 

และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมทั้งบนัทึกช่ือ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัทาํการถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ โดยแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไวใ้นเวบไซดข์องบริษทัฯ 

 3. บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ซ่ึงจดัทาํโดย

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

4. บริษทัไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้โดย

บนัทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ขอ้

ซกัถามต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ คาํช้ีแจงของกรรมการรวมทั้งมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน และไดมี้การจดัส่งรายงานต่อตลาด

หลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้การเผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั 

นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซดข์องบริษทัดว้ย 

 

หมวดที ่2. การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

                 บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญักบัผูถื้อหุ้นและดูแลให้มีการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรมดงัน้ี 

1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯกาํหนด ทั้งไดซ่ึ้งไดมี้การเผยแพร่ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

เวบ็ไซตบ์ริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  18 ตุลาคม 2559  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 

2.การมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคล

อ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนได ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษทัไดแ้จง้รายละเอียด

เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พร้อมทั้งไดแ้นะนาํวธีิและขั้นตอนในการมอบฉันทะไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ี

ทางบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน

ไดใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉันทะแบบ 

ค.เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.  กาํหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม

จาํนวนหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดท่ีมีสิทธิพิเศษท่ีจะจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
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4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทําโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตร

ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อ

หุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยใชร้ะบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

5.การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการป้องกนักรรมการบริษทัผูบ้ริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการ

ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  1.   บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผูไ้ม่หวงัดีในการเขา้มาดูแล หรือทาํลายขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

นอกจากนั้นยงัมีระบบ Anti Virus เพ่ือป้องกนัการนาํไวรัสเขา้มาเผยแพร่ หรือทาํลายขอ้มูล  

 2.   บริษทัฯ มีการกาํหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังาน Security ในแต่ละ Program 

Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้

  3.   บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ไวใ้นสัญญาจา้ง

แรงงาน และขอ้บังคบัเก่ียวกับการทาํงาน นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบัติในการทาํงาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากขอ้มูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษทัฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงัไม่ 

เปิดเผยต่อสาธารณะ  

  4.   บริษทัฯ จะทาํการแจง้ให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือ หรือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มี

มาตรการลงโทษและแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน

ชัว่คราว และออกจากงาน ตามลาํดบั และบริษทัฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยให้บุคคลท่ีกระทาํผิดดงักล่าวทาํการกลบัรายการ 

และนาํผลกาํไรท่ีไดจ้ากการซ้ือขายหุน้นั้น ๆ ไปบริจาคแก่องคก์รการกศุลต่อไป 

             5.   บุคคลภายนอกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทาํ หรือทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อ

ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งทาํสัญญารักษาขอ้มูลความลบั ไวก้บับริษทัฯ จนกวา่จะมีการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

             6. บริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนเกือบทั้งหมดเป็นการทาํรายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษทัปฎิบติัตามขอ้กฏหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทาํรายการเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑก์ารไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

เป็นตน้ 

 

หมวดที ่3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  1. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายใน

และภายนอก  และไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และ

มัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบาย

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคาํนึงถึงชุมชนสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการ
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พฒันาอย่างย ัง่ยืน ต่อตา้นการทุจริต คอร์รับชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชน 

ผูถื้อหุน้   

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในอนัท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและเหมาะสม พร้อมกบั

ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  รวมทั้ งมีการรายงานผลการดาํเนินงานให้ผูถื้อหุ้นทุกรายได้

รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้น และถูกตอ้ง  อีกทั้งขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมี

ผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

ลูกคา้ 

บริษทัฯ ตั้งใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดย

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกวยั 

ตลอดจนเอาใจใส่และดาํเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคาํร้องเรียนของลูกคา้ โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษทัฯ ซ่ึง

ประจาํอยูต่ามเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ ตามร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํทัว่ประเทศ 

พนกังาน 

พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจสําคญัท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษทัฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนกังานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความ

มัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญกา้วหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพฒันาบริษทัฯ ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย

คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน บริษทัฯ ให้การดูแลพนกังานในดา้นความปลอดภยั

และจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ เช่น   

- หอ้งพยาบาล 

- การตรวจสุขภาพประจาํปี   

- สวสัดิการซ้ือสินคา้ราคาพิเศษเพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน   

- ชุดฟอร์มใหก้บัพนกังาน 

- กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกูเ้ม่ือพนกังานจาํเป็นตอ้งใชย้ามฉุกเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบ้ียตํ่า    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน 

- การส่งพนกังานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

คู่คา้หรือเจา้หน้ี 

ผูท่ี้มีส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตคือคู่คา้หรือผูข้ายโดยทางบริษทัไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

คดัเลือกและประเมินผูข้ายดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผูข้ายมีระดบัความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อขอ้กาํหนดทางคุณภาพ

ของบริษทัและลูกคา้ไดโ้ดยทางบริษทัมีหลกัการคดัเลือกทั้งการประเมินตามวตัถุดิบ วสัดุสินคา้ต่าง ๆและรวมถึงการ

ประเมินผูข้ายดงัน้ี 

วตัถุดิบและวสัดุสินคา้ทัว่ไป  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงัน้ี 
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1.ระยะเวลาในการจดัส่ง  2.ราคาของสินคา้ 3.ปริมาณขั้นตํ่าในการสั่งซ้ือ4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละสินคา้ตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด 5.เง่ือนไขการชาํระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กาํลงัการผลิต 8.ความถ่ีในการจดัส่งสินคา้ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต และการจา้งทาํอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงัน้ี 

1.คุณภาพของสินคา้ 2.ระยะเวลาในการแกปั้ญหา 3.จาํนวนส่งท่ีเท่ียบกับใบสั่งซ้ือ 4.ส่งของไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด 5.

เง่ือนไขการชาํระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจัดส่ง(เฉพาะผูข้ายในต่างประเทศ)โดยทางบริษัทได้จัดให้มีการทํา

แบบฟอร์มในการคดัเลือกผูข้ายและจดัใหมี้การประเมินผูข้ายอยา่งนอ้ยปีละ2คร้ัง 

บริษทัฯ จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ และหรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่สุจริตในการคา้ และจะสร้างสัมพนัธภาพและความ

เขา้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกนัพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการหาก

เกิดกรณีท่ีไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการ

พิจารณาแกไ้ขปัญหาต่อไป 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝังจิตสาํนึก ความ

รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม และไม่กระทาํการใดๆ หรือใหก้ารสนบัสนุนการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกาํหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม

รวมทั้งดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนหลาย

กิจกรรม(ตามขอ้ 10.หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)) 

คู่แข่งขนัทางการคา้ 

บริษทัฯ จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ  

  2.การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

บริษทัมีนโยบายและแนวปฎิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยกาํหนดให้กรรมการ

ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเล่ียงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของบุคคลอ่ืน 

ท่ีผา่นมาไม่เคยบริษทัฯไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

           3.การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกจิ  

    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และบริษทัไดร่้วมลงนามประกาศเจตนารมณ์

ในโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนใทยในการต่อตา้นการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition 

against Corruption) พร้อมทั้งมีการกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนปฎิบติัตาม

นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจริตยค์อร์รัปชัน่ โดยกาํหนดนโยบายท่ีเน้นการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานและผูบ้ริหารทุก

ระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองคก์รให้มีความถูกตอ้งโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งไดก้าํหนดนโยบายต่าง 

ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัการต่อต่านทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว และปฎิบติัตนตามกฏหมาย

 

 60 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด บริษทัจึงไดก้าํหนดกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยทุกคน ปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

• เนน้การปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้ง

สร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองคก์รใหมี้ความถูกตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

• กาํหนดใหก้รรมการบริษทั และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อบริษทั ต่อตนเอง 

ต่อครอบครัว ต่อเพ่ือน และต่อคนรู้จกั 

• สร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้

• บริษทัมีมาตรการในการคุม้ครองผูร้้องเรียนในการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน โดยจะจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผู ้

ร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียนเป็นสาํคญั โดยจะไดรั้บความคุม้ครอง

จาการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม            

• การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํนั้นผิด

กฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคญัในการส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจแก่

กรรมการบริษทั พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ทั้งน้ี การกาํหนดนโยบาย หลกัปฏิบติั รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะ

ส่งผลใหค้วามโปร่งใสและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้จากนโยบายดงักล่าวไดก้าํหนดเป็น

มาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการหาวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม และกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือ

ขอ้ร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษทัฯ และกรรมการอิสระของบริษทัฯโดยบริษทัไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.sabina.co.th (ตามหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)) 

 

4.ช่องทางในการตดิต่อส่ือสาร 

  บริษทั มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถส่งขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคาํถาม รวมทั้งขอ้ร้องเรียน

มายงับริษทัผ่านทางเลขานุการบริษทั E-mail address  :  vaja@sabina.co.th   หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ E-mail 

address  : ir@sabina.co.th  โทรศพัท์ 02-4229400 โดยท่ีอยูท่างไปรษณีย ์ ไดแ้ก่ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 12  

ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทั้งน้ีในกรณีท่ีเป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษทั เลขานุการจะนาํเร่ือง

ดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัต่อไป 

5.มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

  บริษทัฯ  จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ขอ้ร้องเรียน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือ

พฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษทัฯ   ทั้งจากพนกังาน บุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ    ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการแจง้เบาะแส  ขอ้ร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ

พฒันาและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ดงัน้ี 

• ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 

• ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนขอ้เท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนับสนุนทางการเมือง ดา้นการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวญั  

ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  

• มาตรการดาํเนินการ โดยผูรั้บเร่ืองร้องเรียนนาํเสนอต่อคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่    เพ่ือสอบสวน

ขอ้เท็จจริง และกาํหนดมาตรการดาํเนินการ  เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่    

• การรายงานผล โดยผูรั้บเร่ืองร้องเรียนมีหนา้ท่ีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงใหผู้ร้้องเรียนรับทราบ หากผูร้้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั  ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัทราบ 

• หากผูถู้กกล่าวหา กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง  ถือวา่เป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่    

ตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ท่ีกาํหนดไว ้    หากกระทาํผิดต่อ

กฎหมายตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมายต่อไป 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์ :   GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th  

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท ์ :   02-422-9400  ต่อ 9309 , 9404 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์ :   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

    บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั(มหาชน)  

        เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   

        เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

• ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากพบวา่เป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่หากผูร้้องร้องเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษทัฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้แก่ผู ้

ร้องเรียนไดรั้บทราบ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

• ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน

เป็นสําคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และ/หรือผูท่ี้ให้ขอ้มูล และ/หรือความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้มูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียนตาํแหน่งงาน  

ลกัษณะงาน  สถานท่ีทาํงาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบติังาน    เลิกจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการ

แจ้งขอ้ร้องเรียน  เป็นตน้  ซ่ึงขอ้ร้องเรียนการดาํเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธาน

กรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของผูบ้ริหารระดบัสูงจะถูก

เก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

   นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้้องเรียนในกรณี

การกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารระดับสูง  การกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมถึง

พฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนั ผา่นช่องทางดงัน้ี   

    ไปรษณีย ์ :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

                     บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

                     เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

                     กรุงเทพมหานคร 10700 

     โดยขอ้มูลร้องเรียนการดาํเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่าย

ตรวจสอบภายใน โดยบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและ

บริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป         

   ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีประวติัการฝ่าฝืนกฏหมายแรงงาน การจา้งงาน  ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้และส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดที ่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  

  บริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ งในดา้นการเงินและไม่ใช่ดา้นการเงินซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในการลงทุนโดยไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งพียงพอ ถูกตอ้ง

ครบถว้น และทนัเวลาไวใ้นรายงานประจาํปี คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ผ่านทาง

เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องทางบริษทั www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.การจดัทาํรายงานทางดา้นการเงิน  

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดทาํรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปีให้มีการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนไดมี้การพิจารณาถึง

ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ

การควบคุมภายใน 

3.  บริษทัมีการเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

4.  คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปฎิบติั

ตามนโยบายอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ขอ้ 10.) 

5.  บริษทั ไดมี้การเปิดเผยการทาํรายการระหว่างกนั ซ่ึงบริษทัไดมี้การปฎิบติัตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุช่ือบุคคลท่ีมีการทาํรายการ

ระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนใข/นโยบายราคาและมูลค่าระหวา่งกนั(รายละเอียดตามหัวขอ้รายการ

ระหวา่งกนั ขอ้ 12) 

6.  บริษทัมีการกาํหนดนโยบายให้กรรมการของบริษทัตอ้งรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง  

7.  บริษทัมีการกาํหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้ง

รายงานใหบ้ริษทัทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

แต่งตั้งหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

8.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

   การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบั 

บริษทัฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือใหส้ามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไวไ้ด ้และค่าตอบแทน

ของกรรมการมีการนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี 

  สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน (จาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร เปิดเผยอยูใ่นเร่ืองโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร) 

 

9. ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีมี

ความครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู ้

ถือหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.sabina.co.th เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้าง

องคก์ร รายงานประจาํปี หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 

นอกจากนั้น ทางบริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือให้บริการ

ขอ้มูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบ

ขอ้ซกัถามของนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถติดต่อเขา้มาทางผูดุ้แลหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยผ่านทางอีเมล ์

ir@sabina.co.th หรือโทรศพัทไ์ดท่ี้ โทร.0-2422-9400  

 

  ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยงบ

การเงินประจาํปีและ รายไตรมาส ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนภายในกาํหนดเวลา 

 

 หมวดที ่5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
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5.1โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน(เป็น

กรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นเพศหญิงจาํนวน 1 ท่านและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 

ท่าน 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ

โดยทัว่ไปบริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

       คณะกรรมการบริษทัไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีแน่นอนซ่ึงป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีกาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่งและเม่ือครบวาระแลว้อาจได้รับการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มี

กรรมการท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดมี้นโยบายกาํหนดจาํนวนปี

ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ  

บริษทัไม่เคยมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ในคณะกรรมการของบริษทัไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน

มากกวา่ 2 แห่ง 

ในคณะกรรมการของบริษทัมีกรรมการท่ีไม่ป็นผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ท่านท่ีเคยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิของบริษทั 

  - ท่ีผา่นมา ไม่มีประวติัการทาํผิดของคณะกรรมการบริษทั 

  - ท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฏระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย ์

 

  5.1.1     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีอ่ื่นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง   

         เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด

นโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไวด้งัน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดนโยบายในไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของ

กรรมการผูจ้ดัการ(CEO)ไวไ้ดไ้ม่เกิน 2 บริษทั 

         2.  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 

บริษทั   แต่ไม่ไดก้าํหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 

          3. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหน่ึงของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน

มากกว่า 5 บริษทั   ก็ให้ช้ีแจงผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดงักล่าวไวใ้น

แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ดว้ย   

และท่ีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษทัไม่มีกรรมการท่านใดท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด

ทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แห่ง 
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  5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปดว้ยกรรมการทั้งหมด 10ท่าน มี

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 4 ท่าน และดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกลเ้คียงกบัส่วน 1 

ใน 3 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก 

 

   5.1.3  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษทัฯ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีโดยไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติั และดาํเนินการของบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน

ตามประเภทของธุรกรรม โดยไดจ้ดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัไดแ้ก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชีและการเงิน 

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอ่ืนๆ โดยไดถู้กบรรจุไวใ้นระเบียบอาํนาจ

อนุมติัและดาํเนินการฉบบัท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 

 ดว้ยบทบาท และภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษทัฯ กบักรรมการผูจ้ดัการ บริษทัฯ 

จึงกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแบ่งแยกบทบาท

หนา้ท่ีออกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน นอกจากน้ี คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระ

ในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ อยา่งไรก็ตามประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่

ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็น

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ 

 

อาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ 

            คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั และกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ แทนบริษทัซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

อาํนาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษทัฯมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจดัการของฝ่าย

บริหาร คอยให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วมและไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนั นอกจากน้ี

ประธานกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีภาวะผูน้าํดูแลกรรมการมิใหอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทาํหนา้ท่ีประธานในท่ี

ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม สนบัสนุนและผลกัดนัให้ผูร่้วม

ประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง และปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 

โดยกาํหนดให้มีการจดัองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกนัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระใน

กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบริษทั    
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 จดัให้มีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอและความมุ่งหวงัในการ

ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

  

อาํนาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีในการบริหารงานประจาํเพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คาํสั่ง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.จดัให้มีการจดัทาํนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือพิจารณาอนุมติั และมีหนา้ท่ีในการรายงานความคืบหนา้ของแผนงานธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนงบประมาณท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัตามช่วงระยะเวลาท่ีไดก้าํหนดไว ้

2.บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั แผนงานทางธุรกิจ

และงบประมาณเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายในการบริหารจดัการ  

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานทางธุรกิจของบริษทั 

4.กาํหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการ

แข่งขนัและการสร้างมูลค่าแก่องคก์ร โดยมีการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองกบับุคคลากรและผลิตภณัฑ ์

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือ

คาดการณ์การถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษทั   

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย 

ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน จดัให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานและ

ทบทวนมาตรฐานดงักล่าวเป็นประจาํทั้งน้ีมาตรการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบวา่ดว้ยการปฎิบติังานของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่งและมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนุมติัรายการปกติทางการเงินของบริษทั ฯ 

 9.มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมีอาํนาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของ

อาํนาจ และ/หรือภายใตก้ฎระเบียบภายใน หรือคาํสั่งท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทัการมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการอาจไม่สามารถกระทาํได ้ในกรณีท่ีเป็นการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ตามคาํนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่รายการดงักล่าว สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บการอนุมติัจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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5.2 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฎิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองท่ี

สาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัติดตามและดูแลฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ

ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส ดูแลให้การดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนักงาน และความ

ต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

  

5.2.1  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์    

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหน้า และมีการเติบโตท่ี

มัน่คง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ ความสามารถ ความ

รับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษทัฯ อยา่งเต็มความสามารถ โดยยดึถือตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้

พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูน้ําเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ 

นโยบาย และงบประมาณ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบั

ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมัง่คัง่แก่

บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยและคณะกรรมการบริษทัไดมี้การ

พิจารณาอนุมติั และทบทวนวิสัยทศํน์ และภารกิจของบริษทั ทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหาร

ปฎิบติัตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีวางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากาํหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารของบริษทัโดยไดจ้ดัให้มีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทั้งในดา้นโครงสร้างและการ

ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การจดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจระบุขอบเขตท่ีชดัเจนของผูบ้ริหารและมีการกาํหนดระดบั

อาํนาจในการดาํเนินงานแต่ละดา้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

และเพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย บริษทัฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมและนาํส่ง

เอกสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น รายช่ือและ

ประวติัโดยยอ่ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และส่งเสริม

ใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งจดัทาํสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดาํเนินงานท่ี

ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้กรรมการใหม่ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจ พร้อมคู่มือขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกดว้ย 

 

  5.2.2.  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน และสงัคมส่วนรวม บริษทัฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มี

การแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการนาํขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใชห้รือ

นาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก หรือทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ทาํการส่ือสารใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ และยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และทัว่ถึง 

บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็ปไซต์ของบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “จรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ” 

 5.2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล 

การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อท่ีประชุมโดยระบุ

มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าว ดว้ยขอ้มูลท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  หาก

รายการใดจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ   และหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้   รายการดงักล่าวจะไดรั้บการ

พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษทัจะมีการเปิดเผย

ความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ในวาระดงักล่าว   ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละให้กรรมการบริษทั , ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งใหมี้การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย   เพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2559 รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั

ไดใ้ห้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทุกรายการเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหวัขอ้ รายการระหวา่งกนั) 

5.2.4 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทาํ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินยั

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หากกระทาํการอนัเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณะ และละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือรอให้ผูล้งทุนรับทราบขอ้มูลภายหลงัจากวนัท่ีไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูล   

อยา่งนอ้ย24 ชัว่โมง แต่ถา้ขอ้มูลมีความซบัซอ้นมากใหร้อถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจากขอ้มูลไดมี้การเผยแพร่แลว้ นอกจากน้ี 

หากกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัฯ ใหรั้บทราบทุกคร้ัง 

โดยบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น

ของตนเองอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 วนัก่อนทาํการซ้ือขาย 

อีกทั้ งคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัได้กาํหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง
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หลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

    5.2.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี

ครอบคลุมทั้งในดา้นการบริหาร การเงิน การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีความอิสระ สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นยงั

มุ่งเนน้ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียงโดยได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทาํหนา้ท่ีสอบทานวา่บริษทัฯ ไดมี้

การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

 

 5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไ ดก้าํหนดใหมี้การประชุมขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ4 คร้ัง(ไตรมาสละ 1 คร้ัง) และอาจ

มีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการ

กาํหนดระเบียบวาระการประชุมท่ีชดัเจนและนาํส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวนัประชุมล่วงหนา้อย่างครบถว้น

เพียงพอใหค้ณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ    

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

เต็มท่ี  และในการประชุมไดเ้ชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือช้ีแจง้ขอ้มูลหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในฐานะ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี มีการจดบันทึกการ

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น

ระบบซ่ึงสามารถตรวจสอบและอา้งอิงไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

 

5.4 การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษทัโดยแบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัแทนในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรการรายบุคคลมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความสอดคลอ้งกบัตวัอยา่ง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์รวมทั้ งได้มีการทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลมีหวัขอ้ประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้หลกั 

ดงัน้ี 

1.โครงสร้างคุณสมบติัของกรรมการ   

2. การเขา้ร่วมประชุม  
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3. บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. เร่ืองอ่ืน ๆเช่นการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทัชุดยอ่ยรายบุคคลมีหวัขอ้ประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้หลกั 

ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

2. การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

บริษทั มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษทัป็นผูจ้ ัดส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพ่ือประเมินผลและส่งกลบัมายงับริษทัโดยบริษทัจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพ่ือให้กรรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษทัมีการนาํเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการรายบุคคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกาํหนดแนวทางปรับปรุงในการปฎิบติังานของกรรมการ

ใหดี้ยิง่ข้ึน 

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใชแ้บบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการ

บริษทัทั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยใชว้ธีิระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเคร่ืองหมาย

ท่ีช่องใหค้ะแนนตั้งแต่1-4 

โดยมีความหมายดงัน้ีเร่ิมจาก 1 =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  2 = ไม่เห็นดว้ย  3 = เห็นดว้ย  4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก 

ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2559  อยู่

ในระดบัดีมาก 

การประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุด(CEO)เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษทั ใน

การพิจารณาและประเมินผลงานในแต่ละดา้นของกรรมการผูจ้ดัการ 

5.5 การพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

  5.5.1   คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

  โดยบริษทัไดมี้การส่งเสริมใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีกรรมการการ เช่น

หลกัสูตรซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในปี 2559 มี

กรรมการบริษทัเขา้อบรมหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 
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  5.5.2   สาํหรับกรรมการท่ีเพ่ิงเขา้รับการดาํรงตาํแหน่ง บริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่

โดยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูน้ําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ การดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลบริษทัในเครือ การประชุม คณะกรรมการ

บริษทั และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  5.5.3  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) สาํหรับตาํแหน่งงานหลกั 

โดยกาํหนดเป็นส่วนหน่ึงในแผนกลยุทธ์เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารตาม

แผนท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารของบริษทัโดยไดพิ้จารณาถึงความสําคญัของการดาํเนินธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัใหมี้แผนการคดัเลือกบุคคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหารท่ีสาํคญั

ทุกระดบัใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใสจึงใดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูสื้บทอดตาํแหน่งงานดงัน้ี 

 

 

ชือ่ ตําแหน่ง การอบรม 
   

นายบุญชยั             ปัณฑุรอมัพร กรรมการบริษทั,   

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

-  Financial Statements for Directors (FSD) 

นายสมคิด           ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั -  EDP 16/2016 

- Anti-Corruption : Practical Guide (ACPG)  

- Driving Company Success with IT 

Governence (ITG)  

- Pre-CEO & Fundamental CFO  

- Transfer Pricing การกาํหนดราคาโอน และจุด

ท่ีสรรพากรเพง่เลง็เป็นพิเศษ 

นางสาวสมศรี          ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริษทั -  Anti-Corruption : Practical Guide(ACPG) 

นายอมรเทพ           อสีปัญญา กรรมการบริษทั - ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ 1 

- สมัมนาเพ่ือการพฒันาการบริหารจดัการ 

Mergers & Acquisitions : Financial Legal and 

Tax Strategies and Planning Masterclass 2016 

นางสาววชิรวรรณ      แยม้ศรี กรรมการบริษทั - TQA Inernal Organization Assessment  รุ่นท่ี3  

- TQA Criteria รุ่นท่ี10  

- การบริหารจดัการคลงัสินคา้และการกระจาย

สินคา้ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

 เม่ือตาํแหน่งวา่งลง หรือผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีไดบ้ริษทัจะจดัให้มีระบบการให้ผูบ้ริหาร

ในลาํดบัไกลเ้คียง รักษาการในตาํแหน่งท่ีวา่งลงจนกวา่จะมีการคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัได้

กาํหนดไว ้ 

 2.ระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัรองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการฝ่าย 

 เม่ือตาํแหน่งวา่งลงหรือผูท่ี้อยูใ่นตาํแหน่งไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัไดว้างแผนการสืบทอดตาํแหน่ง

ของระดบัผูบ้ริหารโดยมีกระบวนการดงัน้ี วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกาํลงัคนให้สอดคลอ้ง

กบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษทัโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออกโดยกาํหนด

ความรู้ความสามารถและตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององค์กร คดัเลือกและ

ประเมินผลงาน ประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

5.6 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559     

 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค.2558 

จาํนวนหุ้น 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค.2559 

สดัส่วน

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

 นายวิโรจน์            ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 259,207,000 - 259,207,000 74.59 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายบุญชยั             ปัณฑุรอมัพร กรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นางสุชญัญา           ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษทั - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายสมคิด           ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นางสาวสมศรี          ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ      

 นางสาววชิรวรรณ      แยม้ศรี กรรมการบริษทั 35,000 - 35,000 0.01 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นางสาวรวีวลัย ์        ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายสมชยั              วนาวิทย กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายยทุธนา            อดิพฒัน์ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายจกัรกฤษ          อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)   

การดาํเนินกิจกรรมต่างๆของบริษทั จะคาํนึงถึงผลกระทบต่อตวัองคก์ร สงัคม ส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัใกล ้ 

      และระดบัไกล รวมทั้งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ในอนัท่ีจะนาํพาใหมี้การอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  

  คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินกิจกรรมของ บริษทัมิใหเ้กิดผล 

    กระทบดา้นลบต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนดูแลระมดัระวงัการใชท้รัพยากรในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆของบริษทั 

    อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งตอ้งเป็นส่วนหน่ึงในสงัคมเพ่ือการร่วมพฒันาชุมชน   และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวด  

    ลอ้ม ผา่นการทาํงานของผูบ้ริหาร ส่วนทรัพยากรมนุษย ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีไดก้าํหนดใหผู้อ้าํนวยการสายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน และมีการประชุม 

    เพ่ือกาํหนดกิจกรรมในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานและทวนสอบตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการประชุม 

    ประจาํเดือน โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานการประชุม ร่วมดว้ยผูอ้าํนวยการสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     วสัิยทศัน์  Vision    

“Create Value with Innovation”  หรือ “สร้างสรรคคุ์ณค่าดว้ยนวตักรรม” เน่ืองจากบริษทั มีความเช่ือวา่ทุก 

     หน่วยงานสามารถสร้างคุณค่าของงานท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยนวตักรรม หรือแนวความคิดใหม่ๆ เพ่ือพฒันากระบวนการทาํงาน  

     ใหมี้ผลกระทบดา้นบวกกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคม สามารถช่วยพฒันาชุมชน และไม่สร้างผลกระทบดา้นลบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

      พนัธกจิ  Mission  

             บริษทั แบ่ง Mission ออกเป็น 5 แนวทาง หรือ 5P ดงัน้ี 

1. People : Trust and Worthiness in Human as precious resources บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่พนกังานเป็นทรัพยากร

ท่ีสาํคญั และมีคุณค่าท่ีสุดของบริษทั  

2. Product : Delivered products beyond expectation บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์เหนือกวา่

ความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งในเร่ืองระยะเวลาการส่งมอบ และคุณภาพของสินคา้ 

3. Partners : Trust and Reliable Enterprise บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความเช่ือมัน่ และเป็นท่ีไวว้างใจกบัผู ้

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ ในทุกๆ ดา้น  

4. Productivity : Innovations through productivity by advance mechanism บริษทัฯ เนน้ในการนาํนวตักรรมใหม่ๆ   

และลํ้าสมยัมาช่วยในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดตน้ทุนในการผลิต 

5. Planet : Return benefits to society and environment บริษทัฯไดเ้นน้ในการใหค้วามสาํคญัในการท่ีจะคืนกาํไรให ้

กบัสงัคม  และส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ ดา้น ผา่นกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 

  นอกจากน้ี บริษทัไดค้าํนึงถึงคุณค่าของพนกังานและองคก์ร จึงกาํหนดวฒันธรรมองคก์ร  4 ดา้น และอบรม 

         พนกังานเพ่ือเขา้ใจถึงวฒันธรรมของบริษทั ซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหพ้นกังานไดน้าํไปใชใ้นการทาํงานและการดาํรงชีวติ คือ 

  Think Good   คดิด ี 

Act Smart      ทาํดี 

  Gentle Talk    พูดด ี

  Good  Man      คนด ี                           

โดยมีความเช่ือวา่ การเร่ิมความดีท่ีความคิด คาํพดู การปฏิบติั จะทาํใหไ้ดค้นดี อนัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของ  

           ความสามคัคี ไม่ทะเลาะขดัแยง้ คิดถึงผูอ่ื้นและรู้จกัการให ้นาํมาซ่ึงการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีความสุข กลายเป็น 

           องคก์รแห่งความสุข ซ่ึงนาํไปสู่การช่วยกนัผลิตผลงานสูงสุด (High Performance Organization) และยัง่ยนื 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 ไดเ้ร่ิมโครงการวฒันธรรม 4D ตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั โดยเร่ิมจากประกาศเป็นนโยบาย อบรมทาํความ 

          เขา้ใจพนกังานทั้งองคก์ร เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายประกาศ, เสียงตามสายและ 

         ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมของพนกังานทั้งองคก์ร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 บริษทัดาํเนินกิจกรรม โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม มีวตัถุประสงค ์4 ดา้น คือ 

         - เพ่ือดูแลผูมี้ส่วนก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัธุรกิจโดยตรง คือ ลูกคา้ และพนกังาน ผา่น 3 โครงการ  

   ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค , การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม , การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อ 

                  แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

               -  เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรในการผลิตอยา่งเป็นประโยชนท์างเศรษฐกิจ ผา่น 2 โครงการ 

   5ส เพ่ือเพ่ิมผลผลิต , การอนุรักษพ์ลงังาน 

               -  เพ่ือสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่สงัคมและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ผา่น 5 โครงการ 

                  เยบ็เตา้เติมใจ , มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์, ผลิตภณัฑแ์ละแคม้ป์เพ่ือเยาวชน, To Be No.1, โรงงานในโรงเรียน  

               -  เพ่ือดูแลมิใหผ้ลการดาํเนินงาน มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และรณรงคก์ารรักษาสภาพแวดลอ้ม ผา่น 2 โครงการ 

    การดูแลส่ิงแวดลอ้ม , 5ส สู่บา้นและชุมชน  

      

   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

บริษทัมีนโยบายความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคทั้งดา้นคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการโดยระมดัระวงัใน

การเลือกวตัถุดิบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค มีการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ตรงตาม

ขอ้กาํหนด มีป้ายแสดงส่วนผสมของวตัถุดิบและคาํแนะนาํในการใชง้าน มีกระบวนการเรียกคืนสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั และมี

ช่องทางสาํหรับผูบ้ริโภคไดแ้สดงขอ้แนะนาํ ขอ้ร้องเรียนต่างๆ เพ่ือดาํเนินการในการแกไ้ขปรับปรุง อนัเป็นการแสดงความ

รับผิดชอบต่อผลิตภณัฑแ์ละผลการดาํเนินงาน  เพ่ือความสะดวกสาํหรับผูบ้ริโภคในการติดต่อ แนะนาํ รวมทั้งแสดงขอ้

ร้องเรียน บริษทัไดจ้ดัใหมี้หลายช่องทางเพ่ือการเขา้ถึงปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ดงัน้ี 

- จุดขาย / เคานเ์ตอร์ / Shop ซาบีน่า 

- Call Center   หรือ สายด่วนสาํหรับผูบ้ริโภค (02-422-9430) 

- เวบ็ไซต ์www.sabina.co.thและเพ่ิมช่องทางการติดต่อผา่น Facebook  อีกดว้ย 

-  ขอ้แนะนาํและขอ้ร้องเรียนต่างๆจะถูกรวบรวมส่งใหแ้ผนก CRM ( Customer Relation Management )  และ 

     ไดรั้บการพิจารณาอยา่งระมดัระวงั เพ่ือตอบคาํถาม/ขอ้ขอ้งใจดาํเนินการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการ  

      แกไ้ขปัญหารวมทั้งการเยยีวยา จากนั้นทุกขอ้แนะนาํและขอ้ร้องเรียนจะถูกส่งไปยงัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํการ  

     ตรวจสอบหาสาเหตุรากของปัญหา แลว้นาํมาพิจารณาร่วมกนัในการประชุมแบบCross Functional Meeting เพ่ือสรุปแนว 

     ทางแกไ้ขและป้องกนั รวมทั้งมีการตรวจติดตามหลงัการแกไ้ขปรับปรุง นอกจากน้ียงัเป็นหวัขอ้ในการประชุมประจาํเดือน 

      ของบอร์ดบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน   

การดาํเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภคในปี 2557-2559 

บริหารจดัการข้อร้องเรียนลูกค้า 2557 2558 2559 

ร้องเรียนสินคา้ 15 60 99 

ร้องเรียนบริการ 10 14 25 

อ่ืนๆ (ขอ้แนะนาํ/ความคาดหวงั) 12 96 58 

รวม 37 170 182 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

บริษทัไดป้รับปรุงเวบ็ไซต ์และเพ่ิมช่องทาง Facebook สาํหรับการติดต่อ แนะนาํ แสดงความคิดเห็นต่างๆ 

ทาํให้จาํนวนขอ้ร้องเรียนเพ่ิมมากข้ึนทั้งเร่ืองร้องเรียนสินคา้และบริการ  บริษทัฯถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีทาํให้บริษทัสามารถ

เขา้ถึงและรับทราบปัญหา รวมทั้งความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ง่ายและมากข้ึน การได้รับทราบขอ้มูลดังกล่าวเป็นการ

สะทอ้นถึงความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลง หรือระดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในสินคา้และบริการของบริษทั และทาํให้

แผนกR&D มีขอ้มูลมากข้ึน สาํหรับการพฒันาออกแบบและปรับปรุงผลิตภณัฑต์่อไป ส่วนเร่ืองการใหบ้ริการ บริษทัฯมีคอร์

สอบรมพีซีเป็นจาํนวน 5 วนั พีซีท่ีเขา้ใหม่ทุกคนรวมถึงพีซีท่ีไดรั้บการร้องเรียนจากลูกคา้ จะตอ้งเขา้มาอบรมคอร์สน้ีทุกคน 

หลกัสูตรท่ีใชใ้นการอบรม จะมุ่งเนน้ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์เทคนิคการขายและอบรมการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้  ขอ้ร้องเรียน

เร่ืองบริการทุกเร่ืองจะถูกถ่ายทอดใหพ้นกังานขายรับทราบเพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหข้อ้ร้องเรียนต่างๆลดนอ้ยลง  

นอกจากน้ีบริษทั ไดส้ร้างปฏิสมัพนัธ์และส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ร่วมกบัลูกคา้ ครอบครัว บริษทัคู่คา้ รวมถึงผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งพนกังาน ครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการโดยใชทุ้กช่องทางการส่ือสาร เพ่ือสร้าง

ความเขา้ใจ ความพึงพอใจและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

การประกอบกจิการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน  

   คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส โดยคาํนึงถึงประโยชน์ขององคก์ร

เป็นหลกั  ไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   ไม่สนับสนุนทางดา้นการเมืองไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร ให้ตระหนกัถึงผลเสียของการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งไดก้าํหนดให ้

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวโดยเคร่งครัด และส่ือสารทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทั ไม่ให้มีการเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ

เงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน์ใด ๆ กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัรวมทั้งไม่ดาํเนินการหรือกระทาํการใด ๆ ท่ีเขา้ข่าย

ดงักล่าว และไดมี้การกาํหนดโทษทางวนิยัไวส้าํหรับผูท่ี้ละเมิดหรือผูก้ระทาํผิด   อีกทั้งบริษทัยงัไดส่้งพนกังานเขา้ร่วมอบรม

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถาบนัต่าง ๆ เพ่ือศึกษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัดว้ย 
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  จากการดาํเนินโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงปัจจุบนัองคก์รไดด้าํเนินการอยูใ่นระดบัท่ี 4   ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่การเร่ิมตน้ดงัน้ี  

  ระดบัท่ี 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพ่ือเป็นแนวทางหรือคาํมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัร่วมกนัและไปให้ถึงเป้าหมาย

ร่วมกนัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  ระดบัท่ี 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบติัไดท้ราบถึง

เจตนารมณ์ท่ีจะปฏิบติัในเร่ืองน้ี 

  ระดบัท่ี 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องคก์รจะตอ้งกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นการปฏิบติัโดยกาํหนดบรรทดัฐาน (Norm) ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  ระดบัท่ี 4 : ไดรั้บการรับรอง (Certified)    เม่ือมีปฏิบติัตามระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ซ่ึงจะมีขอ้กาํหนด 71 ขอ้ 

ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 

CAC)  เพ่ือทาํการตรวจสอบวา่องค์กรไดด้าํเนินการครบถว้นตามขอ้กาํหนดและจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือขอการ

รับรองวา่เป็นองคก์รท่ีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และทางบมจ.ซาบีน่า ไดผ้่านการรับรอง โดยรับมอบใบรับรองเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2558  ซ่ึงจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ปี  

  ทั้งน้ี  ไดมี้การนาํนโยบาย มาดาํเนินการจดัทาํมาตรการในทางปฏิบติัโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเองเพ่ือให้ควบคุมการทาํงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจาก

ส่วนกลางท่ีเป็นแนวทางร่วมกนัขององคก์ร และเพ่ิมเติมในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานอยา่ง

ชดัเจนยิง่ข้ึน     

 

การประเมนิความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ทางคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดท้าํประเมินถึงจุดท่ีมีความเส่ียงขององคก์รท่ีอาจจะก่อให้เกิด

การทุจริตคอร์รัปชัน่ จากลกัษณะงานภายในองคก์ร  โดยมีมาตรการป้องกนั  รวมทั้งวางแนวปฏิบติังานนั้นจะตอ้งกระทาํ

ตามขั้นตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั  เพ่ือไม่ใหเ้กิดช่องทางการกระทาํท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใน

เร่ืองดงัน้ี 
1. สินคา้, วตัถุดิบ,  ช้ินตดั, Premium, Gift voucher  หรือเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   รวมทั้งรายการขายท่ีเป็นเงินสด 

และเงินสดยอ่ย   ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  ไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัได ้

2. ขอ้มูล  วธีิการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเก่ียวกบัสูตรการผลิต  แบบสินคา้  ลูกคา้สมาชิกของบริษทัถือเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด  และไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ 

รวมทั้ง ไม่สามารถทาํการดดัแปลงทาํสาํเนาหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัได ้ 

3. การเปิดรายการสั่งสินคา้เพ่ือขาย  ตรงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   กรณีท่ีจะปฏิบติันอกเหนือจากหลกัเกณฑต์อ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเท่านั้น   

4. การเปิดรายการสั่งสินคา้เพ่ือจดัแสดงสินคา้ให้ลูกคา้   ในปริมาณท่ีเหมาะสม   กรณีท่ีจะปฏิบติันอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์อ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเท่านั้น   

