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สารจากประธานกรรมการ  
 

      ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มีสภาพท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองมาจากปี พ.ศ.2560 โดยเฉพาะ

คร่ึงปีแรกของปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของตลอดทัง้ปีจึงดีขึน้ ซึ่งเกิดจากหลายๆปัจจัย อาทิเช่น การกระตุ้นทาง

เศรษฐกิจจากภาครัฐรวมทัง้ความสามารถของภาคเอกชนสว่นใหญ่  

      บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ก็ทําผลงานในปี พ.ศ. 2561 ได้เป็นท่ีน่าพอใจเช่นเดียวกนั โดยมียอดขายเพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 15.8 เป็นยอดขายรวมอยูท่ี่ 3,103 ล้านบาท มากกวา่ยอดขายปีก่อนซึง่มียอดขายรวมอยูท่ี่  2,679 ล้านบาท สง่ผลให้มีกําไร

เติบโตสงูกวา่ปีก่อนถึง 49% คิดเป็นยอดกําไรสทุธิท่ี 361 ล้านบาท สงูกวา่กําไรปีก่อนท่ี 118.5 ล้านบาท ทัง้นีเ้กิดจากการขยาย

ช่องทางการจําหนา่ยท่ีปรับเปลีย่นไปตามพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคในปัจจบุนัได้ทนัทว่งที  

      จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี  23  เมษายน 

พ.ศ. 2562  เพ่ืออนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.54 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

      ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีแผนการขยายการจําหน่ายให้ถึงผู้บริโภคให้มากยิ่งขึน้ โดยการจําหนา่ยไปในช่องทางการ

จําหนา่ยใหม่ๆ ท่ีเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วยิ่งๆขึน้ ด้วยการปรับระบบสินค้าคงคลงัและการสง่สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

มีการเพ่ิมสนิค้านวตักรรมใหม่ๆ รองรับความต้องการของผู้บริโภค มีการสือ่สารทางการตลาดท่ีชดัเจนและกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

ทางด้านการส่งออกท่ีผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV ก็มีแนวโน้มท่ีสงูขึน้จากความน่าเช่ือถือใน

คณุภาพและแบรนด์ Sabina ของบริษัท 

      ในปี พ.ศ. 2561 ทางบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึง

ความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้ในปี 2561 บริษัท

ได้รับการประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 

      ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน บริษัทจะยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล 

เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กรและขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนได้สว่น

เสยีทกุฝ่าย สาํหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทท่ีทา่นได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา  

 

 

 

 

  

 (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์) 

                                                                                                                 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 3 

การประกอบธุรกจิ 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision)    

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการภายใต้แนวคิด “Create Value with Innovation” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างแบรนด์  ซาบีน่า ให้เป็น     

แบรนด์ชดุชัน้ในท่ีมีคณุคา่ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  ทัง้ด้านแฟชัน่ท่ีลํา้สมยั คณุภาพท่ีได้รับการยอมรับ สอดคล้องและเหมาะสมกบั

ความต้องการของสภุาพสตรีในทกุประเทศควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

พันธกิจ (Mission) 

  บริษัทฯ มีพันธกิจท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามวิสยัทัศน์ท่ีวางไว้ภายใต้แนวความคิดในการดําเนินงานท่ีแยก

ออกเป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้

 People: Trust and Worthiness in human as precious resources 

 พนักงาน : บริษัทฯเช่ือมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า เน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บริษัทฯ

ดําเนินงานได้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ จึงให้ความสําคญักบัการดแูลพนกังานทกุคน ทกุตําแหน่งเสมือนทรัพยากรท่ีมี

คณุคา่ของบริษัท 

 Product: Delivered products beyond expectation 

 สินค้า  : บริษัทฯ จะผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการวิจัย  พัฒนา เพ่ือให้ได้

นวตักรรมใหม่ๆ  ของสนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทกุเพศทกุวยั 

 Partners: Trust and Reliable Enterprise 

 หุ้นส่วน: บริษัทฯ จะบริหารงาน และดําเนินงาน  เพ่ือทําให้ได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือมัน่จากหุ้นส่วน หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทในทกุๆ ด้านอนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, ลกูค้า, เจ้าหนี,้ และคูแ่ขง่ขนั 

 Productivity: Innovation through productivity by advance mechanism 

 การผลิต: บริษัทฯ จะบริหารการผลิตโดยนําวิธีการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมการผลิต รวมถึง

เคร่ืองจกัรท่ีลํา้สมยัมาใช้ในการผลติ  เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน  และได้รับการยอมรับจากลกูค้าทกุประเทศ 

 Planet: Return Benefit to Society and Environment 

 สังคม:   บริษัทฯยงัคงยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ด้วยการคืนกําไรให้กบัสงัคม และสิง่แวดล้อม 
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 4 ด ี

  บริษัทฯ ยึดหลกัการ “องค์กรแห่งความสขุ” เป็นพืน้ฐานในการบริหารจัดการ และมีความเช่ือว่า องค์กรจะดีได้ ถ้า

พนกังานทํางานอย่างมีความสขุเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลงัท่ี 2 การบริหารงานมีหลายแบบ ทัง้แบบการบริหารจดัการ

แบบบนลงลา่ง หรือแบบลา่งขึน้บน แตบ่ริษัทฯยดึหลกัการบริหารโดยใช้พนกังานเป็นศนูย์กลางของการพฒันา (Client Center) 

และการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เพราะมีความเช่ือวา่ ถ้าสิง่ท่ีทํา เกิดจากความตัง้ใจ และเกิดจากการกระทําโดยพนกังานทกุคนเอง

แล้ว ความสขุจะเป็นคําตอบสดุท้ายท่ีทกุคนได้รับ ซึ่งเป็นท่ีมาของคําว่า วฒันธรรมองค์กร 4 ดี ประกอบด้วย “คิดดี พดูดี ทําดี 

และเป็นคนดี” 

 คิดดี หมายถึง  ทกุคนต้องเร่ิมต้น การคิดบวก มองบวก มีสติทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน 

  พูดด ีหมายถึง ทกุคนต้องพดูจากนัด้วยคําพดูท่ีดีลดการเปรียบเทียบ 

  ทาํด ีหมายถึง รู้เสยีเปรียบ ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน รู้จกัการให้ 

  คนด ีจะเกิดขึน้ทนัที เมือ่เรามี 3 ดี ข้างต้น พร้อมแล้ว 

  และจากการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของปัจจยัรอบด้านในปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นระบบการทํางาน ภาวะตลาด พฤติกรรม

ผู้บริโภค คู่แข่ง ฯลฯ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นหลกัการของ ชนาธิป  สรงกระสินธ์ ท่ีว่า “ตราบใดท่ีคิดว่าตวัเองเก่ง  เราก็จะเหมือนนํา้

เต็มแก้ว  ท่ีไมส่ามารถเรียนรู้อะไรได้อีก”  เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีความพร้อมตอบรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา 
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กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 

 
 

เป้าหมายระยะยาวจากนีไ้ป ในปี 2018-2023 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายท่ีสามารถเติบโตได้อีก 10%-15% ตาม

สภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป บางช่วงอาจเติบโตได้ถึง 15% แต่ถ้าสภาวการณ์ท่ีไม่ค่อย   ดีนกั บริษัทก็ยงัคงคาดว่าจะเติบโต

ได้ถึง 10%  ด้วยเหตผุลจากโครงสร้างรายได้ท่ีแบง่ออกมาเป็น 4 โครงสร้าง ดงันี ้

1. การขายแบรนด์ SABINA ภายในประเทศ  บริษัทคาดว่ายงัเติบโตได้อีก เน่ืองจากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ในปี

2006-2015 บริษัทได้เน้นลกูค้าเฉพาะกลุม่ท่ีมีคพั A เพียงอย่างเดียวท่ีอยู่ในรุ่น Doomm Doomm ซึ่งจากการ Survey ของ

บริษัทพบว่ามีสดัสว่นของผู้หญิงท่ีมีคพัทรง B C และ D อยู่ท่ี 65% บริษัทจึงหนัมาจบักลุม่ลกูค้าท่ีมีคพัทรงใหญ่มากขึน้ จึง

สามารถบอกได้ว่าขณะนี ้SABINA สามารถขายสินค้าได้ครบ 100% จากฐานลกูค้าทัง้หมด และบริษัทได้มองถึงระดบัราคา

สนิค้าท่ีลกูค้าสามารถซือ้สนิค้าได้ และช่องทางการจําหนา่ยท่ีจะเข้าถึงกลุม่ลกูค้าตามระดบัราคาของสนิค้า ท่ีเหมาะสมของแต่

ละกลุม่เป้าหมาย เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ให้ครบทุม่กลุม่ 

2. การขายผ่านช่องทาง NSR (Non Store Retailing)  เป็นช่องทางท่ีบริษัทขายสนิค้าผา่นทาง TV และ Online ซึง่

การขายสนิค้าผา่นทาง TV จะมีกลุม่ลกูค้าเป็นคนวยัเกษียณอายท่ีุอยู่บ้าน และสว่นใหญ่เป็นคนรุ่น Baby Boomer ท่ีมีจํานวน

ประชากรมาก  ในขณะท่ีการขายสินค้าผ่านทาง Online เช่น Shopee , Lazada รวมทัง้ Line@ จะมีกลุ่มลกูค้าเป็นวยัรุ่น

มากกว่า โอกาสท่ี NSR จะเติบโตจึงเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากในแต่ละปีบริษัทได้มีการเติบโตถึง 100 % มาโดยตลอด 

และช่องทางนีจ้ึงเป็นการสร้างรายได้ท่ีมีคา่ใช้จ่ายตํ่าทําให้ไมต้่องมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่เช่า คา่ Discount ท่ีต้องจ่ายให้กบัห้าง

ร้านทัว่ไป คา่ตกแตง่ร้านค้า คา่จ้างพนกังานขาย รวมถึงคา่ขนสง่สนิค้าทีละมากๆ โดยจะสง่สินค้าให้กบัลกูค้าในลกัษณะ B2C 

คือการสง่สินค้าจากโรงงานส่งไปท่ีบ้านตามท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ผ่านทาง Online บริษัทจึงคาดว่ายิ่งยอดขาย NSR เพ่ิมมากขึน้ 

รวมทัง้บริษัทได้หาสนิค้าจากการทํา Outsourcing มาขาย ก็ยิ่งจะสง่เสริมทําให้กําไรสทุธิของบริษัทสงูขึน้อีกด้วย ซึง่ในปี 2018 

บริษัทสามารถทํากําไรสทุธิสงูถึง 12%  
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3. การส่งสินค้า SABINA ไปขายต่างประเทศ  โดยเฉพาะในประเทศ CLMV เช่น เวียดนาม ลาว พม่า และ

ฟิลิปปินส์ โดยการส่งพนักงานไปประจําอยู่กับบริษัทท่ีเป็น Distributor ในแต่ละประเทศเพ่ือสร้างจุดแข็งและถ่ายทอด

ประสบการณ์เพ่ือช่วยพฒันาในเร่ืองของ Inventory Management ท่ีจะทําอย่างไรให้สินค้าท่ีขายดีไม่ขาดตลาด และสินค้าท่ี

ขายไมด่ีไมต้่องสัง่ซือ้จากประเทศไทยไปขาย เพ่ือให้บริษัทท่ีเป็น Distributor สามารถมีสภาพคลอ่งของสต๊อคสินค้าท่ีดีขึน้ จึง

ทําให้มีการสัง่ซือ้สนิค้าในแตล่ะปีเพ่ิมมากขึน้ด้วย  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการสง่เสริมให้เกิดการพฒันาบคุลากรทางการขาย ใน

การขายสนิค้าตามสถานท่ีตา่งๆ รวมทัง้การทําธุรกิจ Online ในประเทศนัน้ๆด้วย  บริษัทจึงคาดวา่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้านีก้ารสง่

สินค้า SABINA ไปขายในต่างประเทศจะดีขึน้ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศท่ีกําลงัเติบโต เน่ืองจากมีกําลงัซือ้

มาก และเป็นประเทศสง่ออกท่ีผลติสนิค้าให้กบัตลาดโลกในทกุๆอตุสาหกรรม 

4. การขายสินค้า OEM เป็นโครงสร้างรายได้ท่ีบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นมากนกั และไม่ได้ขยายตลาดให้มากขึน้กว่านี ้

เน่ืองจากในอดีตบริษัทมีสดัสว่นการขาย OEM อยูท่ี่ 90% ซึง่ในปัจจบุนัเหลอื 10% แต่บริษัทยงัคงมุ่งเน้นท่ีจะผลิตสินค้าท่ีเป็น

งานยากๆ เป็นสนิค้า High Fashion หรือเป็นสนิค้าท่ีมีคพัไซส์ใหญ่ๆ ซึง่โรงงานผลติอ่ืนผลติได้คอ่นข้างยากจึงทําให้ลกูค้ายงัคง

สัง่ผลิตสินค้ากับบริษัทอยู่ ถือเป็นยทุธศาสตร์ในการขายสินค้า OEM ของบริษัท ดูได้จากการขายสินค้า OEM ในปัจจุบนัท่ี

สามารถทํากําไรได้มากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา กลา่วคือ ในอดีตจะต้องขายสินค้าให้ได้ 1,000 ล้านบาท เพ่ือท่ีจะได้กําไรขัน้ต้น

เพียง 20% เทา่นัน้ แตใ่นปัจจบุนัการขายสินค้าอยู่ท่ี 200-300 ล้านบาท แต่ได้ผลกําไรถึง 35%  และในอีก 5 ปีข้างหน้าบริษัท

ยงัคาดวา่การขายสนิค้า OEM จะเติบโตไปตามลกูค้าตอ่ไป 

 

เป้าหมายการดาํเนินงานของบริษัท 
กลยุทธ์ และเป้าหมาย 

ด้านการสร้างและขยายแบรนด์  

  บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะเป็นแบรนด์ (Brand) ไทยอนัดบัหนึ่ง ครอบคลมุทัง้ในประเทศและกลุม่ประเทศอาเซียน หรือ 

Asian Brand ผ่านทกุช่องทางการจําหน่าย โดยเฉพาะการขายผ่านทาง TV และทาง Online มุ่งเน้นสง่เสริมการตลาดแบบ 

Digital Marketing รวมทัง้มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ผลติชดุชัน้ในสตรีท่ีมีคณุภาพและมีนวตักรรมใหม่ๆ  ให้ทนัยคุตามความต้องการของ

ผู้บริโภคอยูเ่สมอ  

  การขยายแบรนด์ “ซาบีน่า” ในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างแบรนด์ซาบีน่าให้แข็งแกร่งและอยู่ในใจผู้บริโภค

ให้ได้มากท่ีสดุ และมีสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ ช่วงอาย ุเพ่ือครองสว่นแบ่งทางการตลาดให้ได้มาก

ท่ีสดุ โดยเน้นถึงการศึกษาพฤติกรรม, เทรนด์แฟชั่น และความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือออกสินค้าให้ตอบสนองกับความ

ต้องการและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการจดักิจกรรมการตลาดเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือขยายฐานลกูค้า ตลอดจน

เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผ่านทกุช่องทาง โดยเฉพาะการขายผ่านทาง TV และ On Line ให้กว้างขวางมากยิ่งขึน้ ปรับเปลี่ยน

ระบบการซือ้และการสง่ของให้สะดวกต่อผู้ซือ้มากขึน้ และมุ่งเน้นสง่เสริมการตลาดแบบ Digital Marketing ซึ่งสอดคล้องกบั

การเปลีย่นพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ 
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  การขยายแบรนด์ “ซาบีน่า” ในต่างประเทศ บริษัทฯ วางนโยบายขยายแบรนด์ให้ครอบคลมุไปยงักลุม่ประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community) ซึ่งมีการจดัตัง้ผู้จดัจําหน่ายไปแล้วใน 5 ประเทศ ได้แก่ 

ฟิลิปปินส์  เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา และเร่งประสานงานกับผู้ จัดจําหน่ายในการเปิดจุดจัดจําหน่ายตาม

ห้างสรรพสินค้า, สแตนด์อโลนช็อป, ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในแต่ละประเทศให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์และยอดขาย 

หลงัจากนัน้ได้วางแผนการทําการตลาดในลกัษณะ Localized และใช้สื่อการตลาดในลกัษณะ Social Marketing เพ่ือเข้าถึง

ผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสดุ รวมทัง้การทํางานใกล้ชิดกบัผู้จดัจําหนา่ยมากขึน้ในการบริหารคลงัสนิค้าของผู้จดัจําหน่าย เพ่ือช่วยให้

ผู้จดัจําหน่ายมีการหมนุเวียนของสินค้าคงคลงัได้สะดวก และรวดเร็วขึน้ เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าท่ีเน้นหนกัใน

กลุม่แฟชัน่ ซึ่งต้องการการหมนุเวียนของแฟชัน่ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพ่ือวางแนวทางในการท่ีจะเติบโตเป็น Asian Brand ต่อไป 

สว่นประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากสมาชิกอาเซียน บริษัทฯได้ดําเนินการทัง้ในรูปการแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่าย และการขายใน

รูปแบบปกติ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ปากีสถาน บงัคลาเทศ คาซคัสถาน เป็นต้น 

 

  ขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายการดําเนินธุรกิจมาตัง้แตปี่ 2550 โดยลดสดัสว่นการขายผลิตภณัฑ์ OEM กบั

สดัสว่นการขายภายใต้แบรนด์ซาบีน่าในประเทศมาตลอด จนลา่สดุปี 2561 มีสดัสว่นการขายผลิตภณัฑ์ OEM ร้อยละ 9.24 

และสดัส่วนการขายภายใต้แบรนด์ ร้อยละ 90.34 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม แต่บริษัทฯ ยงัคงนโยบายในการรักษา

สดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ OEM ให้อยู่ในระดบัไม่เกินร้อยละ 10-20 ของกําลงัการผลิต ในอตัราการขายท่ีเติบโตมากขึน้ 

เน่ืองจากจุดแข็งของการผลิตสินค้า OEM ของบริษัทในเร่ืองคณุภาพและการส่งมอบท่ีตรงเวลา ทําให้ลกูค้าบางส่วนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากผู้ผลิตรายอ่ืน เร่ิมหนัมาสัง่ผลิตสินค้ากบับริษัทมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการเสนอรับจ้างผลิตสินค้าทรงใหญ่ๆ มาก

ยิ่งขึน้ รวมทัง้เสนอการรับผลติชดุวา่ยนํา้ท่ีได้ทดลองผลติให้ลกูค้าบางรายช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ดงันัน้ บริษัทยงัคงเน้นหาลกูค้า

เหล่านีเ้พ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากกําลงัการผลิตของบริษัทนัน้ไม่สามารถท่ีจะเพ่ิมได้อีกจํานวนหนึ่ง แต่บริษัทยังคงเน้นในการ

พิจารณาในสว่นของกําไรเป็นสาํคญั 

  ทัง้นี ้สาเหตท่ีุบริษัทยงัคงรักษาสดัสว่นของการขายภายใต้แบรนด์ซาบีนา่ และภายใต้แบรนด์ของลกูค้า OEM ไว้ใน

ระดบัดงักลา่ว เป็นดงันี ้
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  1) ความไม่แน่นอนของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากกําลงัการผลติของโรงงานสว่นใหญ่ใช้แรงงานฝีมือ

ไมส่ามารถท่ีจะลดลง หรือเพ่ิมขึน้ได้ทนัที เพราะแรงงานเหลา่นีต้้องใช้ความสามารถและทกัษะสงูในการผลิต ดงันัน้ บริษัทจึง

ต้องรักษาระดบัของการผลติให้สอดคล้องกบัแรงงานฝีมือดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ระหวา่งการผลติให้กบัแบรนด์ของ

บริษัท และการผลติภายใต้แบรนด์ของลกูค้า หรือ OEM เพ่ือบริหารประสทิธิภาพการผลติให้สงูสดุตลอดเวลา และสร้างกําไรให้

อยูใ่นระดบัท่ีสงูท่ีสดุตลอดเวลา รวมทัง้การหาตลาดใหม ่โดยเฉพาะประเทศในกลุม่ AEC ท่ีมีข้อตกลงในเร่ืองของภาษีระหวา่ง

ประเทศเป็นศนูย์ ซึง่เร่ิมตัง้แตเ่มื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นต้นมา  

  2) เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและเทรนด์ดีไซน์ใหม่ๆ การรับออเดอร์จากต่างประเทศ ทําให้บริษัทได้เรียนรู้ก้าว

ทนัความต้องการของตลาดชดุชัน้ในและชดุวา่ยนํา้ทัว่โลก ทัง้ด้านเทคโนโลยีในการผลติใหม่ๆ  ทิศทางและแนวโน้มของตลาดใน

แต่ละประเทศ, การหาโอกาสในการเข้าไปขยายตลาดในประเทศเหลา่นัน้ รวมทัง้เทรนด์แฟชัน่ของชุดชัน้ในและชุดว่ายนํา้ใน

อนาคต เพ่ือนํามาพฒันาทางด้านการผลติและดีไซน์สาํหรับแบรนด์ของบริษัทเอง 

• ด้านผลติภณัฑ์ 

การสร้างนวตักรรมในผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในและชุดว่ายนํา้ 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดัตัง้ทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในและ

ชุดว่ายนํา้ ทัง้ทางด้านของฟังก์ชั่นใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงดีไซน์ท่ี

ทนัสมยั โดยนําข้อมลูการจดัจําหนา่ยในอดีตมาวิเคราะห์ เพ่ือหาลกัษณะสนิค้า, รูปแบบสินค้า รวมถึงแฟชัน่ของสินค้า เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัได้รับรู้แนวทาง แฟชัน่ สนิค้า จากการท่ีบริษัทได้รับ

จ้างผลติให้กบัลกูค้าในแถบประเทศยโุรปและองักฤษ ซึง่เป็นผู้ นําทางด้านแฟชัน่และชดุชัน้ใน อีกทัง้ทางทีมวิจยัพฒันายงัมีการ

นําวตัถดุิบและสตูรการผลติใหม่ๆ  เข้ามาปรับให้สอดคล้องกบัสรีระ และความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผลติภณัฑ์ของบริษัท

ฯมีความทนัสมยัและเป็นท่ีดงึดดูใจตอ่ผู้บริโภค และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดในปัจจบุนัของตลาดชดุชัน้ใน 

การวิจัยและสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 

  เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีตรงตอ่ความต้องการของตลาด บริษัทยอ่ยจงึทําการสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้วธีิตา่งๆ 

เช่น การทําวิจยักลุม่ (Focus Group)สํารวจความคิดเห็นทัง้ก่อน และหลงัการวางจําหน่ายสินค้าการเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีขาย 

(Market Survey) การพดูคยุกบักลุม่เป้าหมายผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Campus tour, Work shop เป็นต้น ซึ่งบริษัทย่อยจะ

จดัทําการสาํรวจตลอดเวลาในทกุๆ คอลเลคชัน่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว โดยนําข้อมลู

เหล่านีม้าวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาสินค้าตวัอย่างแล้วนําไปทดสอบกับเกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพฒันาและ

ทดลองสนิค้าเป็นระยะเวลาหนึง่ จนกระทัง่บริษัทฯ มัน่ใจในคณุภาพและผลติภณัฑ์จึงจะนําผลติภณัฑ์ออกจําหนา่ยในตลาด  
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  การลดต้นทุน 

 บริษัทฯ ดูแลระมดัระวงัเร่ืองต้นทุนอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย จากอดีตท่ีเคยมีต้นทุนสงูถึง 65% แต่

ปัจจบุนัต้นทนุลดลงมาอยูท่ี่ 48% สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ และในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะทําให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ได้อีก      

  การมุ่งเน้นลดสดัสว่นการผลิตและจําหน่ายแบบ OEM ให้อยู่ในระดบัเหมาะสม เป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุน 

เน่ืองจากการผลิตรูปแบบดงักลา่วจะต้องใช้วตัถุดิบตามท่ีแบรนด์กําหนด บริษัทฯ จําเป็นต้องซือ้วตัถดุิบจากซพัพลายเออร์

ตามท่ีตกลงกนัไว้แล้ว ทําให้อํานาจการต่อรองราคามีไม่มาก ขณะท่ีการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมากขึน้ นอกจาก

จะสามารถตัง้ราคาขายได้ดีขึน้แล้ว การเป็นลกูค้ารายใหญ่ของผู้ผลติวตัถดุิบก็ทําให้บริษัทฯ มีอํานาจตอ่รองมากขึน้ด้วย ทําให้

ต้นทนุลดลง สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นมากขึน้ สะท้อนได้จากผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั

อตัรากําไรขัน้ต้นอยูท่ี่ 50% 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการลดต้นทนุวตัถดุิบโดยไมล่ดคณุภาพของวตัถดุิบ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากตอ่การ

แขง่ขนักบัทัง้คูแ่ขง่ภายในประเทศและคูแ่ขง่จากตา่งประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย อีกทัง้การลดต้นทนุช่วย

ให้บริษัทฯ ใช้ราคาท่ีสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้มากขึน้ บริษัทฯ จึงมีกําไรจากการขายมากขึน้  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีวิธีการลดต้นทนุวตัถุดิบ โดยการหาวตัถดุิบแหล่งใหม่ และการให้ผู้จดัจําหน่ายประกวดราคา

ขายวตัถดุิบ ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกทัง้ในแง่คณุภาพวตัถดุิบและอํานาจในการต่อรองราคา ทําให้การควบคมุบริหารจดัการ

เร่ืองวตัถดุิบมีประสทิธิภาพอยา่งมาก   

  การหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็นการลดการพึ่งพาผู้ จัด

จําหน่ายรายใดรายหนึ่ง ป้องกันปัญหากําลงัการผลิตของผู้จัดจําหน่ายไม่เพียงพอต่อปริมาณท่ีบริษัทฯ สัง่ซือ้ ป้องกันการ

ผูกขาดด้านราคาของผู้ จัดจําหน่าย และช่วยให้มีทางเลือกมากขึน้ในการกระจายปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการซือ้ไปยังผู้ จัด

จําหนา่ยหลายราย ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนัข้อตกลงทางการค้ากบัหลายๆ ประเทศ ทําให้ภาษีในการนําเข้า

วตัถดุิบลดลงอย่างมาก ทัง้นี ้การจดัหาแหล่งวตัถดุิบใหม่ๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพของบริษัทฯ วา่มีการพฒันาทางด้านการจดัหาวตัถดุิบแล้วยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลาย และทนัสมยัให้ผลิตภณัฑ์อีก

ด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ศึกษานวตักรรมต่างๆ รวมทัง้เทคนิคในการผลิตวตัถดุิบบางสว่นเอง เพ่ือทําให้ต้นทนุวตัถดุิบ

ตํ่าลง และเป็นการลดการพึ่งพา การผกูขาดของผู้จัดจําหน่ายวตัถุดิบ เช่น ฟองโมลด์ ซึ่งเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตชุด

ชัน้ใน ปัจจบุนับริษัทสามารถผลติฟองโมลด์ได้เอง 89%ของจํานวนท่ีต้องการใช้ (จากเดิมผลติเอง 30% ในปี 2557) และมีแผน

ในการผลติเองให้ถึง100% ในปี 2562 
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  อีกหนึง่แนวทางในการลดต้นทนุคือ การวา่จ้างผลติสนิค้าสาํเร็จรูปจากภายนอก (Outsourcing) เพ่ิมขึน้ในกลุม่สนิค้า

ท่ีสามารถตดัเย็บได้ง่ายๆ สามารถใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานฝีมือได้ ทําให้ต้นทนุการผลิตตํ่า โดยบริษัทฯ จะเน้นผลิตสินค้าท่ี

ต้องใช้ฝีมือเป็นงานยากแต่มีกําไรขัน้ต้นสงู  ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้เพ่ิมสดัส่วน  Outsourcing อย่างต่อเน่ือง และใน

อนาคตความสามารถด้านการวา่จ้างผลติจะดีขึน้ไปอีก เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าไปช่วยให้คําแนะนํากบัผู้ รับจ้างผลติ ร่วมมือกนั

ในรูปแบบของพนัธมิตร เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าท่ียากขึน้ได้ตามคณุภาพท่ีบริษัทฯ ต้องการ อนัจะสง่ผลให้ต้นทนุตํ่าลงและ

กําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้อีก 

• ด้านการผลิตสนิค้า 

สนิค้าของบริษัทฯแบง่ออกเป็นคอลเลคชัน่ท่ีครอบคลมุทกุกลุม่ ทกุวยั และในทกุระดบัราคา โดยในการผลิตนอกจาก

จะเน้นความสวยงามในแงข่องดไีซน์แล้ว ยงัมีเร่ืองฟังก์ชัน่ผสมอยูด้่วยเพ่ือให้เป็นไปตามสรีระท่ีแตกตา่งกนัของผู้สวมใส ่โดยชดุ

ชัน้ในของบริษัทฯ ทกุตวัมีจุดเด่นอยู่ท่ีเวลาสวมใสแ่ล้วเหมาะสมกบัรูปทรงของผู้สวมใส ่ซึ่งภายนอกจะดไูม่ออก แต่ภายในจะ

เป็นไปตามสรีระจริงของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ส่วนปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการแข่งขันทางการตลาด 

ฤดูกาลในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กําลังการผลิตของแต่ละโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมี

ปัจจยัพืน้ฐานมาจากความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัในเร่ืองรูปแบบการผลิต หากแบ่งสินค้าออกตาม

รูปแบบการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ สินค้าท่ีมีการผลิตรูปแบบซํา้เดิม หรือสินค้าเบสิค (Basic)  และสินค้า

รูปแบบใหมห่รือ สนิค้าแฟชัน่ (Fashion) โดยสนิค้ารูปแบบซํา้เดิมจะเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคชอบใช้แบบเดียวกนับ่อยครัง้ ซึ่งจะมี

การผลิตในลกัษณะการเติมเต็มสินค้าตลอดเวลา ทําให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผนการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ไลน์ผลิต ผลิตในแบบเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนัตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ทําให้ได้ประสิทธิภาพ

การผลติท่ีดีขึน้ ได้ผลผลติมากยิ่งขึน้ ขณะท่ีสนิค้าแฟชัน่ จะมีการออกแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จะไม่นําแบบเดิมกลบัมาผลิต

ใหม ่แม้สนิค้ารูปแบบใหมม่ีความยากในการผลติมากกวา่ แตม่ีรายได้จากการขายท่ีสงูกวา่ และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกวา่ 

  สาํหรับผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย จะมีการวางแผนการวางจําหนา่ยสนิค้าลว่งหน้าทกุปี เพ่ือ

ควบคมุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ แผนการวางจําหนา่ยสนิค้าบง่บอกถึงปริมาณและชนิดสินค้าท่ีบริษัทฯ ต้องผลิตในแต่

ละเดือน เพ่ือท่ีจะวางจําหนา่ยได้ตรงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุ่นตามปริมาณการสัง่ซือ้ในระหว่างปี ฝ่าย

วางแผนการผลิตสว่นกลางเป็นผู้กระจายปริมาณการผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ โดยกระจายปริมาณสินค้าตามความเหมาะสม

ของระยะเวลา แบ่งชนิดสินค้าตามความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร และความชํานาญของพนกังานในแต่ละโรงงาน เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุในการผลติ 
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  ในสว่นผลิตภณัฑ์ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสัง่ซือ้จากลกูค้าเป็นครัง้ๆ ไป กลา่วคือไม่มีการผลิตลว่งหน้า 

ซึง่ลกูค้าจะสัง่ซือ้ก่อนวนัท่ีต้องการสนิค้าเป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจําหนา่ยสินค้าของลกูค้า ทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้เกิดความ

ลา่ช้าในการผลิต และสง่สินค้า บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของ

กําลงัผลติ ระยะเวลา และรูปแบบสนิค้า โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัปริมาณการผลติสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง

ด้วย หากพบว่ามีการสัง่ซือ้จากลกูค้าเข้ามามากกว่ากําลงัผลิตท่ีคงเหลือ บริษัทฯ จะไม่รับการสัง่ซือ้นัน้ๆ เพ่ือป้องกันความ

เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัทัง้ลกูค้าและบริษัทฯ  

  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคัญในการพฒันาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การพัฒนา

แรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจยัสําคญัในการผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสินค้าต้องการรายละเอียด

และมีดีไซน์ท่ีหลากหลาย ปัจจบุนัมีการพฒันาความสามารถของพนกังานและตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 

ในระหว่างการผลิตจะมีการตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอน และมีการกระตุ้นพนกังานให้ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนีย้งัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ขึน้อยูก่บัรูปแบบของผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ต้องการวางจําหน่าย และความจําเป็นใน

การเพ่ิมทกัษะการผลติ 

  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  บริษัทฯ มุง่เน้นการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติโดยนําเคร่ืองมือต่างๆมาใช้

ในการบริหารการผลิต  เพ่ือสร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืน (Sustainable Growth) นอกจากจะพฒันาปรับปรุง และบรูณาการ

กระบวนการต่างๆในการปฏิบตัิงาน ยงัได้ขยายผลให้ทัว่ทัง้องค์กรรวมไปถึงคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ โดยผ่าน

โครงการ SPM(Sabina Productive Management ) ซึง่เป็นการรวมทกุเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการบริหารการผลิตของบริษัทฯ 

มาขับเคลื่อนและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ผ่านคณะกรรมการซึ่งมาจากตวัแทนของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

แนวคิด Lean Enterprise เพ่ือขยายผลของการบริหารการผลิตแบบพอดี ทันเวลา หรือระบบลีนไปทัว่ทัง้บริษัท รวมถึงการ

ขยายผลไปถึงคูค้่าและลกูค้า เพ่ือให้เป็นหว่งโซเ่ดียวกนั เป็นการทําให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพ่ือให้

เกิดการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) และกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรท่ีสมาชิกทกุคนตา่งให้

ความสําคญั และมีสว่นร่วมในการพฒันาการดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความต้องการ และ

สร้างความพอใจให้แก่ลกูค้า ซึง่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรียบในการแขง่ขนั และพฒันาการท่ียัง่ยืนขององค์กร 

  ด้วยนโยบายในการลดระยะเวลาในการผลิต และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รวดเร็วขึน้ จึงได้มีการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยในการวางแผนผลิต และการสื่อสารร่วมมือกนัระหว่างทีมงาน สง่ผลให้สามารถลด Lead time 

การผลติ จาก 120-180 วนั เหลอื 90-150วนั  

  นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ ประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ LEAN ทําให้ลดระยะเวลาการสง่มอบวตัถดุิบ และลดของ

เสยีได้อยา่งมาก โดยปริมาณ Inventory และ WIP จาก 244 ล้านบาท (ในปี 2555) เหลอืประมาณ 198 ล้านบาท ( ในปี 2561) 

ทําให้บริษัทฯ สามารถหมนุเวียนเงินไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนได้ดียิ่งขึน้  
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• ด้านโลจิสติกส์ 

  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการสินค้าหลากหลายมากขึน้ บริษัทฯ จึงต้องผลิตสินค้าหลากหลาย เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ดงันัน้ มีความจําเป็นต้องกระจายสินค้าไปยงัร้านค้าไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภค

ตลอดเวลา ทําให้ต้องพฒันาระบบโลจิสติกส์ หรือการดแูลสต๊อกสินค้าในแต่ละร้านค้า เพ่ือกระจายสินค้าให้ถกูท่ี ถกูเวลา ถกู

กบัความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ีโดยบริษัทเร่ิมพฒันาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถตรวจสอบสินค้าท่ี

ขายได้ ให้มีสต๊อกสนิค้าสอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะร้านค้าในทกุร้านค้า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสนิค้าให้มากยิง่ขึน้  

  อีกทัง้ปัจจบุนัการซือ้ขายผา่นออนไลน์เข้ามามีบทบาทกบัผู้บริโภคมากขึน้ บริษัทฯ ได้ปรับการทํางานให้สอดคล้องกบั

แนวโน้มดงักลา่ว มุ่งเน้นขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมขึน้ ซึ่งมีการตอบรับท่ีดี ต้องสง่สินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึน้ 

ระบบโลจิสติกส์จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง ทําให้ต้องปรับระบบการบริหารจดัการคลงัสินค้าและการจายสินค้าให้ตอบสนองกบั

พฤติกรรมผู้บริโภค  

  นอกจากนัน้ การท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมกระจายสินค้าไปยงัอาเซียนมากขึน้ จําเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบสต๊อกสินค้า

ของผู้จัดจําหน่าย หรือดีสทริบิวเตอร์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพราะการส่งสินค้าไปยงัประเทศต่างๆ ต้องใช้เวลาทัง้ในการ

ดําเนินการเอกสารการสง่สนิค้า และระยะเวลาการสง่สนิค้า เพ่ือให้มีสนิค้าใหม ่ได้ระยะเวลาใกล้เคียงกนักบัในประเทศ 

• ด้านราคา 

  การกําหนดนโยบายราคาสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทยอ่ย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสนิค้าท่ีผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ (OEM) โดยปัจจยัท่ี

มีผลตอ่การกําหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี ้คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้า 

  ราคาสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมต่อผู้ ใช้

ผลิตภณัฑ์ โดยจะเพ่ิมราคาตามมูลค่าทางการตลาดของสินค้าด้วย การกําหนดราคาจะให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับคู่แข่งใน

ตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้สนิค้าอยา่งคุ้มคา่ และให้อยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนัได้ ปัจจบุนัราคาสนิค้าของบริษัทฯ ถือวา่อยู่

ในระดบัราคาปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาสินค้าประเภทเดียวกนัในตลาด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางด้าน

ราคากบัผู้ผลติรายอ่ืน อยา่งไรก็ตามสนิค้าอาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสินค้า และจุดจําหน่ายต่างๆ 

ตามความเหมาะสม 

  สําหรับราคาสินค้า OEM บริษัทฯ จะคดัเลือกลกูค้าท่ีอยู่ในระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพ่ิมอตัรา

กําไรจากต้นทนุการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลมุถึงความเสี่ยงของความผนัผวนเงินตราต่างประเทศบางสว่น 

และกําไรขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแตล่ะชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถึงปริมาณสินค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 
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• ด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

  เมื่อมีการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นโอกาสอนัดีในการท่ีบริษัทฯ จะ

ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การนําเข้าแบรนด์ต่างๆ ในอาเซียนเข้ามาขยายตลาดในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีความ

เช่ียวชาญ และความสมัพนัธ์อนัดีกบัห้างชัน้นําตา่งๆ ในประเทศไทยเป็นข้อได้เปรียบในการติดตอ่ และดําเนินการ 

  บริษัทได้พฒันาและเพ่ิมศกัยภาพในช่องทางขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non Store Retailing) เพ่ืออดุช่องโหว่เร่ืองการ

เข้าถึงสินค้า เน่ืองจากลกูค้าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ผ่านกลยุทธ์ “ทเวนตีโ้ฟร์ เซเว่น” คือพยายามให้ลกูค้า

เข้าถึงบริการได้ 24 ชัว่โมงใน 7 วนั โดยขยายการไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทีวีดิจิทลั และแคตตาลอค ซึง่นอกจากทําให้เข้าถึง

สนิค้าได้ง่ายแล้ว ยงัช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายเร่ืองเงินลงทนุหน้าร้าน ลดต้นทนุค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ให้กบัห้างสรรพสนิค้า หรือโมเดิร์นเทรดตา่งๆ   

 

ตัวชีว้ัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

  บริษัทฯได้ยกระดบัการดแูลด้านคณุภาพการผลติ โดยปรับเปลีย่นตวัชีว้ดัด้านงานซอ่ม (ทัง้นีย้งัคงเป็น KPI ภายใน

หนว่ยงาน) เป็นตวัชีว้ดัด้านคณุภาพจากปัญหาตา่งๆของลกูค้า เพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการและรักษาระดบัความพงึพอใจ

ของลกูค้ามากท่ีสดุ โดยนําข้อมลูตา่งๆท่ีศนูย์ CRM หรือ Customer Reltionship Management รวบรวมจากทกุช่องทางการ

ขาย นํามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และตรวจตดิตาม โดยเทียบยอดขายล้านชิน้ หรือ PPM (Parts Per Million) ในปี 2561 มีผล

ดําเนินงานดงันี ้

 

 

ขายแบบมีหน้าร้าน 2559 2560 2561 

ปัญหาจากการบริการ 3 1.3 1.8 

ปัญหาจากสนิค้า 10.1 5.7 8.7 

รวม ppm 13.1 7 10.5 

  

   ในปีพ.ศ.2561 ปัญหาจากสินค้าเพ่ิมขึน้เป็น 8.7 ตวั/ล้านชิน้ มาจากการขยายกําลงัการผลิต โดยรับ

พนกังานใหมป่ระมาณ 20% ซึง่จะดําเนินการพฒันาทกัษะการเย็บของพนกังานใหมเ่หลา่นีต้อ่ไป 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 14 

 

ขายแบบไม่มีหน้าร้าน 2560 2561 

ปัญหาสง่ผิด/สง่ไมค่รบ 96.0 9.0 

ปัญหาลมืฟองสอด/สายแขน 41.0 2.7 

ปัญหาจากของแถม 35.0 6.8 

ปัญหาจากสนิค้า 55.0 32.2 

รวม ppm 227.0 50.7 

 

   ในปีพ.ศ.2561 บริษัทฯได้นําปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้จากช่องทางการขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non Store 

Retaling)  มาวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดแนวทาง กลยทุธ์ ในการแก้ไขป้องกนั ทําให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งมาก 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)  

  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อยและลูกค้าซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในต่างประเทศ (OEM) 

ปัจจุบนัมีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัชยันาท ยโสธร และบรีุรัมย์ มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  2,860 เคร่ือง แบ่งเป็นเคร่ืองจกัร

เย็บจํานวน  2,773 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จํานวน 87 เคร่ือง นอกจากนี ้ยงัมีอปุกรณ์เสริมเคร่ืองจักรเย็บซึ่งสามารถช่วยปรับ

เคร่ืองจักรให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภณัฑ์มากขึน้ โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปตาม

รูปแบบสนิค้า ซึง่บริษัทฯ มีปริมาณการผลติจริงทัง้สิน้ 8.8 ล้านชิน้ตอ่ปี 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

  ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ยชดุชัน้ใน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้ 

  1.ธุรกิจการออกแบบ ผลติ และจําหนา่ยชดุชัน้ใน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง คือSABINA โดยมี Collection 

ย่อยๆ เช่น Sabinie, DoommDoomm, Soft Doomm, Modern V by Sabina และอีกหลากหลาย Collection ท่ีตอบสนอง

ความต้องการของผู้หญิงทกุวยั 

  2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในตามคําสัง่ของลกูค้าซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในในต่างประเทศ (OEM) 

เช่น องักฤษสหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น  

  นอกจากนี ้ยงัจําหน่ายชุดชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SABINA” “SABINIE”  และ “SBN” ท่ีจดทะเบียน

เรียบร้อยแล้วบางสว่นในตา่งประเทศ ซึง่การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองในต่างประเทศ

นัน้ เป็นการขายขาดให้แก่ตวัแทนจําหน่าย โดยจะนําสินค้าไปวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของตนเองเป็นสว่น

ใหญ่ เช่น ในแถบตะวนัออกกลางได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต บาร์เรน ในแถบเอเชีย ได้แก่ ปากีสถาน, บงัคลาเทศและ

กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ พมา่, กมัพชูา,ฟิลปิปินส์, ลาว  และเวียดนาม เป็นต้น  

  ปัจจบุนับริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  1,570 

เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจักรเย็บจํานวน 1,377 เคร่ือง และเคร่ืองจักรอ่ืน 193 เคร่ือง ปัจจุบนับริษัทย่อยมีกําลงัในการผลิต

ทัง้สิน้ 3.4 ล้านชิน้ตอ่ปี  

กลุม่คณุวิโรจน์ ธนาลงกรณ์และครอบครัว ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

51.86% 48.14 % 

99.90% 
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ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

การประกอบ

ธุรกิจ 
ออกแบบ 

ผลติและจําหนา่ยภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของ

ตนเอง 

ผลติและจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัท

ยอ่ย 

ผลติและจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์ OEM ให้แก่

ลกูค้าตา่งประเทศ 

บริษัทฯ     

บริษัทยอ่ย     

 

 

นโยบายการแบง่การดาํเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัทฯ      

   ทําหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อย  และลูกค้า  ซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ใน

ตา่งประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยสนิค้า OEM ของบริษัท

ฯ เป็นการผลติ  และจําหนา่ยให้แก่บริษัทยอ่ย  ซึง่รับคําสัง่ผลิตมาจากลกูค้าอีกทอดหนึ่ง  เน่ืองจากบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจมา

นาน  และเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าตา่งประเทศมากกวา่   เมื่อบริษัทฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้าต่างประเทศจึงเร่ิมจําหน่ายสินค้า 

OEM  ตรงสูล่กูค้าโดยไมผ่า่นบริษัทยอ่ยมากขึน้   

บริษัทย่อย 

   ทําหน้าท่ีในการออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี ภายใต้ แบรนด์ “ ซาบีนา่ “ รวมถึงการผลติตามคําสัง่ซือ้

ของลกูค้าท่ีใช้แบรนด์ของลกูค้า หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษัทฯ ผู้จดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี

ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า “ ไปยงัห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าตามศูนย์การค้าและ โมเดิร์นเทรด ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

รวมทัง้การจําหน่ายผ่านทางช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของบริษัทเอง และ 

Website อ่ืนๆ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

    ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลติและจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรีแบรนด์คนไทยอนัดบัหนึ่งของประเทศ 

ด้วยช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ ในหลายๆ ช่องทางการจําหน่าย และขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้านใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) รวมทัง้ภมูิภาคอ่ืนของโลก นอกจากนี ้

ยงัเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยชดุชัน้ในตามคําสัง่ของลกูค้าท่ีเป็นผู้ จําหนา่ยชดุชัน้ในในตา่งประเทศ (OEM)    

สนิค้าชดุชัน้ในของซาบีนา่ นอกจากมีจดุเดน่เร่ืองคอลเลคชัน่ท่ีครอบคลมุทกุกลุม่วยัในทกุระดบัราคาแล้ว ยงัโดดเด่น

ทัง้เร่ืองแฟชัน่และฟังก์ชัน่ คือ ภายนอกมีดีไซน์ท่ีสวยงาม ขณะท่ีภายในมีเร่ืองฟังก์ชัน่ท่ีเป็นไปตามสรีระของผู้สวมใส ่มีความ

เหมาะสมกบัรูปร่างของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นรายบคุคล โดยจะใช้ข้อมลูการวิจยัและผลสาํรวจตลาดมาวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่

การพฒันาสินค้า จนปัจจุบันซาบีน่าสามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลมุทัง้สาวหน้าอกเล็กและสาวหน้าอกใหญ่ ตลอดจนนํา

นวตักรรมมาใช้ในการผลติ เพ่ือก้าวไปสูก่ารผลติชดุชัน้ในท่ีดี สวมใสส่บาย 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538  ช่ือเดิมว่า บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดัมีทนุจดทะเบียน

เร่ิมแรก 1 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อย และลูกค้าซึ่งเป็นผู้ จัดจําหน่ายชุดชัน้ในใน

ต่างประเทศ (OEM - Original Equipment Manufacturer) โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 

11 มกราคม 2520  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อตัง้ขึน้จากการร่วมทนุกนัของสมาชิกรุ่นท่ี 2 ของครอบครัว “ธนาลงกรณ์” นําโดยนาย

วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งมีความชํานาญในอุตสาหกรรมชุดชัน้ในมากกว่า 40 ปี เน่ืองด้วยสมาชิกรุ่นท่ี 1 ของครอบครัวมี

จดุเร่ิมต้นจาก “ห้างหุ้นสว่นจํากดั ห้างยกทรงจินตนา” (ปัจจุบนัช่ือ บริษัท จินตนาแอพพาเรล จํากดั) ประกอบธุรกิจชุดชัน้ใน 

ภายใต้การบกุเบิกของคณุจินตนาและคณุอดลุย์ ธนาลงกรณ์ ผู้ เป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ  

บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2550 มีสาํนกังานจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 177 หมูท่ี่ 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และสาํนกังาน

สาขา 4 สาขา ตัง้อยู ่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, เลขท่ี 30/5 หมู่ 12 ถ.

พทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม,  เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตําบลดู่ทุ่ง อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดั

ยโสธร และเลขท่ี 81,106 หมูท่ี่ 6  ตําบลหนองโบสถ์  อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 

เดิมการดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยสนิค้า OEMของบริษัทฯ เป็นการผลติและจําหนา่ยให้แก่บริษัทยอ่ย ซึง่รับคําสัง่

ผลิตมาจากลกูค้าอีกทอดหนึ่ง เน่ืองจากบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจมานาน และเป็นท่ีรู้จักของลกูค้าต่างประเทศมากกว่า เมื่อ

บริษัทฯเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มลกูค้าต่างประเทศจึงเร่ิมจําหน่ายสินค้า OEM ตรงสูล่กูค้ามากขึน้ จนทําให้การผลิตให้กับผู้จัด
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จําหนา่ยชดุชัน้ในตา่งประเทศมีสดัสว่นเป็นรายได้หลกั แตห่ลงัจากบริษัทฯ ปรับเปลีย่นนโยบาย โดยลดการจดัจําหน่ายให้กบัผู้

จดัจําหนา่ยในตา่งประเทศ ตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา ทําให้ปัจจบุนัสดัสว่นรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการผลติและจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทยอ่ยภายใต้แบรนด์ “ซาบีนา่” (SABINA) เป็นหลกั 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 

 
 ปี 2540 – เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจประเทศไทยตกตํ่ามาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต้มยํากุ้ ง (Tum Yum Kung Crisis) 

เป็นช่วงท่ีมีการเปลีย่นแปลงมาก เน่ืองจากคา่เงินบาทท่ีอ่อนค่าลงฉบัพลนัภายในข้ามคืนจาก 26 บาท เป็น 45 บาท บริษัทจึง

เห็นโอกาสในการปรับตวัและทิศทางในการทําธุรกิจสง่ออกภายใต้   แบรนด์ของลกูค้าในประเทศองักฤษและประเทศในยโุรป

เป็นหลกั จากเดิมท่ีบริษัทได้เร่ิมต้นทําแบรนด์มาก่อนระยะหนึง่แล้ว 

 ปี 2545 – บริษัทได้ขยายโรงงานเพ่ิมแหง่ท่ี 4 ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัยโสธร ซึ่งเป็นโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุ แต่ก่อนหน้านีบ้ริษัทได้

จดัตัง้โรงงานมาแล้ว 3 แหง่ คือ โรงงานท่ีท่าพระ โรงงานท่ีชยันาท และโรงงานท่ีพทุธมณฑลสาย 5 เน่ืองจากมียอดขาย OEM 

เพ่ิมสงูขึน้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้เราต้องเปิดโรงงานเพ่ิมขึน้ 

 ปี 2549 – บริษัทได้เปลี่ยนจากการทํา OEM มาขายแบรนด์มากขึน้ เน่ืองจากเล็งเห็นถึงคา่เงินบาทท่ีแข็งค่ามากขึน้   

ท่ี 36 บาท/USD และ GSP ท่ียโุรปให้กบัประเทศไทยไม่มีแล้ว รวมทัง้ค่าแรงก็สงูขึน้ ทําให้การแข่งขนัในการสง่ออกสินค้าของ

บริษัทตํ่าลง บริษัทจึงมองไปอีก 10 ข้างหน้าว่าค่าเงินบาทอาจลงได้ถึง 30-31 บาท/USD นัน่หมายความว่าบริษัทจะไม่ได้

ประโยชน์จากการทํา OEM อีกตอ่ไป บริษัทจึงปรับปรุงยทุธศาสตร์ท่ีเน้นสร้างแบรนด์ของตนเองเพ่ิมมากขึน้ และเจาะตลาดใน

ประเทศก่อน เน่ืองจากมีคู่แข่งทางการตลาดน้อย ท่ีมีอยู่ก็เป็นแบรนด์ของประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศเยอรมนั ไม่มีแบรนด์ของ

ประเทศไทยเลย  
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 ปี 2549 – โดยท่ีในปีนีบ้ริษัทเร่ิมต้นมองหาจดุ Segmentation จากตลาดท่ีไมม่ีใครสนใจ  และวางตําแหน่งของบริษัท

ในการผลิตสินค้า Doomm Doomm (ชุดชัน้ในเสริมฟองหนา) ให้กบักลุม่ลกูค้าท่ีมีคพั A ซึ่งเป็นการสร้าง Positioning ของ    

แบรนด์ได้เป็นอยา่งดี จนกระทัง้ผา่นมา 10 กวา่ปีแล้ว คนสว่นใหญ่ยงัจดจําแบรนด์ SABINA ท่ีผลติสนิค้าเพ่ือสาวคพัเลก็อยู ่

 ปี 2554 – เป็นช่วงท่ีบริษัทต้องต่อสู้กับค่าแรงขัน้ตํ่าท่ีสงูขึน้ถึง 300 บาท/วนั และวิกฤตการณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่ใน