5. การขายสินคา้ตรงตามราคา  และรายการโปรโมชัน่ท่ีกาํหนด 

6. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลขายตรงตามยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั   

7. บนัทึกและสอบทานขอ้มูลการรับคืน  ตรงตามรายการสินคา้ท่ีไดรั้บคืนจากร้านคา้เท่านั้น 

8. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลการจดัส่ง  ตรงตามรายการสินคา้ท่ีไดเ้ปิดรายการสัง่สินคา้เพ่ือขายเท่านั้น 
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9. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลค่าใชจ่้ายการนาํเขา้ – ส่งออก ตรงตามเอกสารท่ีเกิดข้ึนจริง  

10. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลค่าใชจ่้ายการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 

11. การหลีกเล่ียงการส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการคู่แข่ง 

12. การเปิดรายการสัง่สินคา้เพ่ือขายในระบบออนไลน์   ตรงตามรายการและปริมาณท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือเท่านั้น  

13. การออกแบบผลิตภณัฑ์  สาํหรับงานของบริษทัเท่านั้นโดยไม่นาํงานนอกเขา้มาทาํในท่ีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัและลูกคา้เป็นหลกั  

14. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์  สาํหรับงานของบริษทัเท่านั้นโดยไม่นาํงานนอกเขา้มาทาํในท่ีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทั และลูกคา้เป็นหลกัและไม่เผยแพร่ความลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั 

15. กรณีปรับ / เปล่ียนวตัถุดิบ  หรือแกไ้ขราคาตน้ทุน  จะตอ้งรับเร่ืองจากหน่วยงานจดัซ้ือ และ Merchandiser เท่านั้น  

หลงัจากแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

16. การรับ-เบิกวตัถุดิบ รวมถึงช้ินตดั ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและวตัถุดิบใหต้รงกนั 

17. การพิจารณาผลงานและการจ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาของพนกังาน   ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมตาม

หลกัเกณฑข์องบริษทั 

18. การติดตามหน้ี และจดัทาํรายงานส่ิงท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามหน้ี   อยา่งตรงไปตรงมา 

19. การตรวจนบัสินคา้ตามห้างร้าน   และจดัทาํรายงานส่ิงท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจนับสินคา้   อย่าง

ตรงไปตรงมา 

20. การบันทึกบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี และจัดทาํรายงานทางบัญชี ตามนโยบายบัญชีของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผา่นการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 

21. การจดัทาํรายงานทางบญัชี / การเงิน ตรงตามขอ้เท็จจริง มีเอกสารถูกตอ้ง และครบถว้น 

22. การจดัทาํงบการเงิน รายงานทางบญัชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพ่ือนาํส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

23. การเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินใหก้บันกัลงทุนทัว่ไปตรงตามขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงและผา่นการตรวจสอบและอนุมติัจากผู ้

มีอาํนาจ 

24. การรับ  การจ่ายเงินของบริษทั  ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีน่าเช่ือถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนุมติัจากผูมี้

อาํนาจการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น เป็นเร่ืองท่ีใชก้ารมีส่วนร่วมของทุกคน  

 

       บริษทั  ทาํธุรกิจดว้ยความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกาํไรใดๆ  ท่ีนาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่   ไดมี้การ 

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดรวมทั้งขั้นตอนและการควบคุม  ท่ี

สามารถตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจของการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ท่ีตรงตาม

นโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้และไม่นาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัต ิ 

• คณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่

ดา้นการรับ  การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด  

• บริษัทฯ กาํหนดนโยบายเก่ียวกับการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือลด

ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความลาํบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได ้

• บริษทัฯ ไม่ไดมี้ขอ้หา้มการรับ  การใหข้องขวญั  ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของบริษทัฯ  เพ่ือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพ

ทางธุรกิจ  หรือกระทาํตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 
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• ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ควรเป็นเงินสด  หรือเทียบเท่าเงินสด  และตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิด

กฎหมาย 

• คณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   ตอ้งวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซ้ือ  จดัหา  ไม่มีผลกระทบต่อ

การตดัสินใจคดัเลือก   และมีการปฏิบติัตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  อยา่งเคร่งครัด   

• กรณีการคัดเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจัดซ้ือ  จัดหา  สินค้า   วตัถุดิบ  พ้ืนท่ีการขาย   หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้กับบริษัทฯ  บริษัทฯไม่เรียกร้องการรับ   การให้ของขวัญ   ทรัพย์สิน   หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด    เพ่ือติดสินบนและนาํไปสู่การไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือการจดัทาํสัญญาร่วมกนั  

รวมทั้งส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีละเวน้การปฏิบติัตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัตามท่ีกาํหนดไว ้   

บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสาร  ประชาสัมพนัธ์ ให้กบัคณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังานบริษทัฯ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  

หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม  รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ   เพ่ือสร้างความเขา้ใจและแนว

ปฏิบติัการรับ  การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ของบริษทั 
ดังนั้นฝ่ายบริหาร สํานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบในการ

ทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง จะตอ้งพึงระวงัจุดเส่ียงดงักล่าว และทาํตามกฎระเบียบ

อยา่งเคร่งครัด โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั  อีก

ทั้งจะตอ้งรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในองค์กร เพ่ือร่วมมือกนัให้เป็นแนวทางเดียวกนัและพฒันาองค์กรต่อไป นอกจากน้ี

บริษทัยงัไดมี้กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผล  
 

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ  และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ทราบถึงนโยบายท่ีเก่ียวกบั

มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  จึงมีการเผยแพร่ผา่นช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วยงานภายใน 

• ประกาศผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ  

• ติดประกาศของบริษทัฯ ในสถานท่ีเห็นเด่นชดั  

• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

• จดัฝึกอบรมเป็นประจําทกุปีให้แก่ผู้บริหารและทกุคนในบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้สํานกังานและโรงงานต่าง ๆ  

ได้มีรับทราบและเข้าใจเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั�นด้านต่าง ๆ และเน้นยํา้ให้ทุกคนปฏิบัติตาม

มาตรการดงักลา่วโดยในปี2559ได้จดัอบรมพนกังานดงันี ้

-สาํนกังานปิ�นเกล้า จดัอบรมวนัที� 29 ธนัวาคม 2559 

-โรงงานยโสธรจดัอบรมวนัที� 9 ธนัวาคม 2559 

-โรงงานชยันาทจดัอบรมวนัที� 16 ธนัวาคม 2559 

-โรงงานพทุธมณฑลสาย5จดัอบรมวนัที� 22 ธนัวาคม 2559 

-โรงงานทา่พระและบรีุรัมย์ จดัอบรมวนัที�  23 ธนัวาคม 2559   

หน่วยงานภายนอก 

• ประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• แจ้งจดหมายกบัทางผู้ ค้า 

• รายงานประจําปีของบริษัทฯ  (56-1) 
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แนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฎบัิติงานตามแนวทางปฏบัิติในการป้องกนั 

บริษทักาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนั การมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ โดยการให้สาํนกังานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal 

control) และให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ืองในการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    

หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีมีหลักฐานอันควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการกระทําซ่ึงอาจจะมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัสาํคญัต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดูแลบุคลากรบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน ดว้ยหลกัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาค ปฏิบติัต่อพนกังาน

อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส ภาษา หรือตาํแหน่ง 

รวมทั้งไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน การใชห้รือสนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก และการคา้มนุษย ์ 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตตลอดจนทรัพยสิ์นของพนกังานและของบริษทั โดยเนน้ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน และจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการทาํงาน ดงัน้ี 

การดูแลให้มสีภาพแวดล้อมในการทาํงานทีป่ลอดภัยและมสุีขอนามยัเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิานของพนักงานโดย 

1. พนกังานใหม่ทุกคนก่อนเร่ิมปฏิบติังาน จะไดรั้บการอบรม เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานทุกคร้ัง เพ่ือให้

เกิดจิตสาํนึกใน เร่ืองของการทาํงานอยา่งไรไม่ใหเ้กิดอุบติัเหต ุ

2. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานมีความปลอดภยัในการทาํงานและมีการตรวจเช็ค

เป็นประจาํ 

3. จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับงานแต่ละประเภท และสอนวิธีการใชง้าน

อยา่งถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุในระหวา่งทาํงาน 

4. จดัใหมี้การอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ตามกฎหมายกาํหนด 40 เปอร์เซ็นต ์ของพ้ืนท่ี ของแต่ละหน่วยงาน และจะ

ดาํเนินการต่อใหเ้ป็น 100 เปอร์เซ็นตข์ององคก์รทั้งหมดและมีการฝึกทบทวนทุกๆปี โดยหน่วยงานท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้งตาม

กฎหมายกาํหนด และมีการซอ้มอพยพหนีไฟทั้งองคก์รปีละ 1 คร้ัง โดยใชเ้วลาในการ อพยพออกจากตวัอาคารมาท่ีจุดรวม

พลไม่เกิน 5 นาที  โดยมีขั้นตอนการฝึกซอ้มตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้

5. จดัใหมี้การตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่ นอุณหภูมิ ในการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มประจาํปี 

6. มีหน่วยงานความปลอดภยัฯ ท่ีข้ึนตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด และบุคลากรท่ีดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั ตาม

กฎหมายกาํหนด  เช่น จป.วชิาชีพ, จป.บริหาร,  จป.หวัหนา้งาน และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ โดยจะมีการแต่งตั้ง และ

อบรมบทบาทหนา้ท่ีตามกฎหมาย พร้อมทั้งข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการปฏิบติัของขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

7.  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) ไดม้าจากการเลือกตั้ง

ของพนักงานทั้งหมดท่ีมาลงคะแนนเลือกตั้ง และคณะกรรมการฯ (คปอ.) จะมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของพนกังาน 
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8. จดัให้มีการตรวจสุขภาพ พนกังานทุกคน ปีละ 1 คร้ัง โดยมีการตรวจสุขภาพทัว่ไป และตรวจสุขภาพตาม

ปัจจยัเส่ียง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงั และป้องกนัโรคจากการทาํงาน ตรวจโดยแพทย ์อาชีวอนามยั ชั้น1 

9.  ส่งเสริมใหใ้ชห้ลกัการ 6ส ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีทาํงานให้สะอาด เป็นระเบียบและ

ปลอดภยั 

ผลของการบริหารการจดัการดูแลและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้ม ในการ

ทาํงานดงักล่าว ส่งผลให ้บริษทัฯ ไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานจนถึงปัจจุบนัและไดรั้บรางวลั 

Zero Accident Campaign 2016 ระดับทอง ระดบัประเทศ ปีท่ี1 โดยมีสถิติชัว่โมงการทาํงาน รวมทั้งหมด 

11,292,667 ชัว่โมง 

 

ทางบริษทัมียอดรวมสถิติท่ีไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน รวมชัว่โมงทั้งหมด 13,606,818 ชัว่โมง ซ่ึงจะอยูใ่น

เกณฑร์างวลั Zero Accident Campaign 2017 ระดบัทอง ระดบัประเทศ ปีท่ี2 

 

รับรางวลั  Zero Accident Campaign 20216 ระดบัทอง ระดบัประเทศ 
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การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมคุีณภาพชีวติทีด่โีดย  

1.  ดูแลใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวสัดิการขั้นตํ่าตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวสัดิการท่ี

มากกว่ากฏหมายกาํหนด เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอาย ุ

(Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจาํปี   ค่ารักษาพยาบาล เงินกูพ้นกังาน   งานเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี กีฬาสี เป็นตน้           

2.  ดูแลให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนักงานท่ีไดรั้บความไม่เป็นธรรม โดยกาํหนดใน

ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของบริษทั รวมทั้งมีตูแ้ดงร้องทุกข ์

3.  ส่งเสริมกิจกรรมให้พนกังานไดมี้โอกาสบาํเพญ็ประโยชน์ ทาํความดีเพ่ือสังคม ผ่านกิจกรรมของโครงการ 

4D  

4.  จดัให้มีกิจกรรมสาํหรับพนกังานตามประเพณีท่ีสําคญั เช่น การตกับาตรร่วมกนัในวนัปีใหม่ การทาํบุญ

ประจาํปี การรดนํ้ าดาํหวัในวนัสงกรานต ์ 

5.  ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ และสนับสนุนให้คณะกรรมการไดป้ระชุม และมีส่วน

ร่วมในการหารือ เพ่ือทาํกิจกรรมและพฒันาความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวติท่ีดี 

 

การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิม่พูนทกัษะในการทาํงาน และมโีอกาสได้แสดงศักยภาพ 

1. ใหส่้วนทรัพยากรมนุษยจ์ดัอบรมหวัหนา้งาน ในเร่ืองการเป็นผูน้าํท่ีดี ทศันคติท่ีดีและมีเมตตาต่อลูกนอ้งและ

เพ่ือนร่วมงาน  

2.  ดูแลใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากร และส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ

ของพนกังานโดยจดัสถานท่ีเรียนรวมทั้งครูอาจารยต์ามหลกัสูตร กศน. โดยพนกังานท่ีเรียนจบสามารถรับประกาศนียบตัร

ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ   รายละเอียดตามตาราง    

พนักงานทีจ่บการศึกษาจาก กศน.และมหาวทิยาลยั ปี 2549 ถึง 2559 

ระดบัช้ัน 
บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)และบริษัทในเครือ 

ท่าพระ สาย5 ชัยนาท ยโสธร บุรีรัมย์ 

มธัยมตน้ 20 5 52 191 5 

มธัยมปลาย  28 25 161 0 

ปวช. 4 23 16 49 0 

ปวส.-ปริญญาตรี 6 9 4 20 1 

ปริญญาโท 0 0 0 1 1 

รวม 38 65 97 422 27 

รวมทั้งหมด 649 
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3. จดัระบบ Sabina Productive Management   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 

                               

 

เพ่ือใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถไดเ้ป็นประธาน หวัหนา้กลุ่ม ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมกนัพฒันา

ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน และทาํใหมี้โอกาสไดแ้สดงศกัยภาพของตน ซ่ึงส่งผลต่อความกา้วหนา้ ( Career  path ) ใน

อนาคต 

ผลของการดาํเนินการดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ส่งผลดงัน้ี  

อตัราการลาออกปี 2554  ถึง  2559 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

6.01 3.59 2.68 2.34 2.27 2.25 

 

1. อตัราการมาปฏิบตังิานของพนกังานคอ่นข้างคงที� 

อตัราการมาปฏิบติังาน ปี 2554  ถึง 2559 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

95.18 95.21 96.54 96.75 96.95 95.92 

 
2.  ในปี 2559  บริษทัไดรั้บรางวลัจากกระทรวงแรงงานในดา้นแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการต่อเน่ืองเป็นเวลา

หลายปี อนัเป็นส่ิงยนืยนัมาตรฐานในการดาํเนินดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

• โรงงานพุทธมณพล สาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และ

สวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559    ปีท่ี 7  เม่ือวนัพธุท่ี  17 สิงหาคม 2559     
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• โรงงานท่าพระ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการ

แรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559   ปีท่ี 8   เม่ือวนัพธุท่ี  17 สิงหาคม 2559     

• โรงงานยโสธร  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการ

แรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559   (10 ปี ข้ึนไป)  เม่ือวนัพธุท่ี  17 สิงหาคม 2559    

•   โรงงานชัยนาท  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน

ดีดีเด่น ระดบัจงัหวดัชยันาท  เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  

 

3.  บริษทัฯ  มุ่งสร้างหน่วยงานใหเ้กิดความปลอดภยั มีมาตรฐาน ก่อใหเ้กิด การเพ่ิมผลิตภาพ โดยมีรากฐานจาก

วนิยัของบุคลากร เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการทาํงาน นาํไปสู่ความเช่ือถือของลูกคา้ ทั้งยงัช่วยประหยดัทรัพยากร ลด

ปัญหามลภาวะและความสูญเปล่า ของกระบวนการทาํงาน  ในการดาํเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวลั Thailand 5S Award 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) เพ่ือเป็นการ วดัผลการดาํเนินงาน 5ส ขององคก์ารอยา่งเป็นรูปธรรม และในระบบ

การทาํงาน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยไดน้าํเสนอผลงาน Kaizen  ภายในเครือบริษทัฯ  

กระทัง่นาํไปสู่การประกวด และไดรั้บรางวลั   Thailand  Kaizen Award   และ Thailand  Lean  Award  สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี( ไทย-ญ่ีปุ่น )   

• โรงงานชัยนาท       ไดรั้บรางวลั  Thailand  Kaizen   Award   2016  ประเภท Kaizen   

Suggesstion  System   ระดบั ทอง     ผลงาน   “ ของผมก็เจ๋งนะครับ  ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2559   

• โรงงานพุทธมณฑลสาย 5      ไดรั้บรางวลั  Thailand   Kaizen  Award  2016   ประเภท  Kaizen  

Suggesstion  System    ผลงาน   “ เตารีดไอนํ้ าไซเรน  ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559   

• โรงงานพุทธมณฑลสาย 5  ไดรั้บรางวลั  5 S AWARD  ระดบัทอง จากสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558  และ ในปี 2559  เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื จึง

เปิดให้หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา หรือ บริษทัฯเอกชน เขา้เยี่ยมชมกระบวนการ

ทาํงาน  โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ซ่ึงถือวา่ ไดด้าํเนินงาน เพ่ือใหเ้กิด CSR  

•    โรงงานยโสธร   ไดรั้บรางวลั  Thailand  Lean Award  ปี 2016 ระดบั Silver   จากสมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม  2559 

 

4. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ TO BE NUMBER ONE ”  ใน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี สาํหรับผูป้ระกอบการผูใ้ชแ้รงงาน 

• โรงงานชัยนาท  ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER ONE   ระดบัภาคกลางและภาค

ตะวนัออกรักษามาตรฐานตน้แบบ  และ ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อม

เป็นตน้แบบ  ระดบัเงนิ  ปีที ่2   เม่ือวนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2559  

• โรงงานยโสธร บริษทัซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน )  ได้รับรางวลัการประกวด TO BE NUMBER  

ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  ระดบัเพชร  เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2559 

• โรงงานสาย 5    ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบ

กิจการ จากกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน  จงัหวดันครปฐม วนัท่ี 20 สิงหาคม 2559  
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5. บริษทัเขา้ร่วมโครงการปลอดโรค  ปลอดภยั กายใจเป็นสุข  ภายใตน้โยบายวยัทาํงาน ปลอดโรค ปลอดภยั 

กายใจเป็นสุข  โดยดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จในการการป้องกนั ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 

• โรงงานชัยนาท    ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสุข

ระดบัประเทศ   ระดบัทอง  จากสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม    

• โรงงานสาย 5    ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย  กายใจเป็นสุข  

ระดบัประเทศ ระดบัเงิน   จากสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้อม    

 

5ส เพ่ือเพิม่ผลผลติ นําไปสู่ 5 ส เพ่ือการพฒันาองค์กร  (5S for Organization Improvement) 

              การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั   องคก์รตอ้งยอมรับสถานการณ์ท่ีตกอยูใ่นภาวะท่ีตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งค่อนขา้งสูง ซ่ึงมี

ความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี  องค์กรตอ้งมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั   เคร่ืองมือหน่ึงท่ีเป็น

เหมือนจุดเร่ิมตน้ของการสร้างให้ทุกคนสามารถมองเห็นจุดต่างๆท่ีองคก์รจะนาํมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน ซ่ึง

กิจกรรมนั้นก็คือ “กิจกรรม 5ส” 

            การนาํระบบ 5ส เขา้มาประยกุต์ใชใ้นองค์กร  สนับสนุนให้พนักงานมีทกัษะความรู้และความเขา้ใจเร่ือง 5ส และ

สามารถนาํเอาหลกัการของ 5ส ไปประยุกตใ์ชใ้นงานของตวัเอง    การดําเนินการ 5 ส ในพื้นที่  สู่ การดําเนินการ 5 ส ใน

กระบวนการ ( Inprocess )   ทาํให้องคก์รมีพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งและแข็งแรง สามารถช่วยให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนและ

ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีไม่จาํเป็น 

           การพฒันาองคก์ร   โดยการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วมจากการแบ่งพื้นที่ Small Group      ทาํให้เกิดการ

พฒันาศกัยภาพบุคลากร จากการเป็นหัวหนา้ Small  Group    ซ่ึงกระบวนการส่งเสริมเหล่าน้ี   เป็นการให้อาํนาจการ

ตดัสินใจ ( Empowerment ) ในการดาํเนินงาน 5 ส.      ซ่ึงจะก่อใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

ผลการดาํเนินโครงการปี 2556 -2559  

หลงัจากไดข้ยายผลการดาํเนินงานดา้น 5ส บริษทัฯ ไดส่้งโรงงานยโสธร เขา้ร่วมในการประกวด Thailand 5S 

Award 2013 และไดรั้บรางวลัระดบั Silver Award เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 จาก สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-

ญ่ีปุ่น) สสท. ประจาํปี 2556 ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ศูนยศู์นยนิ์ทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ 

          ในปี 2557 บริษทัฯไดข้ยายการทาํ 5ส อยา่งจริงจงั จากโรงงานยโสธร ไปสู่โรงงานท่าพระ โรงงานชยันาท และ

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 (จาํนวน 3 พ้ืนท่ี) และเพ่ือเป็นการยกระดบัและสอบเทียบมาตรฐาน จึงส่งโรงงานยโสธร โรงงาน

ท่าพระและโรงงานชยันาท เขา้ร่วมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และและโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ประกวด 

Model 3 พ้ืนท่ี  

โดยโรงงานยโสธรและโรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัระดบั Golden Award   ส่วนโรงงานท่าพระไดรั้บรางวลัระดบั 

Silver Award   นอกจากน้ีทั้ง  3  พ้ืนท่ีของโรงงานพทุธมณฑลสาย  5  ผา่นเกณฑ ์ในการประกวด   Model   เม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2557 จาก สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) สสท. ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 

ในปี 2558   นอกจากการรักษาระบบ  5 ส ซ่ึงลงหลกัปักฐานอยา่งมัน่คงในโรงงานยโสธร โรงงานชยันาท และ

โรงงานท่าพระ บริษทัฯไดย้กระดบั 5ส ในโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 โดยขยายการทาํ 5ส จาก 3 พ้ืนท่ีตน้แบบ ไปสู่ทุกพ้ืนท่ี 

ทุกแผนกทัว่ทั้งโรงงาน และเขา้ประกวด Thailand 5S Award 2015 ซ่ึงไดรั้บรางวลัระดบั Golden Award   เม่ือวนัท่ี 4 

พฤศจิกายน 2558 จาก สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สสท. ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา 

กรุงเทพฯ 

 
 

ในปี 2559 บริษทั ยงัคงรักษามาตรฐานการดาํเนินงาน 5 ส  ใหย้ ัง่ยนื และ ยกระดบัการดาํเนินงาน โดยการเปิดให้

หน่วยงานท่ีสนใจเขา้มาเยีย่มชมโรงงาน  และถือเป็นการทาํ CSR    
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ผลการนํา 5ส มาใช้ทัว่ทั้งองค์กร และยกระดบัการใช้ 5ส เข้ามาในกระบวนการทาํงาน 

1. ดว้ยหลกัการสะสางและสะดวก ทาํใหจ้ดัอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส่วนกลางท่ีสามารถใชร่้วมกนัได ้เช่น ท่ีเยบ็กระดาษ 

ท่ีเจาะรู กรรไกร มีดคทัเตอร์ ฯลฯ เป็น One Best Center และมีเท่าท่ีจาํเป็น ส่งผลใหใ้ชอุ้ปกรณ์สาํนกังานอยา่ง

คุม้ค่า และทาํใหค้่าใชจ่้ายอุปกรณ์สาํนกังานลดลง 

2. ดว้ยหลกัการสะอาด และสร้างนิสยั ทาํใหพ้นกังานทาํความสะอาดจกัร เคร่ืองจกัรอ่ืนและพ้ืนท่ีทาํงานเป็นประจาํ

ทุกวนั ส่งผลใหป้ริมาณงานเป้ือนลดลง ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ทาํความสะอาดลดลง และท่ีสาํคญัคือ ฝึกใหพ้นกังานได้

ตรวจสอบส่ิงผิดปกติของเคร่ืองจกัร ในระหวา่งการทาํความสะอาด ตามหลกัการของการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง 

(Automatic Maintenance- TPM)  นอกจากน้ียงัส่งผลใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด เหมาะสมสาํหรับการทาํงาน

พนกังานพบส่ิงผิดปกติระหวา่งการทาํความสะอาดเคร่ืองจกัรประจาํวนั แจง้ช่างเพ่ือทาํการแกไ้ข 

3. ดว้ยหลกัการสะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสยั ทาํใหพ้นกังานจดัระเบียบการจดัเก็บอุปกรณ์ วตัถุดิบในการ

ทาํงานไม่สูญหาย และสร้างนิสยัในการใชท้รัพยากรการผลิตอยา่งระมดัระวงั ทาํใหอ้ตัราการเบิกเพ่ิม (ใชเ้กินสูตร

ผลิต)ลดลง ส่งผลใหไ้ม่ตอ้งซ้ือวตัถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช ้

4. ดว้ยหลกัการสะสาง และสะดวก ทาํใหพ้นกังานรู้จกัการจดัเก็บและบริหารส่ิงของ วตัถุดิบ และอุปกรณ์การทาํงาน

ภายในความรับผิดชอบของตน ตามหลกัการ Max-Min และ Fi-Fo ส่งผลต่อการควบคุมการจดัซ้ือท่ีพอดีกบัความ

จาํเป็น และลดตน้ทุนจากความสูญเปล่าของการจดัเก็บท่ีมากเกินไปจนวตัถุดิบเส่ือมสภาพ 

การดูแลสิ่งแวดล้อม   

 เพ่ือเป็นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงใหค้วามสาํคญัในการดูแลมิใหก้ารดาํเนินกิจกรรมใดๆส่ง

ผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนดงันั้นนอกจากการดูแลพ้ืนท่ีทั้งหมดของบริษทัใหน่้าอยู ่ น่าทาํงานดว้ยการเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวแลว้ บริษทัยงัดาํเนินการต่างๆเพ่ือลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการกาํจดัขยะมูลฝอย,ขยะอุตสาหกรรมอยา่ง

ระมดัระวงั เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

การปฎบิตัติามกฎหมาย  
 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัอยา่ง

เคร่งครัด และมีการจดัการดา้นของเสียจากการผลิต นํ้ าเสียจากการบาํบดั  การตรวจวดัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน สาํหรับ

ของเสียจากการผลิตซ่ึงส่วนมากเกิดข้ึนจากการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร เช่น นํ้ ามนัจกัร นํ้ ามนัเคร่ือง เศษอลูมิเนียม เศษเหลก็

ฯลฯ บริษทัมีการจดัเก็บของเสียในภาชนะบรรจุอยา่งถูกตอ้งตามประเภทของเสีย พร้อมทั้งจดบนัทึกปริมาณและชนิดของ

เสียแต่ละประเภทก่อนส่งกาํจดัอยา่งถูกตอ้ง โดยดาํเนินกสารจดัจา้งผูรั้บกาํจดัของเสียท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 

การใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 บริษทัดาํเนินการเพ่ือควบคุมการใชท้รัพยากรเพ่ือลดและป้องกนัปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนดงัน้ี 

ดา้นการใชไ้ฟฟ้า  : บริษทัดาํเนินการลงทุนกบัโครงการต่างๆเพ่ือลดการใชพ้ลงังานลง ไดแ้ก่การเปล่ียนหลอดไฟฟลูออเรส

เซนต ์36 W เป็นหลอด LED 18 W ท่ีโรงงานทั้ง 4 สาขา  

ดา้นคุณภาพอากาศ : มีการดาํเนินการควบคุมอตัราการระบายมลพิษทางอากาศใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีกาํหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีแผนการตรวจสอบและบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั(PM)ของอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม

มลพิษทางอากาศต่างๆ ทาํการตรวจวดัคุณภาพอาอาศท่ีปล่องระบายอากาศและในพ้ืนท่ีการทาํงาน จากผลการดาํเนินงาน

คุณภาพอากาศท่ีออกจากโรงงานมีค่าสูงกวา่มาตราฐานท่ีกาํหนด 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ดา้นระดบัเสียง :จดัใหมี้การดูแลรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประกอบต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ จดัอุปกรณ์ PPE 

ป้องกนัเสียงส่วนบุคคลใหพ้นกังานสวมใส่ ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของงาน มีการตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีทาํงาน

ประจาํปี ทุกปีและพร้อมดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขกรณีตรวจพบวา่ค่าเสียงดงัเกินมาตราฐาน 

ดา้นแสงสวา่ง : จดัใหมี้การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งและวเิคราะห์สภาวะการทาํงานตามลกัษณะงานและการใชค้วาม

เขม้แสงในการทาํงาน เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปรุงใหเ้หมาะสม 

การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เกิดจากพนกังานเกิดความไม่เขา้ใจท่ีแทจ้ริง จึงมีแนวทางการจกัการปลูกฝังจิตสาํนึกใหพ้นกังาน

ทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ใหไ้ดรั้บารฝึกอบรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัศูตรท่ีไดส่้งพนกังานผา่น

การอบรมไปแลว้ดงัน้ี      

1. กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

 
2. ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

การรณรงค์ให้มีการคดัแยกขยะ 

  บริษทัรณรงคแ์ละปลูกฝังแนวความคิดการคดัแยกขยะใหเ้กิดข้ึนในองคก์รทุกระดบัผา่นการดาํเนินกิจกรรม 

5สโดยเร่ิมจากการดูแลใหมี้การแยกประเภทถงัขยะ 

ส สะดวก ถงัขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแก้ว ขวดพลาสติค 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

กาํกับดูแลและคัดเลือกผู้กาํจดัขยะ 

  บริษทัมีการคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มารับกาํจดัขยะและของเหลือใช ้จากการสรรหาและคดัเลือกโดยคณะกรรมการ 

โรงงานและส่วนทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือใหไ้ดผู้รั้บเหมากาํจดัขยะท่ีไดรั้บใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การ

กาํจดัขยะของผูรั้บเหมาดงักล่าว จะไม่เกิดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
 

โครงการ ZeroWaste 

  เพ่ือลดความสูญเปล่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากของเหลือใชแ้ละขยะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์

คิดนวตักรรมส่ิงประดิษฐจ์ากของเหลือใช ้(ขยะ) จากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทาํ Zero Waste ปี 2559 (ตนั) 

โรงงาน 
ขยะในปี
2559 
(ตนั) 

ผลจาก Zero Waste ปี 2559 

ทิง้ รไีซเคิล่ นวตักรรม
สิง่ประดษิฐ ์

ทา่พระ 59.85 70.00 28.05 1.95 

สาย 5 243.60 50.91 45.00 4.09 

ชยันาท 54.57 32.00 20.45 2.12 

ยโสธร 66.00 34.00 26.72 5.28 

บรุรีมัย ์ 26.10 52.00 48.00 0.00 

รวม 450.12 238.91 168.22 13.44 

Sabina Zero Waste (450 ตนั) 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 
 

ส่งผลใหป้ริมาณขยะท่ีสูงถึง815,640   กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง450,116กิโลกรัม ในปี 2559 

โรงงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 % ขยะ
ทิง้ 

% ขยะ
รไีซ
เคิล่ 

ทา่พระ 85,590 76,080 66,570 60,429 59,850 69.93 30 

สาย 5 478,500 435,000 348,000 203,000 243,600 42.42 58 

ชยันาท 86,130 74,820 65,250 58,825 54,566 68.30 32 

ยโสธร 116,700 91,105 81,200 76,558 66,000 65.60 34 

บุรรีมัย ์ 48,720 36,540 27,840 25,520 26,100 52.38 48 

รวม 815,640 713,545 588,860 424,332 450,116 52.02 48 

 

5ส สู่บา้นและชุมชน 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ 5ส เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และมีสุขอนามยัท่ีดี ทาํให้เกิดการ

พฒันาปรับปรุงและจดัระเบียบส่ิงต่างๆรอบตวั อนัเป็นการสร้างวินยัหรือนิสัยท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการชกัชวน

ใหชุ้มชนตระหนกัถึงการดูแลส่ิงแวดลอ้มรอบตวัแบบง่ายๆ จึงกาํหนดนโยบายผลกัดนัใหข้ยาย 5ส สู่บา้นและชุมชน   

5ส สู่บา้นพนกังาน 

เร่ิมจากการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํกิจกรรม 5สท่ีบา้น โดยประยกุตห์ลกัการ 5ส  ในการใช ้ชีวติประจาํวนัของพนกังาน 

เช่น การสะสางของท่ีบา้น คดัแยกของส่ิงเหลือใช ้ จดัสะดวกของใช ้จดัตูเ้ส้ือผา้ ฯลฯ ภายในบา้นของพนักงานและทาํความ

สะอาดเป็นประจาํ ต่อมาไดจ้ดัทาํโครงการ 5ส สู่บา้นพนกังานในปี 2555 และรณรงคใ์หพ้นกังานเขา้ร่วมโครงการจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 92 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 

ส่ิงของเหลือใชจ้ากการสะสางท่ีบา้นของพนกังาน จะถูกนาํมาบริจาคเขา้“หอ้งอ่ิมบุญ” ตามความสมคัรใจและขาย

ใหก้บัพนกังานท่ีตอ้งการของดงักล่าว โดย เงินจากการขายส่ิงของนั้น จะส่งมอบเขา้“มูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์” เพ่ือ

ยอ้นกลบัไปเป็นทุนการศึกษาใหก้บับุตรหลานพนกังาน และบุคคลทัว่ไปไดอี้กดว้ย 

 

 
 5ส สู่ชุมชน 

   เน่ืองจากโรงงานยโสธร และโรงงานชยันาทเป็นโรงงานใหญ่ในชุมชน และวดัถือเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

ปี 2556จึงไดเ้ร่ิมโครงการ5ส สู่วดัท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงโรงงาน คือ วดัโพนงอย จงัหวดัยโสธร และวดัวงักระชาย จงัหวดั

ชยันาทโดยเร่ิมจากไปทาํความสะอาดบริเวณโดยทัว่ไปของวดัและสะสางส่ิงของท่ีรกรุงรัง และเกินความจาํเป็นจากนั้นจดั

สะดวกส่ิงของเคร่ืองใชใ้นวดั และบริจาคถงัขยะแยกประเภทสาํหรับการรณรงคค์ดัแยกขยะต่อไป   
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

กจิกรรม 5ส ทีว่ดัโพนงอย จังหวดัยโสธร และวดัวงักระชาย จังหวดัชัยนาท 

                      
ช่วยกนัทาํความสะอาดบริเวณโดยทัว่ไปของวดั 

                       
ช่วยกนัสะสางส่ิงของไม่จาํเป็นตอ้งใชแ้ละรกรุงรัง 

 
ช่วยกนัจดัสะดวกส่ิงของเคร่ืองใช ้

 

  

  

 

 

 

บริจาคถงัขยะแยกประเภท เพื่อรณรงคก์ารคดัแยกขยะ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 ในกลางปี 2557 จนถึงปัจจุบนัโรงงานท่าพระเร่ิมขยายการทาํ 5ส เขา้สู่วดัประดู่ฉิมพลี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โดย

เร่ิมจากกิจกรรมทาํความสะอาดบริเวณโดยรอบของวดั และจดัสะดวก 

 

 

 

 

 

 

การอนุรักษ์พลังงาน  

บริษทัมุ่งเน้นผลิตสินคา้โดยตระหนกัถึงความสําคญัของการใชท้รัพยากรในการผลิตโดยเฉพาะดา้นพลงังาน 

รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสาํนึกและกระตุน้ให้พนกังานทุกระดบัในองคก์รใชพ้ลงังาน อนัเป็นทรัพยากรสาํคญัในการผลิต

อยา่งถูกวธีิและคุม้ค่าท่ีสุด โดยลดการสูญเสียพลงังานท่ีไม่จาํเป็น เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการผลิตท่ีมีคุณภาพและคุม้ค่ากบัพลงังานท่ี

ใชไ้ป  

 บริษทัยงัคงเนน้การบริหารจดัการดา้นพลงังานแบบทุกคนมีส่วนร่วม   Sabina Productive Management   เร่ิมตั้งแต่ปี 

2553 โดยมี 5 เสา (pillers) และเสาแรก คือ เสาอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งน้ีประธานเสา หัวหนา้ทีม และสมาชิก คดัเลือกและหรือ

อาสาสมคัรจากพนกังานทุกหน่วยงาน ร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค ์กิจกรรม เป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละปี นอกจาก

รณรงค ์ปลูกฝังจิตสาํนึกของพนกังานทั้งองคก์ร ยงัมีการแบ่งปันองคค์วามรู้ระหวา่งโรงงาน ซ่ึงทาํให้แนวโนม้ค่าพลงังานไฟฟ้า

สามารถทรงตวัอยูไ่ด ้แมจ้ะมีการปรับค่าไฟฟ้าผนัแปร (FT) ทุกๆ ปี (ปี 2553-2556)  

 รวมทั้งการท่ีโรงงานสาย 5 และโรงงานยโสธรถูกจดัเป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม 

พ.ศ. 2540   ตอ้งดาํเนินการตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ.2552   

ซ่ึงการดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานในแต่ละปีตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินการของโรงงานรวมถึงตอ้งมีผลการ

ประหยดัอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือการดาํเนินการอยา่งย ัง่ยนื ทุกมาตรการยงัคงทาํอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เช่น 

 

• มาตรการการอนรัุกษ์พลงังานโดยการเปลี�ยนระบบแอร์เดมิรุ่นเกา่เป็นระบบ VRF อินเวอเตอร์ที�คลงัสนิค้าโรงงาน

พทุธมณฑลสาย 5 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

• มาตราการปรับเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต ์36 W เป็นหลอดไฟ LED  18 W  ทั้งโรงงานโดยการทยอยเปล่ียน

เดือนละ 100 หลอด ทกุโรงงานจนครบจํานวนหลอดที�มีเดิม 

 

                         
 

• มาตราการการลอ็คหน้าปุ่ มปรับอณุหภมูิที� 25 C  ที�ตวัรีโมทเครื�องปรับอากาศทกุเครื�องสามารถเปิดปิด-ได้อยา่ง

เดียว 

                       
 

•    มาตราการติดตั้งมิเตอร์วดัพลงังานแยกตามแผนกต่างๆเพ่ือวดัค่าการใชพ้ลงังานเพ่ือนาํมาวเิคราะห์วางแผนการลด

การใชพ้ลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 

•    มาตรการการทาํแผนงานการลา้งเคร่ืองปรับอากาศประจาํปีตามจาํนวนเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีอยูป่ระโยชน์เพ่ือ 

1. ประหยดัค่าไฟฟ้า 

2. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

3. เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองใหมี้อายยุาวนาน 

4. เพ่ือหยดุการแพร่กระจายของเช้ือโรค ไม่ใหเ้ช้ือโรคสะสมอยูท่ี่คอยลแ์อร์ 

       

เยบ็เต้าเติมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม (Sewing Cup Sewing Heart) 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เป็นหน่ึงใน CorporateSharedValue อนัสาํคญัยิง่ ท่ี

บริษทัฯ ใส่ใจมาโดยตลอด เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูน้าํในธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายชุดชั้นในสาํหรับสุภาพสตรี

มายาวนาน มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัสรีระทรวดทรงของสุภาพสตรีไทยตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงสรีระใน

แต่ละช่วงอายอุยา่งครบถว้น เพือ่นาํมาพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใหเ้หมาะกบัการดูแลสรีระในแต่

ละช่วงวยัใหค้งความสวยงาม โดยเฉพาะเตา้นมซ่ึงมีผวิสัมผสัท่ีมีความบอบบางเป็นพิเศษ บริษทัฯ มีความ

ปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการใหค้วามช่วยเหลือสุภาพสตรี ซ่ึงเป็นผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทัว่ประเทศ หลงัจาก

การรักษาดว้ยวธีิการตดัเตา้นมแลว้ ใหส้ามารถฟ้ืนคืนกาํลงักายกาํลงัใจและสามารถกลบัมาใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติ

สุข มีความมัน่ใจและมีคุณภาพท่ีดีข้ึน บริษทัฯ จึงไดริ้เร่ิมโครงการ “เยบ็เตา้เติมใจ สู้ภยัมะเร็งเตา้นม” หรือ 

“Sewing Cup Sewing Heart” ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา เพื่อรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่สังคมใน