ประเทศ ซึง่ 2-3 ปีก่อนนี ้บริษัทได้เร่ิมนําระบบ LEAN มาช่วยในการพฒันาประสทิธิภาพการผลติให้สงูขึน้แล้ว แต่ในปี 2554 นี ้

บริษัทได้นําระบบ LEAN มาพฒันาจากการนัง่เย็บเป็นการยืนเย็บ ทําให้ใช้พนกังานน้อยลงจากการนัง่เย็บท่ีต้องใช้พนกังาน 2 

คน เหลือเพียง 1 คน โดย 1ไลน์การผลิตสินค้าปกติจะใช้พนกังานเย็บประมาณ 40 คน แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 20 คนเท่านัน้ 

และบริษัทมีนโยบายพนกังานลาออกจะไมรั่บพนกังานทดแทน ซึง่ในขณะนัน้พนกังานลดลงจาก 5,100 คนลงมาอยู่ท่ีประมาณ 

3,900 คน ทําให้พนกังานมีรายได้มากขึน้ การอยู่โอทีน้อยลง และเป็นผลทําให้บริษัทสามารถก้าวข้ามวิกฤตในช่วงของค่าแรง

ขัน้ตํ่าสงูได้ 

 ปี 2559 – บริษัทได้หนัไปจบักลุม่ลกูค้าท่ีมีคพัทรงมากขึน้ โดยท่ีเมื่อก่อนบริษัทจบักลุม่ลกูค้าท่ีมีคพั A อยา่งเดียว ซึง่มี

ประมาณ 35% - 40 %  ของตลาดเทา่นัน้ ดงันัน้บริษัทจึงได้หนัมาจบัลกูค้าท่ีมีคพั B C D และ E มากขึน้ ซึ่งมีประมาณ 60% - 

65% ซึง่ในปัจจบุนับริษัทมีฐานของกลุม่ลกูค้าครบ 100% มีผลทําให้ในปี 2560 และ 2561 มียอดขายท่ีสงูขึน้มากกวา่ปีท่ีผา่นๆ

มา 

 ปี 2560 – บริษัทได้สร้างโรงผลติโมลด์ในการผลติโมลด์ท่ีเป็น padding เพ่ือช่วยลดต้นทนุในการผลิตสินค้าเน่ืองจาก

ปกติบริษัทได้นําเข้าโมลด์มาจากประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศไต้หวนั และมีราคาอยู่ท่ีคู่ละประมาณ 45-50 บาท แต่ปัจจุบัน

บริษัทผลิตโมลด์ได้เองต้นทนุจึงลดลงมาอยู่ท่ีคู่ละประมาณ 18-20 บาทเท่านัน้ ทําให้เราต้องเพ่ิมคนงานมาอีก 200 คน ในปี 

2560-2561  

 ปี 2560 – บริษัทยงัได้รับรางวลัจากคณะพาณิยชศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็น Brand Award ใน

หมวดของ Fashion เป็นเวลา 5 ปีติดตอ่กนั จนได้ขึน้ Hall of Frame ซึง่ถือได้วา่เป็น Brand Award ท่ีมีมลูคา่ในด้านคณุคา่ของ

แบรนด์ SABINA 

 

ซึง่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัท และบริษัทยอ่ยได้รับรางวลัตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 

 

 

 

 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัสถานประกอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย

จ้างงานคนพิการดีเดน่ วนัท่ี 14 มกราคม 2559 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลั Thailand Lean Award ระดบั Silver 

Award วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ได้รับโลป่ระกาศเกียรติคณุ Thailand’s Top Corporate Brand 

Value หมวดธุรกิจแฟชัน่ ประจําปี 2559 

 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) ประกาศแสดงตนเอง (Self-Declaration)  เข้าสูร่ะบบมาตรฐาน

แรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)  จากสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ประจําปี  

2560 เมื่อวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการ
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ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลั Zero Accident ระดบัประเทศในระดบั

ทอง  ปีท่ี 3 เดือน มิถนุายน 2561  

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท     ได้รับรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ ด้านความ

ปลอดภยั อาชีวปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เมื่อวนัท่ี  1 กรกฎาคม 

2561 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับเกียรติบตัร สถานประกอบการอตุสาหกรรม ท่ี

ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม  เมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม 2561   

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป)    ปีท่ี 13  เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 

 บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  และโรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถาน

ประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสขุ  ระดบัประเทศ ระดบัทอง   จากสาํนกัโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม  ปี 2561  เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 
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โครงสร้างรายได้  

  รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย นบัเป็นรายได้หลกัของบริษัทในปัจจบุนั โดย

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91.03 และ 90.34 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั ในขณะท่ีรายได้จาก

การขายผลติภณัฑ์ OEM มีสดัสว่นร้อยละ 8.22 และ 9.24 ของรายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2560 และ 2561 

 หมายเหต ุ:   1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตดัผ้า และรายได้จากการรับจ้างเย็บสินค้า 

                      2. รายได้อ่ืน ได้แก่ ดอกเบีย้รับ,รายได้จากการคืนอากร, กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน, รายได้จากการให้เชา่พืน้ที่  เป็นต้น  

 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

  ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Sabina มีจดุเดน่อยูท่ี่การออกแบบสนิค้านําแฟชัน่คณุภาพสงูท่ีมีสสีนัและ

ลวดลายทนัสมยั และมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงยคุใหมไ่ด้ทกุวยั ช่วยเสริมบคุลกิการแตง่กายให้

สวยงามตามแฟชัน่ ซึง่แบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้

  ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและจาํหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

(1) ผลติภณัฑ์ประเภทเสือ้ชัน้ใน 

  บริษัทฯ เน้นการออกแบบผลติภณัฑ์เสือ้ชัน้ในเพ่ือเสริมบคุลกิภาพและให้ความมัน่ใจกบัผู้สวมใส ่ปัจจบุนัรูปแบบเสือ้

ชัน้ในมคีวามหลากหลายมากยิ่งขึน้ แบง่เป็นประเภทตา่งๆ ตามรูปทรงและการใช้งาน ดงันี ้

 แบง่ตามรูปทรง เช่น เสือ้ชัน้ในคร่ึงเต้าทรง เสือ้ชัน้ในเต็มเต้าทรง เสือ้ชัน้ใน ¾ เต้าทรงเสือ้ชัน้ในเกาะอก 

 แบง่ตามฟังก์ชัน่การใช้งาน เช่น เสือ้ชัน้ในมีโครงรับฐานทรง เสือ้ชัน้ในไร้โครงรับฐานทรง เสือ้ชัน้ในดนัทรงเสือ้

ชัน้ในไมด่นัทรงเสือ้ชัน้ในเก็บกระชบัทรง  

(2) ผลติภณัฑ์ประเภทกางเกงชัน้ใน 

  บริษัทฯ ผลติกางเกงชัน้ในท่ีมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองทกุความต้องการลกูค้าสตรีทกุวยั แบง่เป็นประเภท

ตา่งๆตามประเภทของวสัดท่ีุนํามาผลติ รูปทรง และการใช้งานตามประโยชน์ท่ีต้องการ โดยสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 

สายผลิตภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 

หุ้นบริษัท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทยอ่ย 

บริษัท ซาบีนา่  

ฟาร์อีสท์ จํากดั 
99.90% 2,167.01 90.40 2,438.85 91.03 2,803.04 90.34 

ขายผลิตภณัฑ์ OEM 
บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) 
- 215.90 9.01 220.17 8.22 286.80 9.24 

รายได้จากการบริการและ

รายได้อ่ืน 1,2  

บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) 
- 14.13 0.59 20.10 0.75 13.06 0.42 

รวม   2,397.04 100.00 2,679.12 100.00 3,102.90 100.00 
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- Panty Set คือกลุม่สนิค้ากางเกงชัน้ในรูปแบบแฟชัน่ เป็นกางเกงชัน้ในท่ีมีรูปแบบลวดลายเข้าคูก่นักบัเสือ้ชัน้ใน 

รวมถงึผลติภณัฑ์กางเกงในชดุแพ็คด้วย 

- Panty Zone คือกลุม่สนิค้ากางเกงชัน้ในรูปแบบเบสคิสพืีน้ แบง่ออกได้ตามรูปทรงการใช้งานตา่งๆ เช่น แบบเตีย่ว 

แบบบิกิน่ี แบบเต็มตวั และยงัแบง่ตามชนิดของเนือ้ผ้าท่ีผลติ เช่น ผ้าฝ้าย cotton ผ้า microfiber ผ้า 

micromodale ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกสนิค้าใหมใ่นกลุม่นีเ้พ่ิมขึน้ โดยเพ่ิมคณุสมบตัิของผ้าพิเศษท่ีใช้ในการ

ผลติ 

(3) ผลติภณัฑ์ชดุวา่ยนํา้  

บริษัทได้ขยายไลน์การผลติจากชดุชัน้ในไปสูช่ดุวา่ยนํา้มากขึน้ โดยมีการนําเสนอกบัคูค้่าในทวีปยโุรป ซึง่การผลติ

และจําหนา่ยสนิค้ากําไรขัน้ต้นอยูใ่นระดบัสงู โดยผลติภณัฑ์ชดุวา่ยนํา้สามารถแบง่ตามวยัของกลุม่ลกูค้าได้ 2 กลุม่ คือ วยัเดก็

และวยัสาว  

(4) ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าชดุชัน้ใน ได้แก่  

- อปุกรณ์เสริมในการปรับแตง่เสือ้ชัน้ใน เช่น ตะขอขยายรอบตวั สายแขนใสถอดเปลีย่นได้ 

- อปุกรณ์เสริมพิเศษ เช่น silicone bra สาํหรับเพ่ิมขนาดหน้าอก ท่ีปิดหวันม 

- สนิค้าอ่ืนๆเช่น ชดุนอน เสือ้ทบับงัทรง 

 

  ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลกูค้าซึ่งเป็นผู้จัดจาํหน่ายสนิค้าในต่างประเทศ (OEM) 

  บริษัทฯ มีการผลติและจําหนา่ยสนิค้า OEM ตามลกัษณะท่ีลกูค้าต้องการ โดยรูปแบบของสนิค้าท่ีผลติและจําหนา่ย 

สว่นหนึง่มาจากต้นแบบท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นผู้ออกแบบไว้ แล้วนําไปปรับปรุงแบบในบางสว่น ตามความต้องการของ

ลกูค้า หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสนิค้า OEM ทัง้หมด 

  ปัจจบุนัมีการทํางานใกล้ชิดกนัมากยิง่ขึน้โดยผู้ออกแบบของลกูค้าจะเดินทางมาร่วมออกแบบกบัผู้ออกแบบของ

บริษัทฯ มีการแนะนําแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตล่ะฤดกูาล ก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาเป็นตวัอยา่งสนิค้า อีกทัง้

ยงัมกีารพฒันาร่วมกนักบัผู้ขายลกูไม้ ผ้า และรวมทัง้ลวดลายและสสีรรตา่งๆกบัทาง Suppliers วตัถดุิบอีกด้วย  
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน   

  กลยุทธ์การตลาด 

• การพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในใหม่ๆ 

  เน่ืองจากความต้องการและสรีระของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาบริษัทฯ จงึให้ความสาํคญัในการวิจยัและ

พฒันา (Research and Development)  ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง โดยทําการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภควา่มคีวาม

ต้องการอยา่งไร เน้นการจดัทํา Focus Group สอบถามลกูค้าเป้าหมายกลุม่ยอ่ย และทําแบบสอบถามลกูค้าทางสือ่ online 

เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมลกูค้า ทัง้

ด้านฟังก์ชัน่และแฟชัน่ของชดุชัน้ใน เช่น ในอดีตการทําวิจยัพบวา่ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่จะมีหน้าอกคอ่นข้างเลก็ จงึนํามาสูก่าร

พฒันาผลติภณัฑ์คอลเลคชัน่ “Doomm Series”  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในการสวมใสช่ดุชัน้ในให้ผู้บริโภค และหลงัจากซา

บีนา่ประสบความสาํเร็จในตลาดชดุชัน้เต้าเลก็แล้ว ได้มกีารทําวจิยัเพ่ิมเติมพบวา่ ยงัมีกลุม่ลกูค้าท่ีมีหน้าอกไซส์คอ่นข้างใหญ่ 

เป็นฐานท่ีไมเ่ลก็สาํหรับประเทศไทย ซึง่ปี 2558 บริษัทฯ เร่ิมเข้าไปจบัลกูค้ากลุม่นี ้และพฒันาผลติภณัฑ์ออกมารองรับได้รับ

การตอบรับท่ีดี ทําให้ปีท่ีผา่นมา ฐานลกูค้าเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง จงึได้ข้อสรุปวา่ สนิค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ทกุ

ความต้องการไมว่า่จะเป็นเต้าทรงเลก็หรือใหญ่ ด้วยคําตอบเดยีวกนัคือ การผลติชดุชัน้ในท่ีดี สวมใสส่บายอยา่งท่ีลกูค้า

ต้องการ 

  ขณะท่ีการผลติเพ่ือขายภายใต้แบรนด์ของลกูค้าจากประเทศในยโุรป ทําให้บริษัทมี know how  เก่ียวกบัเทคนิคการ

ตดัเย็บรูปแบบใหม่ๆ  และการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ WGSN  ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีบริษัทผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ชัน้นําของโลก

นิยมใช้อยา่งแพร่หลายมานาน ทําให้บริษัทสามารถทราบถงึ Global Trend Fashion ในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ได้ถงึ  24 เดือน

ลว่งหน้า และสามารถผลติสนิค้านําแฟชัน่ทนัสมยัได้ตรงตามความนิยมของลกูค้าได้อยา่งแมน่ยําขึน้ อีกทัง้ยงัคงคณุภาพสงูได้

ในราคาท่ีเหมาะสมคุ้มคา่ตอ่ผู้บริโภค 

• การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ 

  บริษัทฯ ขยายธุรกิจ โดยการสง่ออกสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย หรือ แบรนด์Sabina เพ่ือขยายไป

ยงัตา่งประเทศให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC : ASIAN ECONOMIC COMMUNITY) ซึง่

ปัจจบุนัมีการแตง่ตัง้ตวัแทนจําหนา่ยและดาํเนินการแล้ว 5ประเทศ อนัได้แก่  เวียดนาม, ลาว, กมัพชูา, พมา่ และฟิลปิปินส์ 

ขณะท่ีมีการยกเลกิการเป็นตวัแทนจําหนา่ยใน 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ เน่ืองจากตวัแทนจําหนา่ยไม่

สามารถทําการขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนด สว่นประเทศบรูไน และอินโดนีเซีย นัน้ ยงัคงอยู่

ระหวา่งการดําเนินการ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัคงตัง้เป้าหมายท่ีจะขยายแบรนด์ Sabina ให้เป็นท่ีรู้จกัในตลาดอาเซยีน และผู้บริโภค

จากตา่งประเทศ ปทูางไปสูก่ารทําให้ “Sabina“ เป็น ASEAN Brand  ซึง่สาเหตท่ีุบริษัทฯ เน้นขยายตลาดในอาเซยีน เน่ืองจาก

ผู้บริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระท่ีไมต่า่งจากคนไทยมากเทา่ไรนกั สามารถใช้แพทเทิร์นเดยีวกนัในการผลติและการจําหนา่ยได้ 

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้ผู้แทนจําหนา่ยในประเทศอ่ืนด้วย ได้แก่ ตะวนัออกกลาง และเอเชีย เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอ

มิเรต์, บงัคลาเทศ ปากีสถาน เป็นต้น    
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• การทยอยวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์การจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในรุ่นใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ครอบคลมุการใช้งานในทกุ

ช่วงวยัของสภุาพสตรี เร่ิมตัง้แตว่ยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ6 ปีขึน้ไป ท่ีควรเร่ิมใช้ชดุชัน้ในเพ่ือดแูลรักษาทรวดทรงอยา่งเหมาะสม

และถกูวิธี โดยแบง่กลุม่สนิค้าทกุประเภทตามรูปแบบคอื สนิค้า basic พืน้ฐาน และสนิค้า fashion ท่ีออกแบบตามสมยันิยมนํา

แฟชัน่อยูเ่สมอ ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความทนัสมยัและการเคลือ่นไหวตามแฟชัน่ตลอดเวลาบริษัทฯได้วางจําหนา่ยผลติภณัฑ์

สนิค้าตรา “Sabina” รุ่นใหมท่กุเดือน เพ่ือรักษาความภกัดีตอ่ตราสนิค้า โดยฝ่ายการตลาดจะเลอืกช่วงเวลาในการวางจําหนา่ย

สนิค้าให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภคในแตล่ะผลติภณัฑ์ เช่น กลุม่ผลติภณัฑ์ Sabinie และ Cool Teen ซึง่เป็นชดุชัน้ในสาํหรับวยั

เด็ก จะวางตลาดในช่วงก่อนเปิดเทอมภาคการศกึษาใหม ่เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มเีวลาจดัหาสนิค้าให้บตุรหลานในชว่งเวลาท่ีมี

ความต้องการซือ้สงูสดุ 

  บริษัทฯ ยงัวางแผนการจําหนา่ยสนิค้าด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สนิค้ากลุม่ใหมช่ื่อ Soft Collection ท่ีเน้นการผลติด้วยผ้าทอถงุไร้รอยตะเข็บ ให้ความยืดหยุน่

สงูและเนือ้ผ้าให้สมัผสันุม่สบายผิว อีกทัง้นําสนิค้าลขิสทิธ์ิอนัเป็นท่ีนิยมมานําเสนอเป็นผลติภณัฑ์ท่ีลกูค้าให้ความสนใจมาก 

เช่น สนิค้าลขิสทิธ์ิ Disney Frozen จากประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาออกแบบผลติภณัฑ์ในกลุม่วยัเด็ก และบริษัทฯยงัสนบัสนนุ