เร่ืองมะเร็งเตา้นมและการใชชี้วติใหเ้ป็นปกติ หลงัจากผา่นการรักษามะเร็งเตา้นมแลว้ (Healing) และไดจ้ดั

         วันที่
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

แผนล้างเครื่องปรับอากาศ ประจําปี 2559 โดยหน่วยงานซ่อมบํารุง สาย5 

ห้องมิลลิ่ง,ห้องจัดซื้อ,ห้องสมุด,ห้องผู้จัดการคลังสินค้า

ห้องบัญชี,ห้องไอที,ห้องประชุมชั้นลอย

ห้องบุคคล,ห้องserver,ประชาสัมพันธ,์ห้องLAB,ออฟฟิตคิวซี

ออฟฟิตชั้น3,ห้องพยาบาล,คอยร้อนชั้น2+3

ออฟฟิตชั้น4,ห้องผู้จัดการชั้น4,แอแขวนไลน์เย็บ ,ห้องแพ็ก

ห้องPC,ออฟฟิตศิล,คอยร้อนดาดฟ้า

ห้องมิลลิ่ง,ห้องจัดซื้อ,ห้องสมุด,ห้องผู้จัดการคลังสินค้า

ห้องบัญชี,ห้องไอที,ห้องประชุมชั้นลอย

ห้องบุคคล,ห้องserver,ประชาสัมพันธ,์ห้องLAB,ออฟฟิตคิวซี

ออฟฟิตชั้น3,ห้องพยาบาล,คอยร้อนชั้น2+4

ออฟฟิตชั้น4,ห้องผู้จัดการชั้น4,แอแขวนไลน์เย็บ ,ห้องแพ็ก

ห้องPC,ออฟฟิตศิล,คอยร้อนดาดฟ้า

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-14

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-15

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-4

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-10

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-11

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-12

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-13

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-5

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-6

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-7

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-8

ล้างคอยเย็น AHU 3-1,3-2,3-3,4-3,4-9

 

 97 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

กิจกรรมรณรงคผ์ูมี้จิตอาสาช่วยกนัเยบ็เตา้นมเทียมเพื่อส่งมอบเตา้นมเทียมใหแ้ก่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ียากไร้ เพื่อ

ช่วยปรับสมดุลร่างกายดา้นการทรงตวัใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยอีกดว้ย ทั้งน้ี ผูป่้วยหรือญาติท่ีตอ้งการขอรับบริจาคเตา้นมเทียม สามารถติดต่อแจง้

ขอรับบริจาคเตา้นมเทียมจากบริษทัฯ ไดผ้า่น 3 ช่องทางดว้ยกนัคือ 

1. ผา่นเวบ็ไซต ์ http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/ 

 

 

2. ผา่นบริการลูกคา้สมัพนัธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศพัท ์02-422-9430 หรือ  

line@ : @sabinathailand 

 

 

 

3. ผา่นจุดขายของ Sabina ทัว่ประเทศ 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการ เยบ็เตา้เติมใจ สู้ภยัมะเร็งเตา้นม อยา่งต่อเน่ืองโดยจดักิจกรรมเยบ็

เตา้นมเทียมตลอดทั้งปีทั้งในและนอกสถานท่ี ทั้งน้ีไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ คณะ

บุคคล นกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวยัใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนมาก อาทิเช่น 

- โรงพยาบาลนครปฐม   (ณ วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559) 

- มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  (ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559) 

- บริษทั เบทาโกร  (ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2559) 

- ธนาคารกสิกรไทยสาํนกังานใหญ่ราษฎร์บูรณะ   (ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2559) 

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   (ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2559) 

- มาบตาพุธ จ.ระยอง  (ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559) 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ภาพกจิกรรมการเยบ็เต้านมเทยีมนอกสถานที ่

 
โรงพยาบาลนครปฐม    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

  
บริษทั เบทาโกร    ธนาคารกสิกรไทยสาํนกังานใหญ่ราษฎร์บูรณะ 

  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     มาบตาพุธ จ.ระยอง 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดักิจกรรมงานเย็บเต้าเตมิใจ สู้ภยัมะเร็ง ปีที� 10 จดุมุง่หมายเพื�อรวบรวมเต้านมเทียม

จํานวน 10,000 เต้า พร้อมตอกยํา้ความตอ่เนื�องของกิจกรรมเพื�อสงัคมตลอด 10 ปีที�ผา่นมาอยา่งยิ�งใหญ่ โดย

ชกัชวนจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียมผา่นห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั 43 สาขา ในทกุภูมิภาคตลอดระยะเวลา 2 

เดือน (ตลุาคม – พฤศจิกายน 2559) เต้านมเทียมที�ถกูเย็บขึน้ภายในงานจะรวบรวมและบริจาคให้กบัผู้ ป่วยใน

บริเวณพืน้ที�จงัหวดัที�จดักิจกรรมเพื�อเตมิเตม็ความมั�นใจ หลงัสิน้สดุกิจกรรมดงักลา่วนี ้  โดยจบัมือพนัธมิตรชัน้

นํา 4 องค์กร ได้แก่ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

1. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั จํากดั (มหาชน) 

2. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัท โรช ไทยแลนด์ จํากดั  

4. บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต 

ภาพกจิกรรมงานเยบ็เต้าเติมใจ สู้ภัยมะเร็ง คร้ังที ่10 

 
 

 
 

 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม ผา่นโครงการ “เยบ็เตา้รวมใจ ช่วยภยัมะเร็งเตา้นม” 

ต่อไป เพ่ือเติมเตม็ความมัน่ใจ ใหผู้ป่้วยหลงัรับการรักษามะเร็งเตา้นม พร้อมตอกย ํ้า ความเป็น “เพือ่นทีเ่ข้าใจผู้หญิง” ตลอด 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

  บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา ซึ�งเป็นกําลงัสาํคญัของประเทศใน

อนาคต  ที�เรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ รวมถงึผู้ ด้อยโอกาสทาง การศกึษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทพุพลภาพ อนัจะทําให้

เยาวชนและบคุคลดงักลา่วมีคณุภาพชีวิตที�ดีขึน้และเป็นสว่นหนึ�งของการสง่เสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศกึษาเลา่เรียน และนํา

ความรู้มาช่วยพฒันาสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 

  เริ�มจากการสง่เสริมการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองค์กร โดย“ทนุอดลุย์-จินตนา ธนาลงกรณ์”ซึ�ง

เป็นทนุการศกึษาเฉพาะบตุรพนกังานและพนกังานภายใน ตอ่มาบริษัทได้มองเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัสงัคม

และชมุชน จงึได้ก่อตัง้มลูนิธิ“คณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์” ขึน้เมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2552โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

- สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา 

- ให้ทนุช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาที�เรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

- ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ทัง้สิน้จากมลูนิธิฯ 

- ร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอื�น ๆ เพื�อสาธารณประโยชน์ 

- ไมด่ําเนินกิจการเกี�ยวข้องกบัการเมือง ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

  โดยทนุมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้เริ�มทําการมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา 

ตัง้แตปี่ 2553 จนถงึปัจจบุนัอยา่งตอ่เนื�อง  

 

ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

  ทางมลูนิธิฯ ได้มีการทํากิจกรรมเพื�อหารายได้ให้เป็นทนุการศกึษากบันกัเรียน นิสติ นกัศกึษาที�เรียนดีแต ่            

ขาดแคลนทนุทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

-  เงินบริจาคจากซาบีนา่มหาชน 

-  ยอดบริจาคของพนกังาน, บคุคลภายนอก รวมถึง SUPPLIER 

-  ห้องอิ�มบญุ (ของทกุสาขา) 

-  รายได้เงินบริจาคการจดังานครบรอบมลูนิธิและวนัแมป่ระจําทกุปี   

-  รายได้กลอ่งรับบริจาคตาม SHOP 

-  การหารายได้การบริจาคจากกิจกรรมของโรงงานและสาํนกังาน เช่น  

 -  การจดักิจกรรมไหว้พระ, วนัพอ่,  การเลน่เกมส์ตา่ง ๆ   

 -  การประมลูของที�พนกังานบริจาค , 5 สจากที�บ้าน 

 -  ขายลกูชิน้ทอด สอยดาว  

 -  กองละคร และโฆษณาตา่ง ๆซึ�งมาใช้สถานที�ถ่ายทํา เป็นต้น 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 2559 

- กองละครเข้ามาใช้สถานที�ในการถ่ายทําละคร รวมถึง กองโฆษณาที�เข้ามาถ่ายทําเช่นกนั 

                          
-  5 ส จากที�บ้าน เพื�อเป็นทนุการศกึษาให้กบัเด็กนกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา 

 
-การออกร้านขายอาหารและการแสดงตา่ง ๆ    โดยการนําอาหารมาร่วมจําหนา่ยในเวลาพกัเที�ยงให้กบั

พนกังาน ทัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงานสาขาตา่ง ๆ เพื�อให้พนกังานมีสว่นร่วมในการหารายได้เป็นทนุการศกึษา 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 
 

สรุปจาํนวนทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิได้มีการมอบทุนจนถงึปัจจุบัน  

ได้มีการมอบทนุทัง้สิน้จํานวน 1,202ทนุ จํานวนเงินทนุที�ได้มอบให้กบันกัเรียน นิสติ นกัศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 

10,758,000 บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทนุตัง้แตก่่อตัง้มลูนิธิ 

ปี ทุนประจําปี
ทุนต่อเนื่อง

สะสม
ทุนทุพพลภาพ รวมแต่ละปี ทุนเรียนดี (บาท) ยอดเงินจ่ายทุน

2553 75 0 0 75           347,000

2554 63 8 48 119           746,000

2555 108 20 63 191        1,706,000

2556 105 31 65 201        1,911,000

2557 89 45 39 173        1,615,000

2558 195 42 54 291            46,000        2,685,000

2559 88 38 26 152            70,000        1,748,000

รวม                     723              184                  295              1,202          116,000      10,758,000

จํานวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ 2553 ถึงปี 2559 (ทั้ง 3 ประเภท)

 
 

สาํหรับทนุตอ่เนื�อง ได้มีการให้รางวลัสาํหรับนกัเรียน / นกัศกึษาที�เรียนดีโดยได้เกรดเฉลี�ยสะสมตัง้แต ่3.50 

ขึน้ไป  โดยในระดบัมธัยมศกึษาจะได้รางวลัเรียนดีทนุละ 2,000 บาท และระดบัป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวลัเรียนดีทนุละ 

5,000 บาท ซึ�งในปี 2559 นี ้ทางมลูนิธิฯ ได้มอบเงินรางวลัเรียนดี จํานวนเงิน 70,000 บาท กบัผู้ ที�ได้รับทนุตอ่เนื�องจํานวน 17 

คน เพื�อเป็นกําลงัใจให้เดก็ ๆ มีความตัง้ใจเรียนและมุง่มั�นยิ�งขึน้ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

การมอบทุนการศึกษาประจาํปี 2559 

ทกุ ๆ ปีจะมีการจดังานมอบทนุการศึกษาให้กบันกัเรียน / นกัศึกษา  ที�ได้การคดัเลือกให้ได้รับทนุดงักลา่ว  

ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษา,  มธัยมศกึษา,  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.ว.ช.), ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ป.ว.ส.)  และระดบัชัน้

ปริญญาตรี   

 

ส่วนกลางสาํนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์ 

 

 
 

 

โรงงานสาขายโสธร 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

โรงงานสาขาชัยนาท 

 

 

 

โรงงานสาขาบุรีรัมย์ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

สาํหรับปี 2559 นี ้ ได้มีประกาศกระทรวงการคลงั ได้กําหนดให้มลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ เป็นองค์กรสาธารณ

กศุล ลาํดบัที� 928  ซึ�งทําให้ผู้ ที�บริจาคเงินให้กบัมลูนิธิทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล สามารถนําใบเสร็จรับเงินดงักลา่วไปใช้

ในการลดหยอ่นภาษีของตนเองได้อยา่งถกูต้องตามกฎหาย  
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมแค้มป์เพ่ือเยาวชน 

 

ผลิตภณัฑ์และแคมป์เพื่อเยาวชน  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัเด็กและเยาวชนที�จะเติบโตเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต 

จึงกําหนดนโยบายให้กลุม่ผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในเด็ก “ซาบีนี�” มเีรื�องราวเกี�ยวกบัการเสริมสร้างทศันคติที�ดใีนการใช้ชีวิต รู้จกัใช้

เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และสนใจกิจกรรมทนัยคุสมยัที�เหมาะสมสาํหรับเยาวชน ดงันี ้

ปี Sabinie Concept แนวความคดิ 

2550 Fashion Room 
ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จกัสรีระของผู้หญิง และการเสริมสร้าง

บุคลกิภาพ 

2551 Save the World 
ปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถงึการมส่ีวนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ผ่านคอนเซ็ปต์3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 

2552 Under the Sea 
เรียนรู้สัตว์นํา้ชนิดต่างๆ และร่วมกจิกรรมเพ่ือช่วยกนัอนุรักษ์

สัตว์นํา้ 

2553 Love the Earth 
ตอกยํา้เร่ืองภาวะโลกร้อน และเรียนรู้ธรรมชาตแิบบพอเพยีง 

 

2554 Saving 
สร้างวนิัยการออม ภายใต้แนวคดิ “รู้หา รู้เกบ็ รู้ใช้ รู้จกัให้” 

 

2555 Sport Lover 
ส่งเสริมเยาวชนให้หันมาออกกาํลงักาย เพ่ือเสริมสร้าง

พฒันาการแบบฉลาดรอบด้านด้วยกฬีา 

2556 Reading 
ปลูกจติสํานึกให้เยาวชนรักการอ่าน สอดคล้องกบัปีแห่งการ

รณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมืองหนงัสือโลก” 

2557 Cooking 
ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่เยาวชน ให้รู้จกัเลือกรับประทาน

อาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

2558 AEC 
ให้ความรู้พื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมของ 9 ประเทศใน

กลุ่ม AEC เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2559 Dance & Music 
ให้ความรู้และส่งเสริมน้องๆได้รู้จกักบัเคร่ืองดนตรีหลายๆชนิด 

และสนุกสนานเกีย่วกบักจิกรรมการเคล่ือนไหวและการเต้น 
 

 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัมุง่เน้นการจดักิจกรรมสนัทนาการเพื�อเด็กและเยาวชนโดยสง่เสริมให้เยาวชนหญิงตวัน้อย

ได้มีโอกาสทํากิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมถึงปลกูฝังพืน้ฐานการเป็นเยาวชนที�ดีในอนาคต

ของสงัคมบริษัทฯจงึได้จดัโครงการ “ซาบีนี� แค้มป์”เพื�อเด็กหญิงอาย ุ6-12 ปี เป็นประจําทกุปีอยา่งตอ่เนื�องโดยรายละเอียดของ

งานในแตล่ะปีจะมีแนวคิดสอดคล้องกบัการออกผลติภณัฑ์ใหมด่งันี ้
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ปี Sabinieแค้มป์ แนวความคดิ/ กจิกรรม ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

2550 
ลดโลกร้อนด้วยสองมือน้อย 

(2 Hands for 3Rs) 

Workshop แบบครอบครัว ประดษิฐ์กระถางลดโลก

ร้อน 
40 ครอบครัว 

2551 รุ่นใหม่…หัวใจ Save the World 
ปลูกป่าชายเลนทีบ่างปู จ.สมุทรปราการ 

 
50 เดก็หญงิ 

2552 
Under The Sea รหัสลบัพทิกัษ์ 

โลกใต้ทะเล 

สร้างปะการังให้ทะเล และปล่อยสัตว์นํา้ตวัน้อยกลบั

บ้าน ณ ฐานทพัเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 
50 เดก็หญิง 

2552 มหัศจรรย์วนั Love the Earth 
เรียนรู้ธรรมชาตแิบบพอเพยีง ณ ศูนย์ภูมรัิกษ์

ธรรมชาต ิจ.นครนายก 
50 เดก็หญิง 

2553 ครอบครัวหนูน้อยนกัออม 
เสริมสร้างวนิยัการออม เรียนรู้การวางแผนการใช้

เงนิและใช้จ่ายอย่างพอเพยีง 
50 ครอบครัว 

2554 พลงัออม Episode 2 
“ออมสนุก ย้อนยุคสยาม”ภายใต้แนวคดิ “รู้หา รู้เกบ็ 

รู้ใช้ รู้จกัให้”ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 
100 เดก็หญิง 

2555 กฬีาเป็นยาวเิศษ…เย้ 

แนวคดิ SQ (Sport Quotient) ในการเสริมสร้าง

พฒันาการทีสํ่าคญัของหนูน้อย แบบฉลาดรอบด้าน

ด้วยกฬีา ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธาน ี

110 เดก็หญิง 

2556 อ่าน อาน อ๊าน…ขออ่านด้วยคน 

กจิกรรมทีเ่น้นความสําคญัของการอ่านของเยาวชน 

และจดัทาํบันทกึหนังสือเสียง(ใส)ผ่านเคร่ืองเล่น 

MP3กบัน้าต๋อยเซ็มเบ้ นกัพากย์เสียงการ์ตูนช่ือดงั 

เพ่ือมอบให้แก่เพ่ือนผู้พกิารทางสายตา ณ Learning 

Resort มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา 

100 เดก็หญิง 

2557 แม่ครัวตวัน้อย…นักโภชนาการตวัยง 

กจิกรรมปรุงความรู้ด้านโภชนาการ เพ่ือสร้าง

ทศันคตเิร่ืองการรับประทานอาหารอย่างถูกวธีิ 

พร้อมเปิดห้องครัวแสนสนุกกบักจิกรรมเสริมสร้าง

ความคดิและจนิตนาการกบั เชฟจาด ีกริตพินัธ์ ณ 

แกะ บางกอก พุทธมณฑลสาย 1 

100 เดก็หญิง 

2558 ตะลุยนา ตะลุยอาเซียน 

กจิกรรมให้ความรู้พื้นฐานเกีย่วกบัศิลปะวฒันธรรม

ของ9 ประเทศในกลุ่ม AECโดยพี่ๆ เจ้าของภาษา 

พร้อมฝึกสนทนาภาษาองักฤษง่ายๆกบัดาราสาว ไอซ์ 

ปรีชญา พงษ์ธนานกิร สนุกสนานกบัโชว์ควายแสนรู้ 

และกจิกรรมดาํนาปลูกข้าวอนัเป็นอาหารหลกัของ

ภูมภิาค ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี 

100 เดก็หญิง 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

โรงงานในโรงเรียน  

 

ทางบริษทั ฯ  ไดด้าํเนินการในการพฒันาสงัคมและชุมชนบริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงงานโดยท่ีบริษทัมีองค์

ความรู้และมีความชาํนาญในดา้นการเยบ็จกัรอุตสาหกรรมและเทคนิคดา้นการซ่อมแซมจกัรอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง

โดยในปี 2559 ไดด้าํเนินการไปท้ิงส้ิน  3  โรงเรียน นกัเรียนเขา้ร่วมทั้งส้ิน  230 คน 

 

1. โรงเรียนวดัสระไมแ้ดง      กมุภาพนัธ์   2559 

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชยันาท    กรกฎาคม    2559 

3. โรงเรียนหว้ยกรดวทิยา      พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนโรงเรียนวดัสระไม้แดง จํานวน 50 คน เข้าโครงการและสามารถนําไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพอ่แมที่�บ้าน

ได้จํานวน  20  คน 

นกัเรียนโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 46 จงัหวดัชยันาท จํานวน 80 คน เข้าโครงการและสามารถนําไปประกอบอาชีพ

เย็บผ้าชว่ยพอ่แมที่�บ้านได้จํานวน  30  คน 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนผลทีผ่่านการเรียนและ

ทดสอบ 

ปี 2554-2558 ปี 2559 รวม 

จาํนวน 

ทีเ่รียน 

จาํนวน 

ประกอบ

อาชีพ 

จาํนวน 

ทีเ่รียน 

จาํนวน 

ประกอบ

อาชีพ 

จาํนวน

ทีเ่รียน 

จาํนวน 

ประกอบ

อาชีพ 

เดก็นักเรียนช้ันประถม 6 89 5 80 15 169 20 

เดก็นักเรียนช้ันมธัยม 3 219 57 150 45 369 102 

ประชาชนทัว่ไป 20 18 50 35 70 53 

จาํนวนรวม 328 80 280 95 608 175 

 
 
 
 

นกัเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาจํานวน 100 คน เข้าโครงการและสามารถนําไปประกอบอาชีพเย็บผ้าชว่ยพอ่แมที่�บ้าน