ทรัพย์สนิทางปัญญาของคนไทย ด้วยการนําลวดลายการ์ตนูท่ีมีช่ือเสยีงมาร่วมออกแบบผลติภณัฑ์กลุม่ Pretty Perfect สาํหรับ

วยัรุ่นได้แก่ ตวัการ์ตนูมะมว่งจงั ของคณุวิสทุธ์ิ พรนิมิตร ตวัการ์ตนูจาก Facebook Fanpage คนอะไรมีแฟนเป็นหมี ตวัการ์ตนู 

“หมีขอ” ท่ีมีช่ือเสยีงทางสติ๊กเกอร์ใน Line นอกจากนี ้ยงัได้นําเสนอสนิค้าใหมใ่นรูปแบบของ fashion collection สาํหรับกลุม่

ลกูค้าวยัรุ่น วยัสาว และวยัผู้ใหญ่หมนุเวยีนอยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 

• การรักษาระดับยอดขายของลกูค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

บริษัทฯ มุง่มัน่รักษาระดบัยอดขายของลกูค้าปัจจบุนัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าทกุราย ซึง่จะช่วยให้การทํางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยเน้นการผลติสนิค้าให้มคีณุภาพและ

มีบริการออกแบบผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจตอ่ลกูค้าด้วยการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการผลติสนิค้า คณุภาพ รวมทัง้การบริการท่ีตรงตอ่เวลา เพ่ือรักษายอดสัง่ผลติให้มีอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนัน้ ยงั

พยายามหาลกูค้าใหม่ๆ  นอกจากลกูค้าในแถบยโุรป โดยขยายไปทางรัสเซยี ท่ีต้องการสนิค้าท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั คณุภาพดี และ

ราคาสงู เพ่ือหลกีเลีย่งการแขง่กนักบัผู้ผลติในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเน้นแขง่ขนัทางด้านราคาเป็นหลกั เพ่ือรักษาระดบัอตัรากําไรให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม 

  ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ปรับช่องทางการเข้าถึงสนิค้าให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึง่ปัจจบุนัหนัไปซือ้ขาย

ผา่นระบบออนไลน์มากขึน้ และท่ีเดินช้อปปิง้ในศนูย์การค้าก็ไมนิ่ยมเดินในโซนของห้างสรรพสนิค้า รูปแบบร้านค้าของซาบีนา่

ในศนูย์การค้า จึงเน้นการขายในร้านท่ีเป็นสแตนอะโลนในศนูย์การค้ามากกวา่การเป็นสว่นหนึง่ในโซนของห้างสรรพสนิค้า  
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การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• การจัดจาํหน่ายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ จําหนา่ยชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยภายในประเทศผา่นหลายช่องทาง เพ่ือให้เข้าถงึ

ลกูค้าได้อยา่งทัว่ถงึ ผา่นเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสนิค้าในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั รวมถึงเคาน์เตอร์ภายในดิส

เคานท์สโตร์ทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 580 เคาน์เตอร์ 

  บริษัทฯ จะวางขายตามจดุจําหนา่ยตา่งๆ ในลกัษณะการฝากขายสนิค้า และมีการโอนย้ายสินค้าอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

สร้างยอดขายอย่างต่อเน่ือง โดยในแต่ละจุดจําหน่ายจะจัดให้มีพนักงานขายจํานวน   2-3 คน ซึ่งเป็นพนกังานท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมให้มีความสามารถในการสื่อสินค้าให้ถึงลกูค้าเป้าหมาย เพ่ือให้คําแนะนําแก่ผู้บริโภคเก่ียวกบัวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ี

ถกูต้อง และจดุเดน่ตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูความต้องการหรือข้อเสนอแนะของลกูค้า 

กลบัมายงัฝ่ายวิจยัพฒันาเพ่ือปรับปรุงผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อความต้องการของลกูค้ามากยิ่งขึน้ ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนกังานขาย

จํานวนทัง้สิน้ 1,100 คน ทัง้นี ้จาก แนวโน้มการซือ้สนิค้าผา่นออนไลน์ท่ีเติบโตขึน้ ทําให้บริษัทฯ ไม่เน้นการเปิดร้านค้าใหม่ แต่

หนัไปเพ่ิมช่องทางขายผา่นออนไลน์มากขึน้ ช่วยลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายได้ด้วย 

  สาํหรับการจําหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ จดัจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sabina” “Sabinie” ผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศอาเซียนแล้ว 5ประเทศ คือ พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ โดยมีจุดจําหน่ายตาม

ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ มากกวา่ 100 จดุ 

• การจาํหน่ายสินค้า OEM 

  บริษัทฯ มีการผลติสนิค้าตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และตามรูปแบบของลกูค้าเอง โดยลกูค้า  

OEM  สว่นใหญ่   เป็นลกูค้ารายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสยีง ในยโุรปและองักฤษโดยลกูค้าสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัมายาวนาน มี

ลกัษณะการจําหนา่ยเป็นครัง้ๆ ตามคาํสัง่ซือ้ของลกูค้า ประกอบด้วยลกูค้าท่ีเป็นทัง้ Own Stores, Department Stores, 

Modern Trade, Wholesaler, Trading firm, Importer ตลอดจนถึงลกูค้าท่ีทําธุรกิจ On line ซึง่มทีัง้ผู้ ท่ีริเร่ิมใหมแ่ละผู้ ท่ีผนั

ตวัเองมาจากธุรกิจ Direct Catalogues 

นโยบายการส่งเสริมการขาย 

  เน่ืองจากตลาดสินค้าชุดชัน้ในสตรีมีการแข่งขนัสงูมาก มีคู่แข่งท่ีนําเสนอสินค้าทัง้ราคาถกูมากคณุภาพตํ่าไปจนถึง

ราคาสงูมากและคณุภาพสงู บริษัทฯ จึงร่วมกบัห้างสรรพสินค้าจดัให้มีการส่งเสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ

แนะนําสินค้าใหม่ การจดัรายการโปรโมทสินค้า การจัดกิจกรรมท่ีลกูค้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายและ

ดงึดดูผู้บริโภคท่ีไมเ่คยใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้มาทดลองใช้ ผ่านการทํากิจกรรมการตลาดร่วมกบัห้าง ทัง้การลงโฆษณาสื่อ

ของทางห้าง การจดังานแฟชัน่โชว์ และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ 
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  นอกจากนี ้ยงัเน้นการจดัการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ เอง เพ่ือให้ผลติภณัฑ์เป็นท่ีนิยมในหมูผู่้บริโภคอยา่ง

กว้างขวาง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีนา่สนใจ นา่ใช้ และนา่เช่ือถือ สร้างแบรนด์ Sabina ให้เป็น top of mind ในใจของผู้บริโภคคน

ไทย โดยนําเสนอภาพลกัษณ์ของงแบรนด์สนิค้าท่ีคณุภาพสงูในราคาท่ีคุ้มคา่ ตัง้แตปี่ 2558 จนถงึปัจจบุนั บริษัทฯ ได้เน้นการ

ใช้สือ่โฆษณาทนัสมยัเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคแบบ omni-channels โดยการใช้สือ่ท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัลกูค้าแตล่ะกลุม่

ผลติภณัฑ์อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ ทัง้การใช้โฆษณาทางโทรทศัน์ สือ่ป้าย billboard สือ่วิทย ุสือ่ในศนูย์การค้า สือ่บนสถานี

รถไฟฟ้าและลฟิท์ออฟฟิศชัน้นํา สือ่สิง่พิมพ์ตา่งๆ และสือ่โฆษณา online ทัง้ในรูปแบบของ social media อนัเป็นท่ีนิยม และ

การโฆษณาบน Youtube ทําให้ตราสนิค้าเป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมมากขึน้ อีกทัง้มีการเปิดรับสมคัร Sabina Club เพ่ือผกู

ใจผู้บริโภคด้วยสทิธิพิเศษสาํหรับสมาชิก เพ่ือสร้างความภกัดใีนตราสนิค้าให้แข็งแรงยิง่ขึน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  บริษัทฯ ได้แบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายตามวยั และประเภทของผลติภณัฑ์ตามความต้องการของลกูค้า ดงันี ้

• กลุ่มลูกค้าวัยเด็ก และวัยแรกรุ่น 

  กลุม่ลกูค้าทัง้สองวยันีเ้ป็นฐานลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯผลติสนิค้าท่ีตอบสนองกบัความต้องการของ

ลกูค้ากลุม่นีไ้ด้อยา่งดี โดยเฉพาะเร่ืองการออกแบบตดัเย็บคณุภาพดี รูปแบบทนัสมยัเนือ้ผ้าคณุภาพสงูปราศจากการแพ้หรือ

ระคายเคือง  สสีนัและความนา่รักเหมาะสมกบัวยั ทําให้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย เป็นท่ีรู้จกันิยมอยา่งแพร่หลายใน

กลุม่ลกูค้าวยัเด็กและวยัรุ่นโดยมกีารวางจําหนา่ยผลติภณัฑ์ใหมต่ลอดทัง้ปี บริษัทฯ จึงสามารถสร้างรายได้จากสนิค้ากลุม่นี ้

อยา่งตอ่เน่ือง  

  กลุม่ลกูค้าวยัเด็กคือ ตัง้แตร่ะดบัการศกึษาชัน้ประถมต้นจนถึงมธัยมต้น ในกลุม่นีผู้้ปกครองเป็นผู้มีอิทธิพลในการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้า บริษัทฯได้ผลติชดุชัน้ในของเดก็ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sabinie” เพ่ือรองรับการเติบโตของสรีระใน

วยัเด็ก โดยเน้นการออกแบบท่ีใสค่วามรู้เข้าไปกบัลวดลายของสนิค้า เช่น Collection AEC ซึง่สอดแทรกความรู้ทางสงัคมและ

วฒันธรรมของแตล่ะประเทศในกลุม่ AEC ผา่นลวดลายนา่รักบนสนิค้า และยงัจดักิจกรรมซาบีน่ีแคมป์ นําเยาวชนผู้สมคัรท่ี

ผา่นการคดัเลอืกมาร่วมสนกุกบักิจกรรมฐานแตล่ะประเทศใน AEC โดยมีเจ้าของภาษามาให้ความรู้ และเรียนรู้การปลกูข้าวอนั

เป็นอาหารหลกัร่วมกนัของผู้คนทัง้ภมูิภาค เพ่ือให้เดก็ๆ ได้รับความรู้ ความประทบัใจ และจดจําซาบีน่ีได้ 

• กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น 

เป็นนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมปลายถงึนกัศกึษามหาวิทยาลยั เป็นวยัท่ีเพ่ือนและบคุคลท่ีตนเองช่ืนชอบมีอิทธิพลตอ่

การเลอืกซือ้สนิค้า ซึง่มกัเลอืกซือ้สนิค้าตามแฟชัน่สมยันิยม และฟังก์ชัน่ในการใช้งานท่ีสามารถทําให้บคุลกิภาพของตนดดูี

ยิ่งขึน้ในสายตาของคนอ่ืนๆ ปัจจบุนัแบรนด์ซาบีนา่ ได้รับความนิยมอยา่งมากในกลุม่วยัรุ่นด้วยรูปแบบทนัสมยั มีฟังก์ชัน่ท่ี

ต้องการครบถ้วน ช่วยดนัทรงให้สรีระแลดสูวยงามสมสว่น มีลวดลายสสีสีนัสดใสนําแฟชัน่ โดยบริษัทฯ ยงัคงเน้นในการออก

ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นแฟชัน่ในกลุม่นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง และมีการปรับปรุงหรือคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้ากลุม่นีโ้ดยตลอด 
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• กลุ่มลูกค้าวัยสาวและวัยผู้ใหญ่ 

  กลุม่ลกูค้าวยัสาวจดัเป็นกลุม่ลกูค้าตัง้แตน่กัศกึษามหาวิทยาลยัจนถึงวยัทํางาน ซึง่เพ่ือน พนกังานขาย และ

เคร่ืองหมายการค้ามีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกซือ้ กลุม่นีจ้ะเน้นฟังก์ชัน่ในการใช้งานท่ีสอดคล้องกบัแฟชัน่เคร่ืองแตง่กาย

ภายนอก ต้องการมีบคุลกิภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในการสวมใสเ่สือ้ผ้า เป็นกลุม่ท่ีมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึน้และเร่ิมมีรายได้เป็น

ของตวัเอง ทําให้เร่ิมคาํนงึถงึประโยชน์การใช้งานมากกวา่ความสวยงามเพียงอยา่งเดียว นอกจากนัน้ ยงัมีอํานาจการซือ้สงูและ

ปริมาณลกูค้าจํานวนมาก บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลติภณัฑ์สาํหรับลกูค้ากลุม่นีม้ากขึน้ในอนาคต โดยได้เร่ิมมีการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ให้มีฟังก์ชัน่ประโยชน์ในการใช้งาน แก้ไขข้อบกพร่อง และตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ มีสนิค้า

สาํหรับรูปทรงหน้าอกของลกูค้าทกุรูปแบบ และตอบสนองกบัทกุปัญหาสรีระท่ีเร่ิมเปลีย่นแปลงไปตามวยัท่ีเพ่ิมขึน้ เช่น สนิค้า

สาํหรับวยัสาวช่ือ Modern V มีฟังก์ชัน่ฟองนํา้ดนัทรงด้านข้างรูปตวัวี เหมาะสาํหรับวยัสาวท่ีเร่ิมมีการเผาผลาญไขมนัได้ช้าลง 

ทําให้เร่ิมมีเนือ้สว่นเกิน ซึง่รุ่นดงักลา่วสามารถเก็บเนือ้สว่นเกินด้านข้างหน้าอก และทําให้หน้าอกกระชบัเข้ามาชิดกนั มีร่องอก

ท่ีสวยงาม เพ่ิมความมัน่ใจมากขึน้ ทําให้สนิค้าในรุ่นนีไ้ด้รับความนิยมจนถงึปัจจบุนั 

• กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (OEM) 

  กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศผู้สัง่ผลติชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ โดยสว่นใหญ่เป็นคูค้่ากบับริษัทฯ มา

นาน จากช่ือเสยีงของบริษัทฯ ในการผลติสนิค้าท่ีรักษาคณุภาพตามท่ีลกูค้าต้องการ และมีการสง่มอบท่ีตรงเวลา ทําให้ลกูค้ามี

ความเช่ือมัน่ ซึ่งลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทจําหน่ายชุดชัน้ในท่ีมีช่ือเสียง มีแบรนด์เป็นของตวัเอง มีการประกอบกิจการมา

นานในสหรัฐอเมริกาและทวีปยโุรป เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

  กลุ่มลกูค้าเหล่านีม้ีทัง้ผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในท่ีเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานจนถึงแบบแฟชั่นท่ีเป็นคอลเลคชั่นสําหรับตลาด

ผู้บริโภคตัง้แตร่ะดบักลางจนถึงระดบับนแตจ่ากสภาพเศรษฐกิจท่ีผู้บริโภคลดการบริโภคลงและใช้จา่ยประหยดัขึน้ ในทวีปยโุรป

หลายแบรนด์เร่ิมปรับตลาดตนเองไปยงัระดบักลางถึงลา่งมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เร่งหาตลาดใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือมา

รองรับในส่วนลกูค้าเก่าท่ีลดการสัง่ซือ้ โดยมีลกูค้าใหม่ท่ีมาจาก ประเทศในยุโรปตะวนัออก เป็นต้น ซึ่งจะเน้นสินค้าเต้าทรง

ใหญ่ท่ีผลติยาก เพ่ือให้มีกําไรขัน้ต้นสงู และเลีย่งการแข่งขนัตดัราคากบัโรงงานในต่างประเทศท่ีมีค่าแรงถกูกว่า รวมทัง้ค่าเงิน

ออ่นกวา่เงินบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

• ภาวะอุปสงค์และอุปทานของชุดชัน้ในในประเทศไทย 

  ภาวะอุปสงค์  สดัสว่นประชากรในประเทศไทยในปี 2561 มีประชากรเพศหญิงใกล้เคียงกบัเพศชาย กลา่วคือ มี

ประชากรเพศหญิงประมาณ 33.86 ล้านคน จากจํานวนประชากรทัง้หมด 66.41 ล้านคน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.99 ของ

ประชากรทัง้หมดของประเทศไทย 

  ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิในการเลอืกซือ้ชดุชัน้ในจะแตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงอาย ุกลา่วคือ ชดุชัน้ในสาํหรับ

เด็ก สว่นใหญ่แล้ว พอ่แมจ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลในการตดัสนิใจซือ้มากกวา่  
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  ช่วงวยัรุ่น การตดัสนิใจซือ้จะขึน้อยูก่บัการออกแบบ แฟชัน่ และการใช้งานเป็นสาํคญั 

  ช่วงวยัสาวและวยัผู้ใหญ่ จะตดัสนิใจซือ้จากฟังก์ชัน่การใช้งานและรูปแบบเร่ืองดีไซน์ ซึง่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยงั

ต้องเหมาะกบัชดุท่ีสวมใสภ่ายนอกด้วยเน่ืองจากชดุชัน้ในเป็นสนิค้าจําเป็นและมีอายกุารใช้งานจํากดั ในปีท่ีผา่นมาแนวโน้มชดุ

ชัน้ในจงึเป็นกลุม่สนิค้า Basic ใสส่บาย มีความต้องการเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่นบัเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้มปีริมาณความต้องการบริโภค

ชดุชัน้ในอยา่งตอ่เน่ือง 

  ในปี 2561 อปุสงค์ของชดุชัน้ในโดยรวมในประเทศอยูใ่นลกัษณะเติบโตเป็นไปตามกระแสการซือ้สนิค้าทาง Social 

Media มากกวา่ 

  ภาวะอุปทาน ชดุชัน้ในสตรีในประเทศมีผู้ผลติทัง้รายใหญ่ รายกลาง และรายยอ่ยเพ่ิมสงูขึน้มากจากการขายผา่น

ระบบ E-Commerceอีกทัง้มกีารขยายสาขาเพ่ิมขึน้มากของ mass brandsชัน้นําจากตา่งประเทศท่ีมีการขายชดุชัน้ในนําแฟชัน่

ด้วยในราคาถกู จากการผลติและนําเข้าจากประเทศจีนและประเทศด้อยพฒันาท่ีมีต้นทนุการผลติตํ่า การขยายตวัของสนิค้า

ราคาถกูท่ีวางจําหนา่ยผา่นช่องทางค้าปลกีแบบ hypermarket& discounted stores ทัง้สนิค้านําเข้าจากประเทศท่ีต้นทนุการ

ผลติตํ่า และการเพ่ิมสดัสว่น house brandsของทางห้างเอง 

• การนําเข้าสินค้าประเภทชุดชัน้ใน 

มูลค่าการนําเข้าชุดชัน้ในสตรีของไทย ตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

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

จากตารางและกราฟ จะเห็นได้วา่การนําเข้าสนิค้าในกลุม่ชดุชัน้ใน ยงัคงมีแนวโน้มสงูขึน้ในปี 2561 โดยมีการเติบโต

ถึงร้อยละ 17 ต่อปี คิดเป็นมลูค่าการนําเข้าสงูกว่า 10,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มสงูขึน้ไปอีก ทัง้นี ้คาดว่ามาจากปัจจยั 2 
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ด้าน คือ ตลาดชุดชัน้ในสตรีในประเทศไทย เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ มีปริมาณการบริโภคชุดชัน้ในอยู่ในอตัราท่ีสงู ทัง้จากการ

บริโภคภายในประเทศเอง และจากนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยมากขึน้เป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากไทยเป็นฮับ หรือ ศูนย์กลางในการท่องเท่ียวในอาเซียน  ทําให้หลายๆ แบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดใน

ประเทศไทยมากขึน้ ทัง้แบรนด์จากยุโรป และสหรัฐอเมริกา  ส่วนอีกด้านหนึ่งคาดว่า  เน่ืองจากต้นทุนการผลิตชุดชัน้ในใน

ประเทศไทย มีแนวโน้มสงูขึน้เร่ือยๆ เช่นเดียวกัน  ทําให้มีหลายๆ แบรนด์ เร่ิมไปว่าจ้างผลิตในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการลด

ต้นทนุ  

มูลค่าการนําเข้าสินค้าประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่ค้าหลักปี 2559 – 2561 (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

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

สัดส่วนการนําเข้าชุดชัน้ในปี 2561 

 

 

 

 

 

ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อพิจารณาจากการนําเข้า ทัง้ทางด้านมลูคา่การนําเข้า และสดัสว่นการนําเข้า จะเห็นได้วา่ประเทศไทยมีการนําเข้า

จากประเทศจีนในมลูคา่ และสดัสว่นท่ีสงูมากท่ีสดุมาโดยตลอด โดยมีสดัสว่นการนําเข้าถึงร้อยละ 69  ทัง้นีค้าดว่าการนําเข้า
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จากประเทศจีน ยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสงู เน่ืองจากต้นทนุการผลิตในประเทศจีนยงัอยู่ในอตัราท่ีตํ่า เมื่อเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ อีก

ทัง้สนิค้าจากประเทศจีนได้มีการพฒันาทางด้านคณุภาพท่ีดีขึน้ และดีไซน์ท่ีทนัสมยัมากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตามสดัสว่นการนําเข้า

จากประเทศในอาเซียน จะมีแนวโน้มท่ีจะสงูขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําให้ภาษีการ

นําเข้าอยูใ่นอตัราร้อยละ 0  คาดวา่การนําเข้าชดุชัน้ในในประเทศแถบนีจ้ะสงูขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต  

• การส่งออกสินค้าประเภทชุดชัน้ใน 

มูลค่าการส่งออกชุดชัน้ในจากประเทศไทยตัง้แต่ปี 2559 จนถงึปี 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

        (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 

จากตารางและกราฟการสง่ออกสนิค้าประเทศชดุชัน้ในไปยงัตา่งประเทศ จะเห็นได้วา่ มลูคา่การสง่ออกลดลง ในปี 

2561 ถึง -4% คาดวา่สว่นหนึง่มาจากนโยบายการตัง้กําแพงภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกา ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม การสง่ออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกจากประเทศไทยมากท่ีสดุ

ยงัคงมีการเติบโตได้ เน่ืองจากการเติบโตภายในประเทศของสหรัฐอเมริกายงัคงแข็งแกร่ง 

มูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชัน้ในสู่ประเทศคู่ ค้าหลกัปี 2559 - 2561 (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

   ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 
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• ภาวะการแข่งขนัในประเทศ 

  ตลาดชดุชัน้ในภายในประเทศเป็นตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัสงูในทกุระดบัราคา โดยมีผู้ประกอบการหลายรายใน

อตุสาหกรรมชดุชัน้ใน เช่น  บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) ผู้ผลติชดุชัน้ในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอมัพ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จํากดั ผู้ผลติชดุชัน้ในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผู้ผลติชดุชัน้ในตรา “Sabina” นอกจากนีย้งัมีผู้ผลติรายยอ่ยท่ี

ไมม่ีเคร่ืองหมายการค้าจํานวนมากรองรับตลาดผู้บริโภคท่ีคํานงึถงึราคาเป็นประเด็นสาํคญัในการเลอืกซือ้สนิค้า ซึง่หากแบง่

สดัสว่นตลาดโดยประมาณแล้ว บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) จะมีสว่นแบง่ตลาดมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นบริษัทฯ ภายใต้แบ

รนด์“Sabina” และบริษัท ไทรอมัพ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั ภายใต้แบรนด์“ Triumph”   

  ในปี 2561 จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ียงัคงอยูใ่นภาวะทรงตวั ตลาดโดยรวมของชดุชัน้ในจะมกีารเติบโต

น้อยเน่ืองจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภคไมไ่ด้เพ่ิมขึน้และชะลอการใช้จ่าย อีกทัง้ผู้บริโภคมีทางเลอืกในการซือ้สนิค้าในราคายอ่มเยา

มากขึน้ และจะตดัสนิใจซือ้เมื่อมโีปรโมชัน่ หรือการสง่เสริมการขายท่ีนา่สนใจ โดยเฉพาะการลดราคา หรือราคาพิเศษ  ทําให้

การแขง่ขนัด้านราคาของตลาดชดุชัน้ในในประเทศทวีความรุนแรงมาก 

  นอกจากการแขง่ขนัระหวา่งบริษัทผู้ผลติภายในประเทศแล้ว ยงัมกีารแขง่ขนัจากผู้ผลติชดุชัน้ในชัน้นําจาก

ตา่งประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ท่ีเข้ามาแยง่ชิงสว่นแบง่การตลาดผู้บริโภคระดบับน สาํหรับตลาดผู้บริโภคท่ี

คํานงึถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มกีารแขง่ขนัจากชดุชัน้ในนําเข้าราคาประหยดัจากผู้ผลติจากประเทศใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซึง่มีต้นทนุการผลติตํ่า เป็นต้น  

• ศักยภาพการแข่งขัน 

  ในสภาวะตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัเสรีทัง้ในและตา่งประเทศ ผู้ผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในจําเป็นต้องรักษา

ความสามารถในการแขง่ขนัของตนอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทฯเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คุณภาพผลิตภณัฑ์ 

  บริษัทฯ ผลติชดุชัน้ในท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกบัคูแ่ขง่จากประเทศรายใหญ่ และจากการผลติชดุชัน้ในตามคําสัง่ซือ้ของ

ผู้ จําหนา่ยชัน้นําในตา่งประเทศ ทําให้มคีวามชํานาญในการผลติท่ีต้องอาศยัทกัษะการตดัเย็บสงูได้ และคํานงึถึงคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ จนได้รับใบรับรองคณุภาพจากหลายสถาบนั ทัง้ทางด้านการรับรองเร่ืองการใช้วตัถดุิบท่ีไมป่ลอดจากสารท่ีทําให้เกิด

มะเร็ง, การไมใ่ช้แรงงานเด็ก, และได้รับ ISO 9001 : 2000 เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ตัง้แต่

เร่ิมต้นจนถึงสนิค้าพร้อมขาย ซึง่มีเคร่ืองมือตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุิบด้วยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับจากลกูค้าจาก

ตา่งประเทศ เพ่ือนํามาใช้ในการผลติ มีระบบการควบคมุคณุภาพการตดั และเย็บในทกุขัน้ตอน จนกระทัง่แพ็คลงกลอ่ง 

นอกจากนี ้ยงัมีบริการออกแบบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าเพ่ือให้บริการท่ีครบวงจรอีกด้วย ซึง่นบัเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกบัผู้ผลติ

สนิค้า OEM จากประเทศใกล้เคยีงเช่นผู้ประกอบการสว่นใหญ่ในประเทศจีนท่ีแม้จะมต้ีนทนุการผลติตํ่ากวา่ แตผ่ลติสนิค้าท่ี

ด้อยคณุภาพกวา่ และแม้วา่จะมกีารออกแบบผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า แตย่งัไมค่อ่ยเป็นท่ียอมรับจากลกูค้าเทา่ไรนกัดงันัน้ ลกูค้า
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ผู้ จําหนา่ยชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศจงึให้ความไว้วางใจและทําการสัง่ผลติสนิค้ากบับริษัทฯอยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

(2) การออกแบบผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมสินค้า 

  บริษัทฯ มีทีมออกแบบชดุชัน้ในท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกบัทกุรุ่นทกุวยั โดยมีการสง่

ดีไซน์เนอร์ไปศกึษาดงูานยงัตา่งประเทศ เพ่ือเรียนรู้ถึงเทรนด์ดีไซน์เพ่ือนํามาปรับ และใช้ในการออกแบบให้กบัสนิค้าในประเทศ 

โดยเฉพาะสนิค้าวยัรุ่นท่ีมีลวดลายนา่รัก ซึง่แตกตา่งจากของยี่ห้ออ่ืนๆ มกัไมเ่น้นออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น

มากนกั จึงทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และสามารถครองสว่นแบง่ตลาดผู้ซือ้กลุม่วยัรุ่นได้มาก นอกจากนี ้ยงั

มีหนว่ยงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นหนว่ยงานในการวเิคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะช่วงอายวุยั ทําให้

สามารถออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

(3) ช่างฝีมือที่มีทักษะในการตัดเยบ็สูง 

  บริษัทฯมีชา่งฝีมือท่ีมีทกัษะสงูสามารถตดัเย็บชดุชัน้ในท่ีสลบัซบัซ้อนได้ โดยได้เปิดศนูย์การเรียนในโรงงานซึง่ให้

การศกึษาพนกังานทัง้ในสายสามญัและสายอาชีพ จงึเป็นสว่นเสริมให้บริษัทฯสามารถคดัเลอืกชา่งเย็บท่ีมีความสามารถได้ 

(4) ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร้อมพนักงาน 

  หลงัจากประสบความสาํเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing Systems เข้ามาใช้ปรับปรุงระบบการจดัการใน

โรงงานจนได้รับรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่ นเข้ามาใช้ในการจดัการ

ด้วย และยงัคงหาเคร่ืองมือการจดัการเข้ามาเพ่ือช่วยบริหารงานโรงงานมากยิ่งขึน้ ได้แก่ ระบบ QCC หรือ Quality Circle 

Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทกุคนมีสว่นร่วม) เป็นต้น เข้ามาช่วยเสริม

การจดัการในโรงงานให้มีระบบมากยิง่ขึน้ เพ่ือทําให้ประสทิธิภาพการผลติเพ่ิมสงูขึน้ ลดการสญูเปลา่ 

(5) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ โดยการสนบัสนนุให้เป็น “องค์การแหง่การเรียนรู้” 

เพราะการพฒันาปรับปรุงตา่งๆต้องอาศยัความรู้และการเรียนรู้ของคนในองค์กร ด้วยการค้นหาแนวคิดใหมแ่ละการใช้

ประสบการณ์ตรง ทําให้เกิดการผลติสนิค้าหรือบริการใหมแ่ละสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้  หากองค์กรใดมี

บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยูม่ากแล้ว ก็จะได้เปรียบกวา่องค์กรอ่ืนๆ ดงันัน้ หากทําให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลา มีการแลกเปลีย่นความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถกูและมกีารถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์การ

เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนสมาชิกสามารถนําประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคณุคา่

ให้กบัสนิค้าและบริการได้อยา่งสร้างสรรค์ อนัจะนําไปสูก่ารสร้างกระบวนการและการจดัการในองค์การให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่ธุรกิจ 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

• กาํลังการผลิตและนโยบายการผลิต 

  ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับรีุรัมย์ มเีคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  

2,860 เคร่ือง โดยแบง่เป็นเคร่ืองจกัรเย็บ จํานวน 2,773 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จํานวน 87 เคร่ือง นอกจากเคร่ืองจกัรหลกั

เหลา่นีแ้ล้วยงัมีอปุกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเย็บซึง่สามารถช่วยให้ปรับเคร่ืองจกัรให้ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกบั

รูปแบบของผลติภณัฑ์มากขึน้ โดยจะมีหลายแบบแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบสนิค้า ปัจจบุนับริษัทฯ มีปริมาณการผลติจริง

ทัง้สิน้  8.8  ล้านชิน้ตอ่ปี  

  บริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้ 1,570 เคร่ือง โดย

แบง่เป็นเคร่ืองจกัรเย็บ จํานวน 1,377 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนจํานวน 193 เคร่ือง นอกจากนีย้งัมกีารบํารุงรักษาเพ่ือให้มี

ประสทิธิภาพ และความปลอดภยัตอ่พนกังานอีกด้วย ปัจจบุนับริษัทยอ่ยมีการผลติจริงทัง้สิน้ 3.4 ล้านชิน้ตอ่ปี 

• วัตถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลิต 

  ผ้าเป็นสว่นประกอบหลกัของผลติภณัฑ์ทกุประเภท มีปริมาณท่ีใช้ในการผลติคอ่นข้างสงู ทําให้บริษัทฯและบริษัทยอ่ย

ต้องมกีารจดัซือ้ในปริมาณมาก และเพ่ือควบคมุให้ได้คณุภาพและปริมาณท่ีต้องการ จึงสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบท่ีมกีาร

สัง่ซือ้เป็นประจําน้อยราย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีผู้ประกอบการหลายรายท่ีผลติวตัถดุิบประเภทนีอี้กเป็นจํานวนมาก จงึไมม่ี

ปัญหาในเร่ืองการจดัหาหากเกิดปัญหาในการตกลงกบัผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบท่ีมีการซือ้ขายอยูใ่นปัจจบุนั 

  ยางเป็นสว่นประกอบของผลติภณัฑ์ทกุประเภท มีหลากหลายแบบ และด้วยอายกุารใช้งานจํากดั ทําให้ต้องมกีารซือ้

วตัถดุิบประเภทนีอ้ยูเ่สมอ แตก่ารตรวจสอบคณุภาพทําได้งา่ย จงึง่ายตอ่การจดัการและการจดัหา สว่นวตัถดุิบหลกัอีกชนิด คือ 

ฟองนํา้มี 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ฟองนํา้ท่ียงัไมข่ึน้รูปสามารถสัง่ซือ้ได้จากผู้ผลติภายในประเทศ และฟองนํา้สาํเร็จรูป เป็น

วตัถดุิบเฉพาะพิเศษแตกตา่งกนัในแตล่ะแบรนด์มีผู้ผลติภายในประเทศน้อยราย ทําให้ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ 

เช่น ประเทศจีน ซึง่ฟองนํา้มีอายจํุากดั ไมส่ามารถเก็บได้นาน จงึใช้นโยบายการซือ้แบบ JIT (Just In Time) เพ่ือแก้ปัญหาใน

เร่ืองคณุภาพของวตัถดุิบ และลดต้นทนุในการเก็บวตัถดุิบด้วย  นอกจากนีปั้จจบุนับริษัทฯ ได้ติดตัง้เคร่ืองจกัรป๊ัมฟองโมลด์เอง 

เพ่ือลดต้นทนุการผลติ และลดการพึง่พาซพัพลายเออร์ เน่ืองจากฟองโมลด์ถือเป็นวตัถดุิบท่ีสาํคญั และเป็นความลบัของแตล่ะ

แบรนด์   ปัจจบุนัมีเคร่ืองป๊ัมโมลด์อยูจํ่านวน  50 เคร่ืองด้วยกนั 

• การจัดหาวตัถุดิบ 

  วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติแบง่ได้เป็น 3 ประเภทหลกัดงันี ้วตัถดุิบหลกั อปุกรณ์ตกแตง่สนิค้า และวสัดบุรรจภุณัฑ์ โดย

วตัถดุิบหลกัประกอบด้วย ผ้า ยาง และฟองนํา้ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ82.42เมื่อเทียบกบัมลูคา่การซือ้วตัถดุิบทัง้หมดในปี 

2560 และคิดเป็นร้อยละ81.34 ในปี 2561 ซึง่มีผู้จดัจําหนา่ยหลกัน้อยราย เพ่ือความรวดเร็วในการติดตอ่ และควบคมุคณุภาพ

ของวตัถดุิบ สาํหรับอปุกรณ์ตกแตง่สนิค้ามีความหลากหลายขึน้อยูก่บัรูปแบบของผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า OEM 
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เช่น ตะขอ จดุแตง่ หว่งคล้องสายแขน ด้าย และเอ็น เป็นต้น สว่นวสัดบุรรจภุณัฑ์ได้แก่ ไม้แขวน กลอ่ง สายรัด ถงุพลาสติก และ

อ่ืนๆ 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ามาเก็บไว้ เน่ืองจากต้องการลดต้นทนุในการเก็บวตัถดุิบ และ