ได้จํานวน  45  คน 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกเยบ็จกัรอตุสาหกรรมปี 2559  เข้าร่วมมจํีานวนทัง้สิน้   50  คน และสามารถนําไป

ประกอบอาชีพในครอบครัวได้ 30 คน บริษัทรับเข้าทํางานในตําแหนง่เย็บจกัร 5  คน 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ชมรม TO BE NUMBER ONE   บริษัทซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2559 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) กาํเนิดข้ึน ภายใตเ้บ้ืองพระยคุลบาทและ พระมหา

กรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล

รัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ท่ีทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อพิษภยัต่อยาเสพติด บริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) เร่ิมดาํเนินการรับสมคัรสมาชิก และจดัตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE บริษทัซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) มี

กิจกรรมต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัโดยยดึแนวทาง ยุทธศาสตร์หลกั 3 ด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การรณรงค์ปลุกจติสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่อื้อต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจให้แก่เยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 วตัถุประสงค์โดยรวม คือ ตอ้งการป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปใชย้าเสพติด โดยเนน้ใหว้ยัทาํงานกลุ่มเส่ียงและ

ประชาชนทัว่ไป ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว มีภูมิตา้นทานและมีทกัษะชีวติ มีระบบเฝ้าระวงั และใหก้ารดูแลช่วยเหลือป้องกนั 

ไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอีก ตลอดจนการปรับทศันคติของสงัคมใหย้อมรับวา่  “ผูเ้สพ” และผูติ้ดยาเสพติดคือผูป่้วยท่ีตอ้ง

ไดรั้บการบาํบดัรักษาและใหโ้อกาสบุคคลดงักล่าวสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพท่ีเหมาะสม 

บริษทัซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ไดส้นองตอบนโยบายของทางรัฐบาลในการดาํเนินกิจกรรมต่อสูเ้อาชนะยาเสพติดในเชิง 

บูรณาการ โดยจดัตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) ข้ึน ซ่ึงมีการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด มีการระดมสรรพกาํลงัจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางท่ีชดัเจนในการร่วมแกไ้ขปัญหายา

เสพติดเชิงบูรณาการ นบัตั้งแต่ยทุธศาสตร์ “พลงัแผ่นดนิขจดัส้ินยาเสพตดิ” จนถึงยทุธศาสตร์ “ปฏบิัตกิาร รวมไทยทั้งชาต ิขจดั

ยาเสพตดิเทดิไท้องค์ราชัน”  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) เป็นชมรมท่ีรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีอุดมคติท่ี

จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นปัญหายาเสพติดร่วมกนัสมาชิกทุกคนในชมรมสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งอิสระ

และสร้างสรรค ์มีกิจกรรมท่ีชดัเจนต่อเน่ือง มีผลงานใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม ภายใตค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ของเหล่าสมาชิกของชมรม 

และภายใตค้วามพึงพอใจของสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 

กจิกรรมเด่นภายใต้หลกัยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การรณรงค์ปลุกจติสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่อื้อต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

- ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ทั้งระดบัภาค และระดบัประเทศ 

- ร่วมเป็นวทิยากร แลกเปลีย่นเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กบัสมาชิกเครือข่าย 

- กิจกรรมเดินต่อตา้นยาเสพติดร่วมกบัจงัหวดัในวนัแรงงานแห่งชาติ   ออกใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดสถาน

พินิจนครสวรรค ์

- ออกใหค้วามรู้และแนวทางในการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามสถานประกอบการ  โรงเรียน  ชุมชน และ

ส่วนราชการในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง ปัจจุบนัมีสมาชิกชมรมในเครือข่ายจาํนวน 32,563  คน 

- สร้างกระแสผ่านการสนบัสนุนงบประมาณให้กบัสมาชิกเครือข่าย 

เป็นการสร้างกระแสนิยมสู่เครือขา่ยภายนอกชุมชนไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั

สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ปลูกจิตสาํนึกใหส้มาชิกห่างไกลจากยาเสพติดโดยการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์  สมาชิกไปทาสีท่ีวดัและช่วยกนั

บาํรุงวดั   นอกจากนั้นสมาชิกยงัร่วมเล่นกีฬาต่อตา้นยาเสพติดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํความสะอาดวดั  ณ วดัหัวตะพาน  อ.หันคา จ.ชัยนาท 

เลีย้งโรงทาน ณ วดัสระไม้แดง  อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ยุทธศาสตร์ที ่2  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจให้แก่เยาวชน  

- จดันิทศัการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิร่วมกบัหน่วยงานราชการในจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

-     ทาํบุญสังฆทานในวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

- สมาชิกร่วมกนัถวานเทยีนวนัเข้าพรรษา 

 

 

 

 

 

 

- สวดมนต์ร้อยสุข 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ยุทธศาสตร์ที ่3  การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เครือข่ายหน่วยงานราชการ 6  แห่ง 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท 

สาํนกังานแรงงานจงัหวดัชยันาท 

สาํนกังานแรงงานจงัหวดัลพบุรี 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กจงัหวดัชยันาทสถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กจงัหวดันครสวรรค ์

- เครือข่ายสถานศึกษา 30  แห่ง  

เครือข่ายสถานศึกษาส่วนใหญ่จะในบริเวณภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อสะดวกต่อการ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

เครือข่ายในสถานประกอบการ  19 แห่ง 

 เครือข่ายสถานประกอบการเนน้เร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรมใหม่ๆร่วมกนัในการพฒันา

ชมรมในสถานประกอบการเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

- ขยายเครือข่ายบริษัท   เบรทาโก   จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมชมให้กาํลังใจทุกปี 

ออกเยี่ยมเครือข่ายและเปิดชมรมให้กับเครือค่ายเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจะมีการหมุนเวียนไปตาม

โรงเรียนต่างๆ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

- ขยายเคเครือข่ายบริษัท   wax Garbage   จงัหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายชุมชน  15 แห่ง 

 เครือข่ายชุมชนเนน้เร่ืองชุมชนท่ีอยูร่อบ ๆ บริเวรเพ่ือสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทาํกิจกรรมร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ต้านภยัยาเสพตดิ 

  การบูรณาการ กิจกรรม 5ส มาเป็นนวตักรรม TO BE ซาบีน่า 5 ส ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

 เพ่ือใหส้มาชิกชมรมทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ส่งผลใหส้มาชิกชมรมเกิดความสามคัคี การทาํงานเป็นทีม 

และใหส้มาชิกชมรมตระหนกัถึงความสาํคญัในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในองคก์ร และขยาย

ผลต่อยอดไปยงัเครือข่ายภายนอกขยายผลต่อยอดไปยงั วดัโรงเรียน ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนชมรมออกให้ความรู้และแนวทางการดาํเนินงานของชมรม 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

องค์ความรู้ 

เคลด็ลบั TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์และความสําคญั  

เพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมและสมาชิกเครือข่าย ใหน้าํเอาความรู้ TO BE และ 5ส ไปประยกุตใ์ช ้

และขยายผลต่อยอดไปยงัองคก์รและเครือข่ายอ่ืนทัว่ประเทศ 

ความสําเร็จและประโยชน์ทีอ่งค์กรและสมาชิกชมรมได้รับ 

เป็นการสร้างเครือข่ายในเร่ืองของการพฒันาองคค์วามรู้ 5ส และ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงเปิดโอกาสให้

องคก์รอ่ืนมาศึกษาดูงาน โดยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าและการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

ผลสําเร็จของชมรมต่อสมาชิก 

ทาํใหส้มาชิกลดความเส่ียงและหลีกเล่ียงยาเสพติด 

พฒันาตนเองรู้จกัการใหแ้ละคิดถึงผูอ่ื้นมากข้ึน 

ทาํใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร 4 D 

ผลสําเร็จของชมรมต่อองค์กร 

อตัราการลาออกลดลง 

อตัราการมาทาํงานเพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพในการทาํงานเพ่ิมข้ึน 

  ผลสําเร็จต่อสังคมและชุมชน 

  สงัคมเกิดความเขม้แขง็ 

  เครือข่ายมัน่คง 

  มีสมัพนัธภาพท่ีดี 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

โรงงานยโสธร  

รางวลั TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดบัประเทศ 2552 และในปี 2559 ยงัคง

ไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชรปีท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานชัยนาท 

รางวลั TO BE NUMBER ONE   

ปี พ.ศ.  2557  รางวลัชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นอนัดบัท่ี 1 

ระดบัประเทศ  

  ปี พ.ศ.  2558 รางวลัชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็น

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 1 

ปี พ.ศ.  2559 รางวลัชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็น

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 2 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ จะไดรั้บการตรวจสอบผ่านสาํนกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บจากฝ่าย

บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี  1/2560 เม่ือวนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบและฝ่ายบริหารจดัทาํข้ึนจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ดา้นระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และดา้นระบบการติดตาม ทั้งน้ี จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

ทาํใหก้ารบริหารจดัการ และการดาํเนินธุรกรรมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปไดอ้ยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี   23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตั้ ง                     

นายสัมพนัธ์  ปุยภิรมยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในเน่ืองจาก

เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัและมีความเขา้ใจในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั

เป็นอยา่งดี 

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ2 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

รายการระหว่างกนั 
 รายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง   

ในระหวา่งปี   2559  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั  มีรายการระหวา่งกนัท่ี

อาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี  2559  ตามลาํดบั  และยงัมี

รายการระหวา่งกนันอกเหนือจากท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงัน้ี 

 

  

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

ซ้ือวตัถุดิบ 

เช่น ผา้,ลูกไม้

,ยาง 

12.78 

 

สินคา้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากบริษทั ซาบีน่า 

ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นราคาและเง่ือนไขการ

ชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ี

บริษทัฯ ซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนทัว่ๆ ไป 

ความจาํเป็นในการทาํรายการ: โดยปกติ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มิไดมี้นโยบาย

ในการซ้ือวตัถุดิบและวสัดุต่างๆ ร่วมกนั

โดยการซ้ือผา่นบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม 

ในบางกรณีท่ีการสัง่ซ้ือในปริมาณมาก 

ทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถซ้ือ

วตัถุดิบและวสัดุต่างๆ ในราคาท่ีถูกลงได ้

บริษทัฯ จะทาํการสัง่ซ้ือผา่นบริษทัยอ่ย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขายตามปกติ

ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไข

การชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บั

บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  ซ้ือสินคา้

สาํเร็จรูป 

-  

 

 120 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

ขายสินคา้

สาํเร็จรูป 

712.61 

 

 

 

 

สินคา้และวตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ขายให้

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็น

รายการทางการคา้ปกติ เป็นราคาและ

เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติ 

 

ความจาํเป็นในการทาํรายการ: เน่ืองจาก

บริษทัฯ บริหารกาํลงัการผลิตของทุก

โรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกนั ใน

บางกรณีบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตเหลือ 

ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีกาํลงัการผลิตไม่

เพียงพอ บริษทัฯ ไดซ้ื้อวตัถุดิบและผลิต

ชุดชั้นในเพ่ือขายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขายตามปกติ

ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไข

การชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บั

บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  ขายวตัถุดิบ -  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

รายไดรั้บจา้ง

ตดัเยบ็ชุด

ชั้นใน 

 

29.47 บริษทัฯ รับจา้งตดัเยบ็ชุดชั้นในจาก

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ซ่ึงเป็น

รายการทางการคา้ปกติ เป็นราคาและ

เง่ือนไขการชาํระเงินปกติ 
 

ความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่ง

บริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย: เน่ืองจากบริษทัฯ 

ไม่มีนโยบายท่ีจะรับจา้งตดัเยบ็ชุดชั้นใน

ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และ

ต่อเน่ือง โดยท่ีผา่นมาการรับจา้งตดัเยบ็

ดงักล่าว เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ มีกาํลงัผลิต

เหลือ จึงไดรั้บจา้งบริษทัยอ่ย เพ่ือใชก้าํลงั

ผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

ต่อรายการท่ีบริษทัฯ ทาํกบับริษทัยอ่ย: 

รายการดงักล่าวเป็นการจา้งตามปกติของ

ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการ

ชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บั

บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

ค่าจา้งตดั

ช้ินงานชุด

ชั้นใน 

12.93 คา่จา้งตดัช้ินงานชุดชั้นในท่ีบริษทัฯ 

วา่จา้ง บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นราคาและเง่ือนไขการชาํระเงิน

ตามปกติทางธุรกิจ 

ความจาํเป็นในการทาํรายการกบับริษทั

ยอ่ย: เน่ืองจากบริษทัฯ บริหารกาํลงัการ

ผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงาน

เดียวกนั ส่วนงานการตดัช้ินงานชุดชั้นใน 

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงทาํหนา้ท่ี

ป้อนช้ินงานตดัสู่ทุกโรงงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อรายการท่ีทาํกบับริษทัยอ่ย: รายการ

ดงักล่าวเป็นการจา้งตามปกติของธุรกิจท่ี

มีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็น

เง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

รายไดค้่าเช่า 0.23 บริษทัฯ ใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั เช่าพ้ืนท่ีโรงงานยโสธร เม่ือวนัท่ี 

15 กมุภาพนัธ์ 2556 กาํหนดราคาค่าเช่า

โดยอิงราคาตลาดในละแวกใกลเ้คียงใน

ขณะนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

รายการดงักล่าวเป็นการเช่าตามปกติของ

ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี

สาํนกังานและ

คลงัสินคา้ 

1.71 บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน และ

คลงัสินคา้ จากบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 กาํหนด

ราคาค่าเช่าโดยอิงราคาตลาดในละแวก

ใกลเ้คียงในขณะนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักล่าวเป็นการเช่าตามปกติของ

ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

ลูกหน้ีการคา้ 345.14 เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ี

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ขายสินคา้

ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

 
 

เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ี

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ขายสินคา้

ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขายตามปกติ

ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไข

การชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บั

บริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

    

  เจา้หน้ีการคา้ 

 

2.07 

 

 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่า 

 (ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

ดอกเบ้ียรับ 14.97 ดอกเบ้ียรับเกิดจากการใหบ้ริษทั ซาบีน่า 

ฟาร์อีสท ์จาํกดั  กูย้มืเงิน กาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ีย 3.20-5 % ต่อปี  ซ่ึงสูงกวา่อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคาร
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

พาณิชย ์

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 

99.90% 

เงินใหกู้ย้มื 415 บริษทัฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู ่จึงให้

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  กูย้มืเงิน

เพ่ือชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 

 

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

ความขดัแยง้รายอ่ืน 

 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่า 

 (ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

นายวโิรจน์  ธนาลง

กรณ์ 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้ 74.59% 

คํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือ

สถาบนั

การเงิน โดย

ไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียม 

                   

170 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีนายวโิรจน์  

ธนาลงกรณ์คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่

บริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  โดยวงเงิน

สินเช่ือดงักล่าวประกอบดว้ยวงเงิน

สินเช่ือ O/D , P/N, L/C , T/R , P/C , L/G 

วงเงินกูร้ะยะยาว (LOAN)  และวงเงิน  

FORWARD  CONTRACT 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ี

สมเหตุสมผล 

นายวโิรจน์ ธนาลง

กรณ์ 

เป็นกรรมการของบริษทั  

ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

คํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือ

สถาบนั

การเงิน โดย

ไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียม 

                  

- 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดร่้วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต จะตอ้งมีการจดัเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั และตอ้ง

มีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมี

นโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นหลกั ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในรายการดงักล่าว  

 

   นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 11/2551 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2551   มีมติกาํหนด

มาตรการอนุมติัรายการระหว่างกนัในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

 

1. รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 

 รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการ

คา้ปกติธุรกิจ  ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไข

การทาํรายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม  สมเหตุสมผลและ

สามารถตรวจสอบได ้ โดยนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ

ปฏิบติัดงักล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักล่าวไดเ้ป็นระยะ 

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 

 รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเช่น การซ้ือขายหุน้  เป็นตน้ บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผู ้

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติั การทาํรายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหค้วามช่วยเหลือในลกัษณะท่ีเป็นการคํ้า

ประกนัส่วนบุคคลโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษทัฯ ต่อการกูย้มืเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัใดๆ รวมถึงการท่ีบริษทัใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน

แก่บริษทัยอ่ยดว้ย 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะทาํการสุ่มตรวจ

รายการท่ีเกิดข้ึน จะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจาํงวดเพ่ือพิจารณา นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในแบบ 56-1 

และแบบ 56-2 โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 
 

                                            หน่วย : ลา้นบาท 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ผลการดาํเนินงาน 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

1. รายไดร้วม 2,164.60 2,307.92 2,397.04 712.17 737.39 811.89 

2. รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,153.43 2,296.56 2,382.91 697.41 718.26 790.32 

3. กาํไรขั้นตน้ 1,141.31 1,197.53 1,257.91 144.45 154.01 178.74 
4. กาํไรจากการดาํเนินงาน 188.19 200.70 207.02 60.65 69.69 94.97 

5. กาํไรสุทธิ 146.92 165.54 175.67 63.72 77.20 96.00 

       

สถานะทางการเงนิ       

1. สินทรัพยร์วม 2,307.51 2,215.86 2,238.03 1,197.33 1,214.24 1,246.46 
2. หน้ีสินรวม 741.25 552.33 483.89 136.74 150.19 171.47 

3. ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,566.26 1,663.53 1,754.14 1,060.59 1,064.05 1,074.99 

       

อตัราส่วนทางการเงนิ       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.55 3.44 4.18 8.35 8.77 7.89 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  6.49 7.29 7.45 2.03 2.70 2.55 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  0.84 0.93 0.98 3.95 4.35 5.32 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  8.46 9.34 8.85 7.99 8.37 8.73 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability Ratio)       

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 53.00 52.14 52.79 20.71 21.44 22.62 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 6.79 7.17 7.33 8.95 10.47 11.82 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  9.67 10.25 10.28 6.07 7.27 8.98 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  6.39 7.32 7.89 5.40 6.40 7.80 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(Financial Policy Ratio)       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.47 0.33 0.28 0.13 0.14 0.16 
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คาํอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลงจากปี 2557 เป็น 2,215.86 ลา้นบาท  โดยลดลง 91.65 ลา้นบาทสาเหตุมา

จาก  หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนลดลง 27.70 ลา้นบาท  หลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง 3.50 ลา้นบาทลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 20.43 

ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือลดลง 77.54 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิลดง 14.47 ลา้นบาทสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

เพ่ิมข้ึน 5.98 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เป็น 2,238.03 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมข้ึน 22.17 ลา้นบาทสาเหตุ

มาจาก  หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 53.75 ลา้นบาท  หลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง 12.6 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ลดลง 

10.67 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 3.56 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิลดลง 24.87 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชีเพ่ิมข้ึน 15.43 ลา้นบาท 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

         สาํหรับปี 2558  ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัเท่ากบั 325.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.43 ลา้นบาท  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.41  เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.64 เกือนกาํหนดชาํระ 4-6 เดือน  คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 2.94  ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

         สาํหรับปี 2559  ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัเท่ากบั 314.48 ลา้นบาท  ลดลง 10.67 ลา้นบาท  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 93.89  เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.51 เกือนกาํหนดชาํระ 4-6 เดือน  คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 2.61  ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

 

สินค้าคงเหลือ 

          สาํหรับปี 2558  สินคา้คงเหลือเท่ากบั 1,147.59 ลา้นบาท  ลดลง 77.54 ลา้นบาท  จากปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.33ส่วน

ใหญ่เป็นการลดลงของวตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย และสินคา้ระหวา่งผลิต 

          สาํหรับปี 2559  สินคา้คงเหลือเท่ากบั 1,151.16 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 3.56 ลา้นบาท  จากปีก่อน เพ่ิมข่ึนร้อยละ 0.31 ส่วน

ใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของสินคา้สาํเร็จรูปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

สําหรับปี 2558  มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัเท่ากบั 330.57 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 

14.47 ลา้นบาท  ณ ส้ินปี 2558  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยมี์ตวัตนเท่ากบั 53.27 ลา้นบาท 

สําหรับปี 2559  มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัเท่ากบั 305.70 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 

24.87 ลา้นบาท  ณ ส้ินปี 2559  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยมี์ตวัตนเท่ากบั 54.21 ลา้นบาท 
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ประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน  

สาํหรับปี 2558 อตัรากาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.17 ทาํใหผ้ลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นร้อย

ละ 7.32 และร้อยละ 60.44 ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2559  อตัรากาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.33 ทาํให้ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์าวรคิดเป็น

ร้อยละ 7.89 และร้อยละ 67.91 ตามลาํดบั 

 

หนีสิ้น 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 552.33 ลา้นบาท  ลดลง 188.92 ลา้นบาท จากปีก่อน  โดยมีหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น

จากสถาบนัการเงินลดลงเหลือ 219 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 122.64  ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนลดลงเหลือ 108.91 ลา้นบาท  

และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น  35.39  ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 483.89 ลา้นบาท  ลดลง 68.44 ลา้นบาท จากปีก่อน  โดยมีหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินลดลงเป็น 108 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 131.50 ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 124.24ลา้นบาท  และ

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น  44.26  ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,663.53 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 97.27 ลา้นบาท จากปีก่อน 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,754.14 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 90.61 ลา้นบาท จากปีก่อน 

  

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 279.92 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยั

หลกั คือ กาํไรสุทธิ 165.54 ลา้นบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 59.77 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมช้ึน 22.01 ลา้นบาท  

ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2.48 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 74.54 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2.50 ลา้นบาท  เจา้หน้ี

การคา้เพ่ิมข้ึน 10.05 ลา้นบาท เป็นตน้ 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 270.83 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยั

หลกั คือ กาํไรสุทธิ 175.67 ลา้นบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 60.10 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้ลดลง 10.67 ลา้นบาท  

ลูกหน้ีอ่ืนลดลง 6.11 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 3.56 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 3.83 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้

เพ่ิมข้ึน 8.52 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 9.93 ลา้นบาท โดยบริษทัขายเงินลงทุน

ชัว่คราว 27.70 ลา้นบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 38.80 ลา้นบาท เป็นตน้ 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 85.31 ลา้นบาท โดยบริษทัซ้ือเงินลงทุน

ชัว่คราว 56.25 ลา้นบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 29.86 ลา้นบาท เป็นตน้ 
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กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 

     สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 274.55 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงิน

ปันผล 62.55 ลา้นบาท  คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 212 ลา้นบาท 

     สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 183.98 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงิน

ปันผล 72.98 ลา้นบาท  คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 111 ลา้นบาท 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

 ปี 2558 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบั 2,296.55 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 143.12 ลา้น

บาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.65  สาเหตุหลกั  เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย  

เพ่ิมข้ึน 135.02 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM  ท่ีเพ่ิมข้ึน 8.08 ลา้นบาท   

 ปี 2559 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 2,382.91 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 86.38 ลา้นบาท  คิดเป็น

อตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.76  สาเหตุหลกั  เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 120.81 

ลา้นบาท  และรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM  ท่ีลดลง 34.43 ลา้นบาท   

 

รายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ ์(มูลค่าลา้นบาท) 

 2557 ร้อยละ 

 

2558 ร้อยละ 

 

2559 ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เส้ือชั้นใน 174.22 8.09 185.53 8.08 156.32 6.56 

กางเกงชั้นใน 52.17 2.42 51.29 2.23 48.18 2.02 

อ่ืนๆ 15.88 0.74 13.53 0.59 11.40 0.48 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM 242.27 11.25 250.35 10.90 215.90 9.06 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เส้ือชั้นใน 1,475.44 68.51 1,578.81 68.75 1,634.52 68.59 

กางเกงชั้นใน 363.36 16.87 390.19 16.99 446.65 18.75  

อ่ืนๆ 72.36 3.37 77.18 3.36 85.84 3.60 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 1,911.16 88.75 2,046.18 89.10 2,167.01 90.94        

รวมรายไดจ้ากการขาย 2,153.43 100.00 2,296.53 100.00 2,382.91 100.00 

 

ผลิตภณัฑ ์OEM 

 สาํหรับปี 2558 รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 250.35 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 8.08 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.34  

รายไดจ้ากการขาย OEM ดงักล่าว  แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เท่ากบัร้อยละ 8.08  

ร้อยละ 2.23  และร้อยละ 0.59 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 
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 สาํหรับปี 2559 รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 215.9 ลา้นบาท  ลดลง 34.43 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 13.75  

รายไดจ้ากการขาย OEM ดงักล่าว  แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เท่ากบัร้อยละ 6.56  

ร้อยละ 2.02  และร้อยละ 0.48 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

 

ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยมีความสําคญัต่อรายไดข้องบริษทัฯ เน่ืองจาก

สินคา้มีราคาและอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่สินคา้ OEM นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสามารถควบคุมดีไซน์ ปริมาณ และช่วงเวลาในการ

จดัจาํหน่ายสินคา้ไดเ้องอีกดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย  เท่ากบั 2,046.18 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 135.02 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.06  และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.66  เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการ

ขายทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.75  ร้อยละ 

16.99  และร้อยละ 3.36  เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย  เท่ากบั 2,167.01 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 120.83 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.91  และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.94  เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการ

ขายทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 68.59  ร้อยละ 

18.75  และร้อยละ 3.60  เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

 

ต้นทุนขายและกาํไรขั้นต้น 

 สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 1,099.02 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 47.86 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  

ทาํใหมี้กาํไรขั้นตน้ จาํนวน 1,197.53 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 52.14 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  เน่ืองจากบริษทัฯ  เนน้

การเพ่ิมยอดขาย  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใชง้บโฆษณา  และส่งเสริมการขาย

มากข้ึน อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพ่ิมข้ึน ในหา้งสรรพสินคา้  ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

 สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 1,125 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 47.21 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  

ทาํใหมี้กาํไรขั้นตน้ จาํนวน 1,257.91 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 52.79 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  เน่ืองจากบริษทัฯ  เนน้

การเพ่ิมยอดขาย  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใชง้บโฆษณา  และส่งเสริมการขาย

มากข้ึน อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพ่ิมข้ึน ในหา้งสรรพสินคา้  ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

           ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 996.82 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 43.70 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.59  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.19  ของรายไดร้วมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัยอ่ยเนน้ขยาย

จุดขายมากข้ึน  ทาํใหมี้การจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายมากข้ึน  ทาํให้มีการเพ่ิมจาํนวนพนกังานขายสินคา้  

และมีงบโฆษณา  และส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองมาทุกปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดนัยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของ

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 200.71 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 1,050.89 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เท่ากบั 54.07 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.42  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.84  ของรายไดร้วมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัยอ่ยเนน้ขยาย

จุดขายมากข้ึน  ทาํใหมี้การจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายมากข้ึน  ทาํให้มีการเพ่ิมจาํนวนพนกังานขายสินคา้  
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และมีงบโฆษณา  และส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองมาทุกปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดนัยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของ

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 207.02 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.69 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

ปี 2558 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 8.42 ลา้นบาท  ลดลง   5.01 ลา้นบาท 

ปี 2559 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 3.27 ลา้นบาท  ลดลง   5.15 ลา้นบาท 

 

ภาษีเงนิได้นติบุิคคล 

บริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรท่ีไดรั้บจากโรงงานยโสธร  ครบกาํหนดการลดหยอ่น

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจาํนวน ส้ินสุดวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2554 และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติถึง 

เมย.  2559 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2558 เท่ากบั 38.12 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2559 เท่ากบั 42.21 ลา้นบาท 

 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 165.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 18.62 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.67 

ปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 175.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 10.13 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.12 

 

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเท่ากบั 0.48 บาทต่อหุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 10.25 

ปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเท่ากบั 0.51 บาทต่อหุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 10.28 

 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2557 ถึงปี 2559 คิดเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: บาท     2557      2558      2559 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 900,000 900,000 960,000 

ค่าตอบแทนอ่ืน - - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน (นางสาว

รววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ   นายยทุธนา   อดิพฒัน์และนายสมชยั   วนาวิทย )ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การสอบทานการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  และการเสนอแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี ประจาํปี 2560  ในปี 2559 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  (ในการประชุมคร้ังท่ี 4   มีวาระหน่ึงท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย)  สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2559 ไดด้งัน้ี 

 

          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจาํปี 2559  ของบริษทัซ่ึง

ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     รวมทั้งไดท้าํตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)    นอกจากน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยเป็นจาํนวน 1 คร้ัง 

 

2.    การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   ขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.)     

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและรายการท่ี

เก่ียวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถูกต้อง  ครบถว้น  ทันเวลา    โดยเน้นการ

บริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

  3.    การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั  พบวา่ระบบการควบคุมภายในยงั

มีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

และ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่  รวมทั้ งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องท่ีไดต้รวจพบแลว้หรือไม่    

 

          4.    การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง ผลประโยชน์

กบับริษทัของการทาํธุรกรรม หรือขอ้ตกลงทางการคา้กับกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกไตรมาสโดยบริษทัไดมี้การ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งเคร่งครัด  พร้อมทั้งเปิดเผย

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 
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     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยการสอบทานกบัคณะ

กรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเส่ียงท่ีสาํคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     ผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและไดมี้การวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน               

              

     6.    การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกและแต่งตั้ง สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และไดส้อบทานคุณสมบติัของ

ผูส้อบบญัชีวา่ถูกตอ้งครบถว้น  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษทั  พิจาณาเพ่ือขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ประจาํปี  2560  แต่งตั้งให ้ ศาสตราจารยเ์กษรี ณรงคเ์ดช  หรือนางณัฐสรัคร์  สโรชนนัท์

จีน หรือ นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 76, 4563 และ3885 ตามลาํดบั  แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที  

แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
     

                (น.ส.รววีลัย ์ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั

ยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีท่ีสุด

ในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น

และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้และดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจอยา่งมีเหตุผล

ว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน 

ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต หรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการ

เงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้

ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของสอบบญัชีไดป้รากฏใน

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

สาํหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์)     (นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร) 

          ประธานกรรมการบริษทั      ประธานกรรมการบริหาร 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  

 

                ผูส้อบบญัชี:    นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4563           

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท 

สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี: ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) 

(“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไร

ขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั ขา้พเจา้

เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 

บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

งบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31  ธันวาคม  2559 

และ 

รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด              วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย  และของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทั ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย        สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ

ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้อายขุองสินคา้คงเหลือมีอายไุม่

ยาว กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้สําเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นใน  และผูบ้ริหารใช้

ขอ้มูลจากรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ ในแต่ละช่วงอายขุองสินคา้คงเหลือและวิเคราะห์สินคา้ท่ีลา้สมยัรายตวัประกอบใน

การพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุวา่ การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึง

ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการคาํนวณตน้ทุนสินคา้  เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้ ตรวจสอบการจดัทาํ

รายงานวเิคราะห์อายขุองสินคา้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลง

ของสินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือวา่มีความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 

รวมทั้งการทดสอบการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ี

คาดวา่จะไดรั้บ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและพิจารณาวา่

ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
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สาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   

ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่ง

มีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 

หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 140 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็น

ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เร่ืองทัว่ไป 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จาํกดั) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทัฯ ไดจ้ด

ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่

เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน และเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ไดต้ั้งโรงงานสาขาจาํนวน 1  แห่ง คือ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบล

หนองโบสถ ์อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และ

จาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง

ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษทัยอ่ยประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี 

  1.2   เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย

สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน

สองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึง

ถือเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุน้ 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กบับริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 
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1.4 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 สดัส่วน

การถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย :       

- บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  ผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้

สาํเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุน้และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยจากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนรวม 448,495 

หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท (Par Value) ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 247.29 ลา้นบาท  และบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 44.85 ลา้นบาท คิดเป็นการถือหุ้นใน

บริษทัย่อยร้อยละ 99.67 โดยในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัถือเสมือนวา่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยร้อยละ 100.00 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯ แสดงรายการผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของบริษทัยอ่ย จาํนวน 

247.29 ลา้นบาท กบัมูลค่าราคาทุน (Cost) จาํนวน 44.85 ลา้นบาท ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนประมาณ 202.44 

ลา้นบาท เป็น “มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีสูงกวา่ราคาเงินลงทุน” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด

จาํนวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ลา้นบาท ทาํใหเ้งินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในบญัชีของบริษทัเพ่ิมข้ึน

จาก 44.85 ลา้นบาท เป็น 144.85 ลา้นบาท และสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.99 

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

 ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

 ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล –กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอนการบูรณะ 

 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  

 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ 

 ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี19  

 (ปรับปรุง 2558)เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

 ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

บริษัทฯ มนีโยบายการบัญชีทีสํ่าคญัสรุปได้ดงันี;้ 

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขาย รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
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2.3 เงินลงทุนชัว่คราว 

เป็นเงินลงทุนท่ีบริษทัตั้งใจจะถือครองไวไ้ม่เกินหน่ึงปี ประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน หลกัทรัพย์

เพ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป หรือตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ

หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการ

ส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย

ของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ 

วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบันทึกเป็น

รายการกาํไร (ขาดทุน) ในงบกาํไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วน

ของผูถื้อหุน้ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

2.4 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ในจาํนวนท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน ยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี

ประมาณข้ึนน้ี ไดจ้ากการวเิคราะห์สถานะของหน้ีท่ีคา้งชาํระในปัจจุบนั 

2.5 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูป  งานระหวา่งผลิต และวตัถุดิบ บนัทึกในราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืน แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่  

บริษทัฯ ตั้ งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ เม่ือคาดว่าสินคา้จะเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั โดยพิจารณาจาก

สภาพปัจจุบนัของสินคา้คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ก่ึงหน่ึง หรือมีอาํนาจในการ

ควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมนบัตั้งแต่

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ย รายการและยอดคงเหลือระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวธีิราคาทุน 
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2.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

  ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  10 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทรัพยสิ์น

และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียน(ซ้ือ

และขายตามลาํดบั) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลง

ค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

2.9 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือ

รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบั

กฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 

ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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2.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษทัฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์

อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

กาํไรขาดทุนตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจาก

งานน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว ้ อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.11 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณ

ไว ้

2.12 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียก

ชาํระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

3. รายการบัญชีกบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกับบริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการ

ดงักล่าวถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 และ  2558   มีดงัน้ี 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558  

 

 31 ธนัวาคม 2559    31  ธนัวาคม 2558 

   

 

สินทรัพย์         

3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  345,138,458.81  269,828,981.58 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  345,138,458.81  269,828,981.58 

ยอดคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินกาํหนดชาํระ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

3.2 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 

  31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2559  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย           

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  496,000,000.00  201,000,000.00  282,000,000.00  415,000,000.00  3.20% 

  496,000,000.00  201,000,000.00 

 

 

 

 
 

 282,000,000.00  415,000,000.00      ต่อปี 

   

   

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

หนีสิ้น         

3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  2,072,446.16  1,998,156.80 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  2,072,446.16  1,998,156.80 

 

 

 

        

 

3.4  รายการค้าทีสํ่าคญักบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559     
 

 31 ธนัวาคม 2558  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  617,342,746.00  712,611,025.00  ราคาตามสญัญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  52,222,916.00  29,468,125.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  8,823,735.67  12,782,606.17  " 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           

  และคลงัสินคา้คลงัสินคา้  -  -  1,944,000.00  1,944,000.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  8,962,164.84  12,931,936.09  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  14,141,895.54  14,967,057.15  " 
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3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,027,179.96  40,937,880.47  40,027,179.96  40,937,880.47 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,023,679.00  1,864,609.00  2,023,679.00  1,864,609.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 42,050,858.96  42,802,489.47  42,050,858.96  42,802,489.47 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม  2559  31 ธนัวาคม 2558 

เงินสด  1,112,357.50  900,813.00  398,916.00  205,836.75 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  39,818,633.70  38,488,697.34  7,773,303.35  7,532,521.19 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  40,930,991.20  39,389,510.34  8,172,219.35  7,738,357.94 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 และ 2558 เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

5.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         

          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  55,870,733.92  2,121,065.61  55,870,733.92  2,121,065.61 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  55,870,733.92  2,121,065.61  55,870,733.92  2,121,065.61 
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5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม  2559    31 ธนัวาคม 2558   

 

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม  

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม 

หลักทรัพย์ใ น

ความต้องการ

ของตลาด 102,760,000.00  (41,860,000.00)  60,900,000.00  100,260,000.00  (26,760,000.00)  73,500,000.00 

       รวม 102,760,000.00  (41,860,000.00)  60,900,000.00  100,260,000.00  (26,760,000.00)  73,500,000.00 

 

รายการเปล่ียนแปลงกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี   31 ธนัวาคม  

2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 73,500,000.00   73,500,000.00 

ยอดเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2,500,000.00  2,500,000.00 

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี (15,100,000.00)  (15,100,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 60,900,000.00  60,900,000.00 

 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 และ 2558  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  314,482,704.55  325,149,569.81  4,180,329.84  742,055.82 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  314,482,704.55  325,149,569.81  4,180,329.84  742,055.82 

 

 

 

 

 

 

 

 160 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2558  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558    31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558   

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         

      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  265,473,445.48  297,228,633.17  4,180,329.84  742,055.82 

      - เกินกาํหนดชาํระ 0  -  3 เดือน    11,682,035.58  18,351,882.77  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 4  -  6 เดือน    6,410,741.00       9,569,053.87      

      

 

 -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 7  - 12 เดือน    26,398,250.05  -  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป    4,518,232.24  -  -  - 

        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  

 

 314,482,704.55  325,149,569.81  4,180,329.84  742,055.82 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558    31 ธนัวาคม 2559    31 ธนัวาคม 2558    

สินคา้สาํเร็จรูป  979,573,462.14  974,161,675.54  3,177,852.64  - 

สินคา้ระหวา่งผลิต  131,698,581.03  134,611,067.29   80,608,175.50  88,083,816.69 

วตัถุดิบ  48,267,764.44  47,274,627.16  26,499,036.83  23,786,414.26 

วสัดุส้ินเปลือง  7,142,422.36  7,525,914.65  4,118,254.25  3,479,286.15 

สินคา้ระหวา่งทาง  473,810.62  19,104.29     305,569.56  7,380.88 

        รวม  1,167,156,040.59  1,163,592,388.93  114,708,888.78  115,356,897.98 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 

สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,151,156,040.59  1,147,592,388.93  114,708,888.78  115,356,897.98 

ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีกาํไรในสินคา้คงเหลือ (ในงบ

การเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวน 171,835,500.00  และ  161,751,000.00 ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้ปี  16,000,000.00  - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  -  - 

ยอดคงเหลือส้ินปี  16,000,000.00  - 
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8. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 118,492,674.50  -  -  -  -  118,492,674.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง 313,489,937.14  102,000.00  -  1,193,200.01  -  314,785,137.15 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 274,369,927.09  2,066,600.00  (4,060,302.58)  446,936.50  -  272,823,161.01 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 12,323,955.64  497,474.48  (59,946.16)  -  -  12,761,483.96 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 125,146,168.42  1,816,233.38  (630,110.11)  13,112,659.50  -  139,444,951.19 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 54,495,666.12  1,712,097.45  (1,379,107.50)  445,600.00  -  55,274,256.07 

ยานพาหนะ 46,340,127.47          -  (2,512,000.00)  -  -  43,828,127.47 

สินทรัพยอ่ื์น   909,287.12  80,626.17  (45,013.07)  -  -  944,900.22 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,004,662.15  92,537.86  -  -  (1,097,200.01)  - 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 43,459,541.07  4,489,756.89  (2,501,074.66)  -  -  45,448,223.30 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 1,572,320.52  19,001,401.57  -  -  (14,601,196.00)  5,972,526.09 

     รวมราคาทุน 991,604,267.24  29,858,727.80  (11,187,554.08)  15,198,396.01  (15,698,396.01)  1,009,775,440.96 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

 

           

อาคารและส่วนปรับปรุง (211,367,960.81)  (15,127,405.64)  -  -  -  (226,495,366.45) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (243,498,092.89)  (6,826,387.93)  4,060,227.58  -  -  (246,264,253.24) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (11,139,693.13)  (433,450.86)  41,615.10  -  -  (11,531,528.89) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (68,369,767.43)  (22,302,459.05)  630,078.11  -  -  (90,042,148.37) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (44,320,922.24)  (3,048,096.20)  1,379,045.50  -  -  (45,989,972.94) 

ยานพาหนะ (45,811,291.21)  (515,635.94)  2,511,996.00  -  -  (43,814,931.15) 

สินทรัพยอ่ื์น (894,634.85)  (17,977.24)  44,968.07  -  -  (867,644.02) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (35,630,579.26)  (5,941,265.58)  2,500,901.66  -  -  (39,070,943.18) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

 

(661,032,941.82)  (54,212,678.44)  11,168,832.02  -  -  (704,076,788.24) 

ที่ดนิ อาคาร และ 

 

           

อุปกรณ์- สุทธิ 330,571,325.42          305,698,652.72 

 

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 

  2559     2558 

ตน้ทุนขาย     23,169,036.19  23,957,073.06 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  31,043,642.25  29,315,908.41 

รวม  54,212,678.44  53,272,981.47 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

     

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558 

 

 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม  2559 

ราคาทุน:-            

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

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

143,824,528.78  -  -    1,097,200.0

 

 -  144,921,728.79 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 160,268,345.85  1,396,600.00  (4,060,302.58)  -  -  157,604,643.27 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4,313,604.01  290,625.51  (59,946.16)  -  -  4,544,283.36 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,253,844.89  194,217.94  (588,910.11)  -  -  9,859,152.72 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 8,439,300.27  176,618.52  (228,830.00)  -  -  8,387,088.79 

ยานพาหนะ 14,192,588.78  -  (2,512,000.00)  -  -  11,680,588.78 

สินทรัพยอ่ื์น 909,287.12  80,626.17  (45,013.07)  -  -  944,900.22 

งานระหว่างก่อสร้าง 1,004,662.15  92,537.86  -  -  (1,097,200.01)  - 

รวมราคาทุน 360,630,906.35  2,231,226.00  (7,495,001.92)  1,097,200.

 

 (1,097,200.01)  355,367,130.43 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-         
 

  

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

       

(90,938,493.21)  (7,232,447.27)  -  -  -  (98,170,940.48) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (144,765,488.44)  (3,273,762.89)  4,060,227.58  -  -  (143,979,023.75) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (3,685,838.75)  (221,443.97)  41,615.10  -  -  (3,865,667.62) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (9,957,159.20)  (121,977.43)  588,880.11  -  -  (9,490,256.52) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (7,829,333.55)  (356,706.80)  228,807.00  -  -  (7,957,233.35) 

ยานพาหนะ (14,153,381.32)  (39,194.46)  2,511,996.00  -  -  (11,680,579.78) 

สินทรัพยอ่ื์น (894,634.85)  (17,977.24)  44,968.07  -  -  (867,644.02) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (272,224,329.32)  (11,263,510.06)  7,476,493.86  -  -  (276,011,345.52) 

            

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 88,406,577.03          79,355,784.91  

    

 

 

        

 

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม   2559 และ 2558 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 

  2559  2558 

ตน้ทุนขาย    10,766,848.59  11,524,152.85 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร         496,661.47       579,104.87 

รวม    11,263,510.06  12,103,257.72 

บริษทัฯ จดจาํนองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย กบัธนาคารหลายแห่ง                       

เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
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9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน   

  บาท 

  งบการเงินรวม   

  ณ  วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2558 

   

 เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2559 

   ราคาทุน ;-             

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  27,028,594.09  -  -  500,000.00  -  27,528,594.09 

     โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง  -  -  -  -  -  - 

รวมราคาทุน  27,028,594.09  -  -  500,000.00  -  27,528,594.09 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม             

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (21,593,076.46)  (1,370,500.45)  -  -  -  (22,963,576.91) 

รวม  (21,593,076.46)  (1,370,500.45)  -  -  -  (22,963,576.91) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  5,435,517.63          4,565,017.18 

 

รายจ่ายตดับญัชี สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 

  2559  2558 

ตน้ทุนขาย    202,281.83    202,281.83 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  1,168,218.82  1,139,666.76 

รวม  1,370,500.45  1,341,948.59 

 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ณ  วนัท่ี 31        ณ  วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2558    เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอน  ธนัวาคม 2559              

    ราคาทุน ;-           

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 

รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม           

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 

รวม  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  49.00        49.00 

 

รายจ่ายตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 และ 2558 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน   การบริหาร

ดงัน้ี 

  บาท 

  2559  2558 

ตน้ทุนขาย  -  - 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  -  - 

รวม  -  - 
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10. สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31    ตดั    ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  โอน   ธนัวาคม 2559 

สิทธิการเช่า           

ราคาทุน           

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี  73,668,916.67  -  -  -  73,668,916.67 

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

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม

 

          

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี  (47,374,024.69)       (4,516,515.24)  -  -  (51,890,539.93) 

รวม  (47,374,024.69)    (4,516,515.24)  -  -  (51,890,539.93) 

           

สิทธิการเช่า-สุทธิ  26,294,891.98        21,778,376.74 

 

การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 และ 2558 แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหาร มีดงัน้ี: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,516,515.24  5,158,729.28  -  - 

รวม 4,516,515.24  5,158,729.28  -  - 

 

11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ  2558 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น   108,000,000.00  219,000,000.00  -  - 

เงินกูย้มืตามทรัสตรี์ซีทต ์  -  -  -  - 

               รวม  108,000,000.00  219,000,000.00  -  - 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.10 ถึง ร้อยละ 8.125 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดย การจดจาํนองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั เป็นผูค้ ํ้าประกนั 

12. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 และ 2558  เจา้หน้ีอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,788,061.83  1,056,620.03  6,190,420.33  583,149.26 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 116,791,369.46  107,194,112.30  34,048,886.68  31,324,338.12 

เงินปันผลคา้งจ่าย 659,662.11  654,488.70  659,662.11  654,488.70 

รวม   124,239,093.40  108,905,221.03  40,898,969.12  32,561,976.08 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558   31 ธนัวาคม  2559  31 ธนัวาคม 2558 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 61,035,682.00  50,594,083.99  39,866,262.00  23,523,548.99 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ (4,725,880.34)  (4,807,228.00)  (3,375,300.00)  (845,800.00) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 13,260,563.34  11,593,541.00  7,632,500.00  6,705,948.00 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ        

          ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  3,655,285.01  -  10,482,565.01 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 69,570,365.00  61,035,682.00  44,123,462.00  39,866,262.00 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มี ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,621,123.34  10,147,869.00  6,528,308.00  5,764,076.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,639,440.00   1,445,672.00  1,104,192.00  941,872.00 

รวม 13,260,563.34    11,593,541.00  7,632,500.00  6,705,948.00 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี : 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด 2.49 % และ 2.77 %  2.77% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-67 %*  0-52 %* 

อตัรามรณะ TMO 2008 **  TMO 2008 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 

**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือวา่ขอ้สมมุติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  3.12  ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 

3.53 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน  3.84 ลา้น

บาท (ลดลง 3.44 ลา้นบาท) 

- ถา้สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน    

จะลดลง 3.37 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 2.02 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดย

การใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

14. ทุนจดทะเบียน 

14.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุน้สามญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

14.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุ้น

สามญัของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 5 บาท เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

347,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

15. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง           

ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุน            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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16. การจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2557 จากกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 34.75 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล       

จากผลกาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2558 โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวม

เป็นเงิน 27.80 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 จากกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 38.22 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล       

จากผลกาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2559 โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวม

เป็นเงิน 34.75 ลา้นบาท 

17. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2559 และ 2558 ในอตัราร้อยละ 20 

17.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั    54,615,774.26  42,663,219.21  21,385,797.35  12,799,959.05 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-         

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

- รายการท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุน (12,406,755.60)    (4,548,069.08)  (851,440.00)        (1,172,029.60) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน     42,209,018.66    38,115,150.13  20,534,357.35  11,627,929.45 
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17.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 และ 

2558 ประกอบดว้ย 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั -        

- เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 8,372,000.00  700,000.00  8,372,000.00        

 

  -จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ

ป  

-  731,057.00  -  2,096,513.00 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 8,372,000.00  1,431,057.00  8,372,000.00  2,796,513.00 

 

 

17.3 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 217,875,072.36  203,658,581.68  116,532,092.76  88,823,222.20 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         

-คูณอตัราภาษี 43,575,014.47  40,731,716.33  23,306,418.55  17,764,644.44 

ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี (12,406,755.60

 

 (4,548,069.08)  (851,440.00)  (1,172,029.60) 

 

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี        

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,016,900.00  3,446,000.00     

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน -        

-การคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี:        

-บตัรส่งเสริมการลงทุน (2,273,832.16)  (5,599,888.38)  (2,273,832.16)  (5,599,888.38) 

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ 9,546,998.14  2,474,120.28  (1,152,820.86)  (432,153.62) 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,750,693.81  1,611,270.98  1,506,031.82       1,067,356.61 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 42,209,018.66  38,115,150.13  20,534,357.35  11,627,929.45 
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17.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานข้ึนภายใตก้ารอนุมติั

จากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนกังาน

จ่ายสมทบในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนั พนกังานจะ

ไดรั้บเงินจากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 

19. ภาระผูกพนั 

19.1  สัญญาเช่าพื้นทีแ่ละบริการระยะยาว 

19.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสญัญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท ์จาํกดั เพ่ือ

ใชเ้ป็นสํานกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายุการเช่าออกไปได ้             

3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั อตัราค่าเช่า

เดือนละ 142,500  บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และ

ผูใ้หเ้ช่าสญัญาวา่จะไม่จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

19.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีก

ของบริษทัยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสญัญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงิน

ค่าสิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ  วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559  ธนัวาคม 2558  ธนัวาคม 2559  ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 8,372,000.00  5,352,000.00  8,372,000.00  5,352,000.00 

ลูกหน้ีฝากขาย 218,275,716.56  205,816,525.05  -  - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้ 3,200,000.00  3,200,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,914,073.00  12,207,136.40  8,824,692.40  7,973,252.40 

รวม 243,761,789.56  226,575,661.45  17,196,692.40  13,325,252.40 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (88,910,678.84)  (87,151,306.34)  -  - 

รวม (88,910,678.84)  (87,151,306.34)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 154,851,110.72  139,424,355.11  17,196,692.40 

 

 13,325,252.40 
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ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2559                     

มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 0.86 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.42 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 4.28 

 

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 81.47 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 53.75 

มากกวา่ 5 ปี 0.24 

รวม 135.46 

19.2  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2559  และ  2558 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

1. ค ํ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  0.56  1.93  -  0.25 

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  3.81  5.18  1.34  1.59 

 

20. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กบัลูกหน้ีและ เจา้หน้ี

ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ี และการรับชาํระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาสั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 

   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษทั 

   31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพย ์          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  420,318.41  606,833.43  118,197.97  50,715.35 

 เหรียญฮ่องกง  -  -       -  - 

 ยโูร        -  -  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  -  490,999.52                     -  - 

หน้ีสิน          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  253,800.05  147,570.91  206,973.86  74,206.07 

 เหรียญฮ่องกง   200,799.20     9,246.00         -            9,246.00 

 ยโูร        282.70           72.00  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  4,698.97  30,727.58  -  - 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบัน 

เน่ืองจากบริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชาํระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระ

หน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบั

การกระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็น    มูลค่าท่ีคาํนึงถึง

ความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินมีเกณฑ์ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 (พนับาท) 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559          

ส่วนทีห่มุนเวยีน          

เงนิลงทุนช่ัวคราว          

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 102,760  60,900  -  -  60,900 

มูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 1ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเงินลงทุน

ชัว่คราวดงักล่าวมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 

21. สิทธิพเิศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษจากบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2538 และ 

24 ตุลาคม 2545 ตามลาํดบั ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 

สาํหรับการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป (ชุดชั้นในสตรี และเส้ือผา้สตรีอ่ืนๆ) ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

กาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม  2559  31 ธนัวาคม 2558 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 255.78  2,127.13  2,382.91  299.02  1,997.51  2,296.53 

 รายไดจ้ากการบริการ -  -  -  -  0.02  0.02 

  รวมรายได ้ 255.78  2,127.13  2,382.91  299.02  1,997.53  2,296.55 

ตน้ทุนขาย     (1,125.00)      (1,099.02)  

กาํไรขั้นตน้     1,257.91      1,197.53  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (1,050.89)      (996.82)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     207.02      200.71  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน             

 รายไดอ่ื้น     14.13      11.37 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (3.27)      (8.42) 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     10.86     2.95 

กาํไรก่อนภาษี     217.88      203.66 

 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (42.21)      (38.12)  

กาํไรสุทธิ     175.67      165.54  

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 48.24  712.61  760.85  45.72  620.32  666.04 

 รายไดจ้ากการบริการ -  29.47  29.47  -  52.22  52.22 

  รวมรายได ้ 48.24  742.08  790.32  45.72  672.54  718.26 

ตน้ทุนขาย     (611.58)      (564.25) 

กาํไรขั้นตน้     178.74      154.01 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (83.77)      (84.32) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     94.97      69.69 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน            

 รายไดอ่ื้น     21.56      19.13 

  ตน้ทุนทางการเงิน     -      - 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน

 

    21.56      19.13 

กาํไรก่อนภาษี     116.53      88.82 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20.53)      (11.63) 

กาํไรสุทธิ                        96.00      77.19 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ใน ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ  827 ลา้นบาท  
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2559  2558  2559  2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

             และงานระหวา่งทาํ 2,499,300.34  35,481,602.66  (4,297,788.55)  (3,520,304.32) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 22,373,864.17  8,325,887.25  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 548,380,843.93  539,968,891.92  324,611,090.65  305,167,649.86 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -  570,851,021.47  538,998,810.99  101,297,502.06  99,354,132.54 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 60,099,694.13    59,773,659.34  11,263,510.06  12,103,257.75 

ค่าขนส่ง 12,070,353.70    12,812,998.44  10,234.00  6,090.00 

ค่าสารเคมี และค่าวเิคราะห์ 3,192,204.10    3.232,503.27  125,653.46  102,778.69 

ค่าโฆษณา 86,686,777.44    85,266,982.14  64,502.52  89,904.86 
 
 
 
 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนั 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี1/2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 จากกาํไรสุทธิ 

ประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.14  บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน  48.65  ลา้นบาท และจะนาํเสนอ

ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เป็นผูอ้นุมติัต่อไป 

25. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั   เม่ือวนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์   2560 

 

 
 
 
 
 

 

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

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  

/การฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์       

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

63 MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศา

สตร์  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 64/2007 

74.59 เป็นพ่ีชาย

ของนาง

สุชญัญา  

ธนาลง

กรณ์ 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

 

2516-ปัจจุบนั 

 

-  ประธานกรรมการ 

-  ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร 

-  ประธานกรรมการ 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั / ผลิตและ

ออกแบบชุดชั้นใน

สตรี 

2. นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร     

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

52 ปริญญาโท สาขา

การตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศา

สตร์ 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)   

- DAP 63/2007  

- EDP 5/2010  

- HRP 6/2014 

- FSD /2016 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2538-2550 

 

 

 

-  กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

-  ประธาน

กรรมการบริหาร,   

กรรมการผูจ้ดัการ 

-   กรรมการ และ

ประธาน 

กรรมการบริหาร 

 

-   ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขายต่างประเทศ 

 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

-   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั / ผลิตและ

ออกแบบชุดชั้นใน

สตรี 

-  บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั / ผลิตและ

ออกแบบชุดชั้นใน

สตรี 

3. นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 61 ปริญญาตรี  

รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 105/2013 

- เป็น

นอ้งสาว

ของนาย

วิโรจน์   

ธนาลง

กรณ์ 

2555-ปัจจุบนั 

 

2552-ปัจจุบนั 

2539-2552 

 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  36 Property 

-  SGF 

Trading(Thailand) 

 

4. นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

50 ปริญญาตรี สาขา

บญัชีตน้ทุน 

มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย/  

 

 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

 

2556-2558 

 

-  กรรมการ 

 

-  ผอ.สายงานบญัชี

และการเงิน 

-  ผจก.ฝ่ายบญัชี

โรงงาน 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  

/การฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 120/2015 

- EDP 16/2016 

- ACPG /2016 

2537-2556 -  ผจก.ส่วนบญัชี

โรงงาน 

-  บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั 

5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์              

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

52 ปริญญาโท สาขา

การตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศา

สตร์ / 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 63/2007  

- EDP 8 

- ACPG /2016  

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

ต.ค.2553-

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

-   รักษาการ 

ผูอ้าํนวยการสาย

งานทรัพยากร

มนุษย ์

-  กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

-   กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

 

 

-   รักษาการ

ผูอ้าํนวยการสาย

งานจดัซ้ือ และ

เตรียมการผลิต                

-   ผูอ้าํนวยการสาย

งานขายใน   

ประเทศ 

-   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

-   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั / ผลิตและ

ออกแบบชุดชั้นใน

สตรี 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั 

 

6. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี       

(กรรมการ) 

 

 

51 ปริญญาตรี        

รัฐประศาสนศาสตร์

(การคลงั)   

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั /  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 99/2012  

- EDP 10 

- HRP 6/2014                      

0.01 % ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

2550-2555 

 

-   กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

-   ผูอ้าํนวยการสาย

งานผลิต   

-   ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

7. นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุล       

(กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ) 

   69 ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี  

 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

 

 

-  กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  

/การฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

Michigan State 

University, USA. /  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP ปี 2003  

- ACP ปี 2005 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

 

2545-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2538-ปัจจุบนั 

 

 

 

-  2513-2550 

- กรรมการอิสระ

และประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

-  กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

-  กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษทั ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย)  จาํกดั 

(มหาชน) / การลงทุน

และให้บริการดา้น

การตลาดและการ

จดัการ 

-  บริษทั ไทยเทพรส

ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน) / เคร่ืองปรุง

รส ผลไมก้ระป๋อง 

-  คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชีมหา 

วิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. นายสมชยั วนาวิทย 

(กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ) 

67 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ 

Southeastern 

Louisiana 

University, USA. / 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 8/2004  

- DCP 49/2004 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

 

 

มี.ค.2554-

ปัจจุบนั 

 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

- ประธานกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาค่าตอบ 

แทน 

- กรรมการอิสระ

และประธาน    

กรรมการตรวจ 

สอบ 

-  การการอิสระและ

กรรมการตรวจ 

สอบ 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษทั ที เอส ฟลาว

มิลล ์ จาํกดั (มหาชน)/

ผลิตแป้งสาลี 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

9. นายยทุธนา อดิพฒัน์         

(กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ) 

71 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ

มหาบญัฑิต Eastern 

New Maxico UN /   

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DAP 63/2007 

 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

-  กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

-  กรรมการอิสระ

และ กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

-บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  

/การฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

10. นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ          53 ปริญญาโท การ

จดัการวิศวกรรมอุต

สาหการวิทยาศาสตร์  

มหาบญัฑิต 

The Asian Institute 

of Technology 

/  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- DCP 24/2002 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

2551-2555 

- กรรมการอิสระ 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทั เกลอแกว้ก่อกิจ 

จาํกดั 

-  บริษทั ซิกโกแ้อดไว

เซอร่ี จาํกดั 

11. นางสาววาจา  มุขโต 

(เลขานุการบริษทัฯ) 

48 ปริญญาตรี  สาขา

บญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนดุสิต / 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD)  

- CSP 53/2013 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

 

2557 

 

 

2550-2556 

 

- เลขานุการบริษทัฯ 

และผูจ้ดัการ        

ฝ่ายบญัชี 

- เลขานุการบริษทัฯ 

และผูจ้ดัการส่วน

บญัชี 

- ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

รายละเอียดผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัฯ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

1.นายวโิรจน ์ ธนาลงกรณ์ X X 

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

3.นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์                  /     

4.นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ  /, //  /, // 

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

6. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี /, //  

7. นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวทิย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน ์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ์ อุทโยภาศ /  

 

หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

1. วา่ท่ีร้อยตรี สมัพนัธ์  ปุยภิรมย ์

(หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน) 

34 

 

ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 

 

2553-2555 

 

 

2550-2552 

-  หวัหนา้แผนกตรวจ 

สอบภายใน 

-  หวัหนา้แผนกตรวจ 

สอบภายใน 

 

-   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

ภายในระดบัรอง 

-  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) 

-  บริษทั พีรพฒัน์ 

เทคโนโลย ีจาํกดั

(มหาชน) 

-  บริษทั อีสท ์เวสท ์

ซีด จาํกดั 
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