วตัถดุิบสว่นใหญ่จะมีอายกุารใช้งานสัน้ หากเก็บไว้นานจะทําให้คณุภาพลดลง ดงันัน้เพ่ือป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ และ

ช่วยป้องกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯจะทําสญัญาซือ้ขายในระยะยาวแทน กลา่วคือจะมีการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

เพ่ือจองกําลงัการผลติของผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบ และเพ่ือสง่มอบวตัถดุิบตามกําหนดเวลาท่ีตกลงไว้ สาํหรับวตัถดุิบหลกั เช่น ผ้า

และยาง เป็นสิง่จําเป็นตอ่การผลติสนิค้าทกุชนิดนัน้ จะใช้ผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายประจําเพียงไมก่ี่รายและมกีารซือ้ขายกนัเป็น

ระยะเวลานาน สว่นอปุกรณ์ตกแตง่ และวสัดบุรรจภุณัฑ์นัน้จะมีรายละเอียดมากทําให้ไมม่ีผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายประจํา 

  ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยสัง่ซือ้วตัถดุิบประเภทตา่งๆ จากผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรวมทัง้สิน้กวา่ 200 ราย โดยเป็นผู้

จําหนา่ยวตัถดุิบรายใหญ่ 2-3 ราย มีสดัสว่นการซือ้ขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  52.67 และ

ร้อยละ 62.27 ของยอดซือ้รวมโดยประมาณในปี2560 และปี 2561ตามลาํดบั ทัง้นีไ้มม่ีผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายใดท่ีมีสดัสว่น

มากกวา่ร้อยละ 15 ของยอดซือ้วตัถดุิบรวมทัง้หมด บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัจากผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบราย

ประจํา ซึง่หากต้องการวตัถดุิบชนิดใหมท่ี่ไมเ่คยมีการนํามาใช้ในการผลติ ก็จะจดัให้มีการประกวดราคาโดยฝ่ายจดัซือ้จะ

พิจารณาตามความเร่งดว่นของงานประกอบในการจดัหาผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศในสดัสว่นร้อยละ 16.62 เทียบกบัมลูคา่การ

สัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัทัง้หมดในปี 2560 และคดิเป็นร้อยละ 20.24 ในปี 2561 โดยเป็นการสัง่ซือ้จากประเทศฮ่องกง  เกาหล ีจีน

และไต้หวนั เป็นต้น 

• การควบคุมคุณภาพการผลิต 

  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการผลติสนิค้าอยา่งเข้มงวด โดยในทกุโรงงานจะมีระบบการควบคมุคณุภาพก่อนผลติ

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนผลติ – Pre-Production Meeting, การควบคมุคณุภาพระหวา่งผลติ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

ระหวา่งการผลติ (QC In Line) และการควบคมุคณุภาพหลงัผลติ เพ่ือตรวจสอบขัน้สดุท้ายหลงัจากการผลติสนิค้าเสร็จสิน้ก่อน

สง่มอบให้ลกูค้า เพ่ือให้แนใ่จได้วา่สนิค้าท่ีผลติผา่นมาตรฐานสากล และเป็นไปตามคาํสัง่ผลติ (End Control 100% และการ

สุม่ตรวจ) นอกจากนี ้ยงัมีหนว่ยงานตรวจสอบคณุภาพจากสาํนกังานใหญ่ เข้าตรวจสอบระบบคณุภาพของโรงงานหรือทําการ

สุม่ตรวจสนิค้าหลงัผลติ (เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของลกูค้า ) 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 35 

ปัจจัยความเส่ียง 

• ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

หลายๆ ปัจจยัได้ถกูลดทอนและเปลีย่นแปลงจากการแก้ไขในการดําเนินธุรกิจและการปรับเปลีย่นของสภาวะตาม

ความเป็นจริงในยคุปัจจบุนั เช่น 

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 

  ปัจจบุนัช่องทางการจําหนา่ยได้เพ่ิมมากขึน้ ตามกระแสท่ีเปลีย่นไปของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ก็ได้ขยายช่องทางการ

จําหนา่ยมากขึน้ในหลายๆ ช่องทาง เช่น การขายทาง Social Media  การขายทาง TV  การขายทางไดเร็กซ์เซลล์  ไมไ่ด้อาศยั

เฉพาะช่องทางการจําหนา่ยเดิม  

- ความเสี่ยงจากการเปิดร้านค้าของบริษัทเอง 

  ปัจจบุนับริษัทได้ปรับลดร้านค้าโดยการไมต่อ่สญัญาเชา่ในร้านค้าท่ีไมไ่ด้สร้างผลกําไร และเพ่ิมความระมดัระวงัใน

การเปิดร้านค้าใหมใ่ห้มากยิ่งขึน้ และยงัสามารถรักษายอดขายไว้ได้จากการเติบโตในจดุขายเดิม และการขยายไปทางตลาด 

online ท่ีมีคา่ใช้จ่ายตํา่กวา่  

- ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 

  ปัจจบุนับริษัทมแีนวทางในการลดทอนสนิค้าท่ีไมต่อบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคอยา่งใกล้ชิด ข้อผิดพลาด

ท่ีเคยเกิดขึน้จึงลดน้อยลง ในการคาดการณ์ปริมาณสนิค้าตอ่แบบ โดยเฉพาะแบบ Fashion ท่ีเปลีย่นแปลงไปตาม Trend ของ

ตลาดเสมอ ทางบริษัทได้ลดปริมาณตอ่แบบและวางจําหนา่ยเฉพาะร้านค้าในระดบับนเทา่นัน้ รวมทัง้การสร้างสนิค้า 

Exclusive เฉพาะแตล่ะช่องทางการจําหนา่ย 

  บริษัทยงัได้ลดภาระการเก็บและกระจายสนิค้า เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายโดยระบบ Sabina@home คือ ลกูค้าสามารถสัง่

สนิค้าผา่นทกุจดุขาย(offline) ให้ไปสง่ถึงท่ีบ้านหรือท่ีทํางานได้อีกด้วย 

- อัตราแลกเปลี่ยน 

  ปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นธุรกิจสง่ออกท่ีตํ่ากวา่ในอดตีเป็นอยา่งมาก และแนวโน้มคา่เงินบาทในปีนีก็้ไปในทิศทางท่ี

แข็งตวัมากขึน้ บริษัทได้ทําการประกนัความเสีย่งด้วยการทํา Forward Exchange Currency ลว่งหน้าในทกุๆ รายการท่ีสง่ออก 

ขณะท่ีการนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศและการสัง่ซือ้สนิค้าสาํเร็จรูปมาจําหนา่ย(Sourcing)กลบัเป็นบวกตอ่กําไรจากอตัรา

แลกเปลีย่น อยา่งไรก็ตามความเสีย่งยงัคงอยูก่บัธุรกิจตอ่ไป เพราะการคาดการณ์อตัราแลกเปลีย่นอาจพลกิกลบัในทิศทาง

ตรงกนัข้ามได้เสมอ ดงันัน้แผนธุรกิจของบริษัทจงึมิได้คาดหวงักําไรจากหมวดอตัราแลกเปลีย่นเลย 
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- ความเสี่ยงจากการบริโภคภายในประเทศ  

  เน่ืองจากยอดขายของบริษัทฯ มาจากภายในประเทศเป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 80 ซึง่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

เติบโตตํา่ หรือพิจารณาจากอตัราผลผลติมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products หรือ GDP) ซึง่ในปี 2562 อยูท่ี่

ประมาณร้อยละ 3-4 การบริโภคภายในประเทศท่ีเร่ิมทรงตวั การใช้จ่ายของผู้บริโภคเร่ิมดีขึน้ ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้พยายามดําเนิน

กิจกรรมการตลาดมากขึน้ในทกุด้าน ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การสง่เสริมการขาย เพ่ือเพ่ิมสว่นแบง่ตลาดให้มากขึน้ 

นอกจากนัน้ ยงัหาตลาดทดแทนโดยขยายแบรนด์ไปตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC เพ่ือเป็นการขยาย

ตลาดและยอดขาย รวมทัง้เร่งหาออเดอร์จากลกูค้าตา่งประเทศท่ีใช้แบรนด์ของลกูค้าเองให้มากยิง่ขึน้  

- ความเสี่ยงด้านการรับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศที่ใช้แบรนด์ตัวเอง (OEM) 

  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีลกูค้ารายใหญ่ เป็นผู้ จําหนา่ยชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าในแถบ

ยโุรปเป็นหลกั ได้วา่จ้างให้ออกแบบและผลติชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ (OEM) ซึง่การรับจ้างผลติให้กบั

ลกูค้าตา่งประเทศท่ีใช้แบรนด์ลกูค้าเอง ถึงแม้วา่บริษัทฯ ได้พยายามในการลดต้นทนุการผลติเพ่ือแขง่ขนัได้มากแล้วก็ตาม แต่

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก เร่ิมกลบัมาชะลอตวัในปี 2562  ขณะเดียวกนัผู้ผลติท่ีเป็นคูแ่ขง่ในแตล่ะประเทศท่ีมีอยูเ่ป็น

จํานวนมาก ไมว่า่จากประเทศจีน, อินโดนีเซยี, อินเดีย , ศรีลงักา และอ่ืนๆ ก็ต้องเข้ามาแขง่ขนัในการรับออเดอร์อยา่งหนกั 

โดยเฉพาะในจีนท่ีมกํีาลงัผลติเหลอืเพราะกรณีสงครามการค้ากบัสหรัฐอเมริกา จึงแขง่ขนัโดยการตดัราคาเป็นอยา่งมาก 

อยา่งไรก็ตาม การทําการค้า OEM มิได้เป็นเป้าหมายใหญ่ของบริษัทจากท่ีปี 2550 ท่ีเราเน้นการสร้าง Brand “Sabina” 

มากกวา่ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้จดุเดน่ของการผลติสนิค้าคณุภาพในการเสนอขายลกูค้า OEM ตลาดบนมากขึน้ อีกทัง้ การสง่

มอบท่ีตรงเวลาก็เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั 

-   ความเสี่ยงจากเทคโนโลย ี

ความเสีย่งจากเทคโนโลยี ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคมีการเปลีย่นแปลงวิธีการบริโภคสือ่และเปลีย่น

รูปแบบการซือ้สนิค้า ตลอดจนเทคโนโลยี ทําให้ลกูค้าสามารถเข้าถึง ข้อมลูขา่วสาร สามารถเปรียบเทียบ และมีตวัเลอืกในการ

บริโภคมากขึน้  บริษัท จึงต้องมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตัง้แตก่ารออกแบบสนิค้าให้

ตรงตอ่ความต้องการ ท่ีทนัสมยั การผลติสนิค้า ให้ได้คณุภาพตามท่ีมีการโฆษณาไว้ และต้องสามารถให้บริการลกูค้าได้ตามท่ี

ลกูค้าต้องการ ด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยาํ 
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• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 

- การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและการเพิ่มขึน้ของค่าแรงทุกๆปี 

  ปัจจบุนัแม้วา่ประเทศไทยมคีา่แรงอยูใ่นระดบัท่ีสงูพอสมควร เมื่อเทียบกบัผู้ผลติในแถบอาเซยีน แตแ่รงงานท่ีจะใช้ใน

อตุสาหกรรมชดุชัน้ในยงัเป็นแรงงานซึง่หาได้ยาก เน่ืองจากต้องเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือในการตดัเย็บสงู ได้รับการฝึกฝนจนชํานาญ

ในระดบัหนึง่ แตกตา่งจากแรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทออ่ืนทําให้แรงงานหนัไปทํางานในโรงงานท่ีไมต้่องใช้ความสามารถมาก

นกั โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ซึง่ได้ผลตอบแทนท่ีเทา่กนัหรือมากกวา่ ทําให้

อตุสาหกรรมนีย้งัคงขาดแคลนแรงงานเป็นอยา่งมาก แตก่ารปรับตวัของบริษัทไปในทิศทางของ Lean Manufacturing ปรับการ

นัง่เย็บเป็นการยืนเย็บ ได้สง่ผลดตีอ่ Productivity รวมทัง้รายได้พนกังานท่ีเพ่ิมมากขึน้ ปัจจบุนั Turn Over ของบริษัทอยูท่ี่ตํา่

กวา่ 1.5% 

  ปัจจบุนับริษัทยงัลดความเสีย่งในกรณีต้นทนุคา่แรงอาจจะสงูขึน้อยา่งมากในบางปีจากนีไ้ป ด้วยการลดการลงทนุ

ขยายโรงงานใหมโ่ดยการสัง่ซือ้สนิค้าสาํเร็จรูปมาจําหนา่ยในต้นทนุท่ีตํ่ากวา่จากประกาศข้างเคยีง ในปี 2561 สดัสว่นการสัง่ซือ้

มาขายเป็น 18% ของสนิค้าเตรียมขายทัง้หมดแล้ว 

    - การคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความเสีย่งในการตอบสนองตอ่ภาวะโลกร้อน และเป็นสว่นหนึง่ในการรักษาสิง่แวดล้อม บริษัทมีความตระหนกัถึง

ปัญหาสิง่แวดล้อม เน่ืองจากกระบวนการผลติ จนถึงจดัจําหนา่ยสนิค้า มกีารใช้ผลติภณัฑ์ท่ียงัไมเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เชน่ 

ถงุพลาสติก ทัง้นี ้ ได้มีนโยบาย ในทกุสว่นงาน เพ่ือทําโครงการลดการใช้ วสัดท่ีุทําลายสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการลด

ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั  
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บริษัท : บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 177 หมู ่8  ตาํบลวงัไกเ่ถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 

Home Page : www.sabina.co.th  

โทรศพัท์ : 056-437156-8, 02-422-9400 

โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท์ : 02-422-9400 

โทรสาร : 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 2 : 30/5 หมูท่ี่ 12  ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง 

อําเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท์ : 02-811-8220-31 

โทรสาร : 02-811-8081 

- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 3 : 236 หมูท่ี่ 10 ตําบลดูทุ่ง่  อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

โทรศพัท์ : 045-737-351-3 

โทรสาร 

- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 4 

โทรศพัท์ 

โทรสาร 

: 045-737-356 

: 81, 106 หมูท่ี่ 6 ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 

:  044-657107,044-657210 

:  044-657207 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ :  ir@sabina.co.th   

เงินลงทนุจดทะเบียน 347,500,000  บาท 

เรียกชําระแล้ว 347,500,000  บาท 

หุ้นสามญั 347,500,000   หุ้น 

มลูคา่หุ้น 1 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท   ศูน ย์ รั บ ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีตัง้ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 02-0099999 

  

ผู้สอบบญัชี   นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน หรือ 

         นายชยัยทุธ องัศวุิทยา   

         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4563 และ3885 

  

 

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
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ท่ีตัง้สาํนกังาน สาํนกังาน เอ เอ็ม ที แอสโซซเิอท 

491/27 สลีมพลาซา่  ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 

โทรสาร 02-2372133 

 
                 ข้อมูลอื่น ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพ่ิมเตมิได้จากแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน  www.set.or.th  

หรือ www.sabina.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/
http://www.sabina.co.th/


บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 40 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
   ข้อมูลหลกัทรัพย์ 

   จาํนวนทุนจาํทะเบียนและทุนที่ชาํระแล้ว 

    

ปัจจบุนั บริษัทซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนจํานวน                          347.50  ล้านบาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน                   347.50  ล้านบาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน                                                                            347.50  ล้านหุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

    ผู้ถอืหุ้น 

  รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซาบีนา่ จํากดั(มหาชน) จํานวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  

ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อย

ละ) 

1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 

159,207,000 

15,485,800 

45.81 

4.46 

3. นางวรรณี   ทองลกัษณ์ 14,001,000 4.03 

4. นายอนรัุกษ์  ตัง้คารวคณุ 

5. THE HONGKONG AND SHANGHAI 

BANKING CORPORATION LIMITED 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 

12,817,500 

12,000,000 

 

10,791,062 

3.69 

3.45 

 

3.11 

7. นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 

8. นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ 

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 

NOMINEES LIMITED 

10,501,000 

8,874,800 

3.02 

2.55 

10. นายนนทะวฒัน์  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 

 

  การออกหลักทรัพย์อื่น 

-ไมม่ี- 
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 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสํารองตาม

จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

สาํหรับบริษัทยอ่ย คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลอืเทียบ

กบังบลงทนุของบริษัทยอ่ยนัน้ หากกระแสเงินสดของบริษัทยอ่ยมเีพียงพอ และได้ตัง้สาํรองตามกฎหมายแล้ว 

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2561* 2560 2559 

เงินปันผลตอ่หุ้น                          (บาท) 1.04 0.82 0.24 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
99.95 117.19 47.48 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
149.29 330.79 86.88 

 

หมายเหตุ 

 **การจา่ยเงินปันผลในปี 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ0.50 บาทต่อหุ้น และ

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมเพ่ิมในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท รวม

จา่ยเงินปันผลประจําปี 2561 เทา่กบัอตัราหุ้นละ1.04 บาทโดยจะนําเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2562 ตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 42 

โครงสร้างการจัดการ 

                 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

-กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จํานวน  6  คน    (เป็นกรรมการอิสระจํานวน4 คน) 

-กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน   4 คน 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - - 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร* กรรมการผู้จดัการ - ประธาน กรรมการ - 

3.นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการ - - - - 

4.นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์* กรรมการ - กรรมการ - - 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์* กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

6.นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

7.นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ - 

8.นายสมชยั  วนาวิทย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน - 

9.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ - 

10.นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ กรรมการอิสระ - - - ประธาน 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 

หมายเหต ุข้อมลูของกรรมการที่เก่ียวกบัวฒิุการศกึษา ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และ

ประสบการณ์หลกัที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ดตูามเอกสารแนบ1 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานปฏิบตักิาร 

รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานผลติ 

รองกรรมการผู้จดัการสาย

งานบญัชีและการเงิน 

ผู้ อํานวยการ  

สายงานขาย 

ในประเทศ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานกลยทุธ์และ

พฒันาธุรกิจ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานจดัซือ้และ 

เตรียมการผลติ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานผลติ และ

วิศวกรรมการผลติ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานบญัชี 

และการเงิน 

ผู้ อํานวยการสาย

งานทรัพยากร 

มนษุย์ 

ผู้ อํานวยการ

สายงานขาย

ตา่งประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

รายชื่อ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

(จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

รวม 6 ครัง้ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 4 ครัง้ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

รวม 12 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครัง้ 

นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 6/6 - 12/12 - 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร * 

นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

6/6 

5/6 

- 12/12 

- 

2/2 

- 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ * 6/6 - 12/12 - 

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ * 6/6 - 12/12 - 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี  6/6 - 12/12 - 

นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ 6/6 4/4 - 2/2 

นายสมชยั  วนาวิทย 5/6 4/4 - 2/2 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ 5/6 4/4 - 2/2 

นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 5/6 - - - 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 

หมายเหต ุ -  นางสชุญัญา ธนาลงกรณ์   ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 วนัที่ 26 ตลุาคม 2561 เน่ืองจากติด

ภารกิจ เดินทางไปตา่งประเทศ 

                -  นายสมชยั วนาวิทย  ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 วนัที่ 26 ตลุาคม 2561   เน่ืองจากติดภารกิจ 

                       -  นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 วนัที่ 26 ตลุาคม 2561 เน่ืองจากติด

ภารกิจเดินทางไปตา่งประเทศ 

                       -  นายยทุธนา อดิพฒัน์ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 วนัที่ 21 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากติดภารกิจ

เดินทางไปตา่งประเทศ 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร, นายสมคิด 

ผดงุเกียรติศกัดิ์ และนางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์ กรรมการจํานวนสองคนในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัทฯ” 

 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฎิบตัิการ (รักษาการ) 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลติ (รักษาการ) 

ผู้ อํานวยการสายงานขายตา่งประเทศ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ ์ ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ 

 

 

ผู้ อํานวยการสายงานขายในประเทศ 

ผู้ อํานวยการสายงานจดัซือ้และเตรียมการผลติ(รักษาการ)  

ผู้ อํานวยการสายงานทรัพยากรมนษุย์ (รักษาการ) 

นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี  ผู้ อํานวยการสายงานผลติ และวศิวกรรมการผลติ 

 

  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือ

รับผิดชอบดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

• ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฏหมายและกฏระเบียบด้านหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมถึงการ

เปลีย่นแปลงท่ีมีนยัสาํคญัตอ่ คณะกรรมการ 

• จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฏหมาย  ข้อบงัคบัของบริษัท  

• จดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิ

อยา่งถกูต้อง 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดําลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

o ทะเบียนกรรมการ 

o หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 

o หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o แบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี(56-1)และรายงานประจําปี(56-2) 

• เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 45 

• ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

• นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีดแูลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัิให้

เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงแหนง่เลขานกุารบริษัทปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ1 

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561  ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเสนอผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึง อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561  ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบ

ข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึง อํานาจ หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

 

สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีมีการชําระไปแล้ว ในปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

  ปี  2561 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 

 

 

- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 

 

 

- นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

 

- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัดิ์ 

 

- นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์ 

 

- นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 

 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

0.36 

0.12 

0.54 

0.12 

0.32 

 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 
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  ปี  2561 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

- นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 

 

 

 

- นายสมชยั วนาวิทย 

 

 

- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 

 

 

- นายจกัรกฤษ  อทุโยภาศ 

 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

(ฐานะผู้บริหาร) 

 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ  

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- เงินเดือน คา่ตําแหนง่ และคา่นํา้มนั    รถยนต์  

โบนสั 

- คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.12 

0.12 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

36.78 

 

0.30 

 

สาํหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดคา่ตอบแทน เทา่กบัปี 2560 คือคา่ตอบแทนพืน้ฐานสาํหรับกรรมการ

ทกุคนในอตัราเทา่กนั และคา่ตอบแทนตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม     โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ตําแหนง่ คา่ตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการบริหาร 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 

กรรมการบริหาร 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

บําเหน็จกรรมการกําหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอํานาจ

จดัสรร และกําหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 
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 ค่าตอบแทนอื่นๆ สาํหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษัทฯ จดัหายานพาหนะเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจํานวน  4  คนั 

 - บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ แก่พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุฯ โดยพนกังานจ่ายสะสม

และบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงันี ้

 - ระดบัผู้จดัการฝ่ายและผู้ อํานวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 

 - ระดบัรองกรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้จดัการ  อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของค่าจ้างท่ี

ได้รับในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได้ 

- ระดบัผู้บริหาร  จดัให้มีประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยตระหนกัถึงความสําคญัและ

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินจาก

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้

ถือหุ้น  ผู้ลงทนุ  และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามนโยบาย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  ซึง่บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพ่ือการสื่อสารภายนอกองค์กร  

และเผยแพร่เพ่ือการสือ่สารให้พนกังานในองค์กรรับทราบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  และสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วม

ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

 ในปี 2560 คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ได้ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560) ซึ่งได้วางหลกัปฏิบตัิสําหรับคณะกรรมการ 8 ข้อ

หลกั ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยัง่ยืน 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทนําหลกัปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไป

ปรับใช้ตามท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินงานของบริษัทให้ได้มากท่ีสดุ และกําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ิมเติมท่ีบริษัทควรจะดําเนินการ

แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษัท  และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG 

Code ไปปรับใช้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คงของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 

และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ตลอดจนสร้างมลูคา่เพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายใน

การกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษัทฯ พงึใช้ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดงันี ้

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน 

ตามโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดําเนินกิจการท่ีแท้จริง 

มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเสีย่งในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. กําหนดให้มีการถ่วงดลุอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพท่ีดีท่ีสดุ ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อตําหนิติเตียนของลกูค้า เพ่ือนํามาซึง่การพฒันาสนิค้าท่ีดีท่ีสดุสาํหรับลกูค้า 

5. เช่ือมัน่ในคณุคา่ของพนกังานด้วยการอบรมและพฒันา เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม สร้างจิตสาํนกึอนัดีงาม เพ่ือให้

พนกังานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัทฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเทา่เทียมกนั 

7.   ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 

8.  ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ท่ีมีต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโตในระดบัท่ี

เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึง่สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสาํคญัตอ่การเคารพตอ่สทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดย

ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่าง

รวดเร็วสมํ่า เสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ท่ี www.sabina.co.th  

2. สทิธิในการซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับสว่นแบง่ในผลกําไรของบริษัท 

3. สทิธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทําหลกัเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ

บริษัทท่ี www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. สทิธิในการสง่คําถามเพ่ือสอบถามประเดน็ตา่งๆของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า   โดยสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีเลขานกุารบริษัททางอีเมล์ : vaja@sabina.co.th โทรสาร 

: 02-4345911   และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสทิธิดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่ี www.sabina.co.th  

5.    สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ โดย     

บริษัทฯจะจดัให้มีการสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอให้กบัผู้ ถือ

หุ้น เป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

  6.  บริษัท ฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน

สถาบนัได้เข้าร่วมประชุมโดยการจดัสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่ง

มวลชนเข้าถึงและเพียงพอ 

http://www.sabina.co.th/
http://www.sabina.co.th/
mailto:vaja@sabina.co.th
http://www.sabina.co.th/
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7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้และไมม่ีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท 

8.บริษัทฯ มีสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย(Free Float) มากกวา่ร้อยละ40 

9.บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

                     10. บริษัทไมม่ีข้อตกลงระหวางผู้ ถือหุ้น(Shareholders agreement) ท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

                    11.  บริษัทฯ ยงัได้เพ่ิมช่องทางเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้

ถือหุ้น รวมทัง้แบบฟอร์มมอบฉนัทะ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้ลว่งหน้าในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัสง่เอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้สิทธิ

ออกเสยีง และมีการเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

12.  เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสทิธิของตนได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เพ่ือลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

13. บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชีแ้จง

รายละเอียดในการประชมุรวมถงึวธีินบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลง

มติจากการนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

14.  บริษัทฯ จดัให้มีการดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   โดยไมต้่องรอถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

15.  สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซือ้หุ้ นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น

สามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนัได้ 

 2. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น

ปีละ 1 ครัง้ภายในระยะเวลา 4 เดือน  นับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้หากไมต่ิดภารกิจสาํคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษัทฯ จะจดัสง่

หนงัสอืเชิญประชมุ แบบฟอร์มมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า

อยา่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย14วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระ

ตา่งๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน สามารถเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทนได้  

2.1   บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้น 

2.2   บริษัทฯจดัให้มีเว็บไซต์ เพ่ือเสนอข้อมลูท่ีสาํคญั ขา่วสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจําไตรมาส 

ประจําปี แบบแสดงข้อมลูประจําปี(แบบ56-1) รายงานประจําปี(แบบ56-2) รวมทัง้หนงัสอืเชิญประชมุ

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับท่ี
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จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนั

ก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2.3   บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกสถานท่ีจัดประชุม ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกตอ่การเดินทาง และจดัให้มีเวลาดําเนินการประชมุอยา่งเพียงพอ 

2.4   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นว่า

สาํคญัและเสนอรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการลว่งหน้า 

โดยมีวิธีการปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้อยา่งชดัเจน ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2.5   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย1 เดือน

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผา่นทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

2.6   บริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือ

หุ้น 

2.7    บริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้น ท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว มีสทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

2.8    บริษัทจดัให้มีตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือ

หุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการซือ้หุ้นคืนและไม่มีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็น

นยัสําคญัต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนัได้ 

 

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 

3.1 บริษัทได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้

จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั อยา่งไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วซึ่งเป็น

ข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทจดัสง่ให้กับผู้ ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th อย่าง

น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้า รวมทัง้

ได้มีการประกาศลงหนงัสอืพิมพ์รายวนั ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัและก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 20 วนั เพ่ือบอกกลา่ว

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มี 

รายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชมุ ระบไุว้อยา่งชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา 

มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถปุระสงค์และเหตผุล พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบงัคบับริษัท

เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวัน

ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีข้อมลู ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

และวิธีการเข้าร่วมประชมุและเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการสือ่สารสาํหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ บริษัทได้จดัทํา

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นภาษาองักฤษด้วย 

http://www.sabina.co.th/
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3.3   บริษัท ได้จดัเตรียมข้อมลูวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุไว้อย่างครบถ้วนทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วย

ในการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น สง่เสริมการใช้สทิธิโดยได้มีการนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญั

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิและได้บรรจเุร่ืองสาํคญัตา่ง ๆ ไว้อยา่งครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบัของบริษัท วาระท่ีสาํคญัได้แก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษัทได้เสนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปัน

ผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเลือกกรรมการเป็น

รายบคุคล โดยมีข้อมลูรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อาย ุประวตัิการศึกษา ประวตัิการทํางาน   จํานวน

บริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลกัเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  จํานวนปีท่ีดํารง

ตําแหนง่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องการอยา่งแท้จริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบและกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิตอ่ไป 

-วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้เสนอรายละเอียด

เก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชี ความเป็น

อิสระ คา่ตอบแทนจํานวนปีท่ีสอบบญัชี (กรณีผู้สอบบญัชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบญัชีซึ่งได้

ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.  การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

  4.1 ก่อนเร่ิมประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมจะทําการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายให้ท่ีประชุมรับทราบ และชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่าง ๆท่ีใช้ในการ

ประชุม รวมทัง้ขัน้ตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชุมไปแล้ว

บริษัทยงัให้สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีเหลอือยูท่ี่ยงัไมไ่ด้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองค์ประชมุ 

  4.2 บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือให้

สามารถดําเนินการประชมุได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะ

วาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  4.3  บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

ได้ 

 4.4  บริษัทฯ มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั 

 4.5  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด 

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
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 4.6  บริษัทฯ หลกีเลีย่งการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการ

ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 

 4.7  บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

5.  การดาํเนินการหลังประชุมผู้ถอืหุ้น 

 5.1  บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามข้อสงสยั ซึ่งบริษัทฯ ได้จดบนัทึกประเด็นซกัถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

และผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมทัง้บนัทึกช่ือ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัทําการถดัไปจากวนัประชุมผู้

ถือหุ้น โดยแจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจดัทํา

โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

5.4 บริษัทได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย

บนัทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ความเห็น ข้อ

ซกัถามตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงของกรรมการรวมทัง้มติท่ีประชมุไว้อยา่งชดัเจน และได้มีการจดัสง่รายงานตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี ้ยงัได้เผยแพร่ภาพและเสยีงของการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทด้วย 

 

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

  บริษัท ได้ให้ความสาํคญักบัผู้ ถือหุ้นและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรมดงันี ้

1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯกําหนด ทัง้ได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรัพย์

และเว็บไซต์บริษัทก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี  18 ตุลาคม 2561  ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

2.การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล

อ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียด

เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ได้แนะนําวิธีและขัน้ตอนในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน ท่ี

ทางบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งชาติ บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติพร้อมทัง้สามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

3.  กาํหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทําโดยเปิดเผย มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และจะเก็บบตัร

ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้

ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยใช้ระบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

5.การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการ

ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ดงันี ้

1.   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผู้ไมห่วงัดีในการเข้ามาดแูล หรือทําลายข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัท

ฯ นอกจากนัน้ยงัมีระบบ Anti-Virus เพ่ือป้องกนัการนําไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทําลายข้อมลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูของพนกังาน Security ในแต่ละ 

Program Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเข้าถึงข้อมลูได้ 

  3.   บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไว้ในสญัญาจ้าง

แรงงาน และข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จากข้อมลู หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงัไม ่

เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ มี

มาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกั

งานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บคุคลท่ีกระทําผิดดงักลา่วทําการกลบั

รายการ และนําผลกําไรท่ีได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ  ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 

             5.   บคุคลภายนอกท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีอาจมีผลตอ่

ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสญัญารักษาข้อมลูความลบั ไว้กบับริษัทฯ จนกว่าจะมีการ

เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

             6. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํารายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการทํารายการเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑ์การได้มาจําหน่ายไป

ซึง่สนิทรัพย์เป็นต้น 

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายใน

และภายนอก  และได้กําหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 
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และมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กําหนด

นโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในแตล่ะกลุม่ ตลอดจนคํานงึถึงชมุชนสงัคมและสิง่แวดล้อมเพ่ือ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และเคารพต่อสิทธิ

มนษุยชน 

ผู้ถอืหุ้น   

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอนัท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่คง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งยัง่ยืนและเหมาะสม พร้อมกบั

ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  รวมทัง้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้

รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ครบถ้วน และถกูต้อง  อีกทัง้ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความมีเหตุ

มีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

ลูกค้า 

บริษัทฯ ตัง้ใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้าให้กบัลกูค้า โดย

คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมคณุคา่ให้แกส่นิค้าและบริการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุวยั 

ตลอดจนเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคําร้องเรียนของลกูค้า โดยผ่านทางพนกังานขายของบริษัทฯ ซึ่ง

ประจําอยูต่ามเคาน์เตอร์จําหนา่ยสนิค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าชัน้นําทัว่ประเทศ 

พนักงาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจสําคญัท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนกังานโดยมุง่สง่เสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความ

มัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนดแูล รักษา สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภยัต่อสขุภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนกังาน บริษัทฯ ให้การดแูลพนกังานใน

ด้านความปลอดภยัและจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เช่น   

- ห้องพยาบาล 

- การตรวจสขุภาพประจําปี   

- สวสัดิการซือ้สนิค้าราคาพิเศษเพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน   

- ชดุฟอร์มให้กบัพนกังาน 

- กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกู้ เมื่อพนกังานจําเป็นต้องใช้ยามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบีย้ตํ่า    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน 

- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

คู่ ค้าหรือเจ้าหนี ้

บริษัทฯได้ให้ความสาํคญัตอ่คูค้่าหรือเจ้าหนีซ้ึง่เป็นผู้ ท่ีมีสว่นสาํคญัสว่นหนึ่งของต้นทนุการผลิตของบริษัทฯ

โดยทางบริษัทฯได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ ขายด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ขายมีระดับ

ความสามารถท่ีจะตอบสนองตอ่ข้อกําหนดทางคณุภาพของบริษัทและลกูค้าได้โดยทางบริษัทมีหลกัการคดัเลอืกทัง้การ

ประเมินตามวตัถดุิบ วสัดสุนิค้าตา่ง ๆและรวมถึงการประเมินผู้ขายดงันี ้
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วตัถดุิบและวสัดสุนิค้าทัว่ไป  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกมีดงันี ้

1.ระยะเวลาในการจดัสง่  2.ราคาของสนิค้า 3.ปริมาณขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละ

สนิค้าตามมาตรฐานท่ีกําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กําลงัการผลิต 8.ความถ่ีในการจดัสง่

สนิค้า 

วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ และการจ้างทําอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกมีดงันี ้

1.คณุภาพของสนิค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จํานวนสง่ท่ีเทียบกบัใบสัง่ซือ้ 4.สง่ของได้ตามเวลาท่ี

กําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจดัสง่(เฉพาะผู้ขายในตา่งประเทศ)  โดยทางบริษัทได้จดัให้มีการ

ทําแบบฟอร์มในการคดัเลอืกผู้ขายและจดัให้มีการประเมินผู้ขายอยา่งน้อยปีละ2ครัง้ 

    บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่า และหรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

และไมเ่รียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไมส่จุริตในการค้า และจะสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจ

ท่ีดีตอ่กนั รวมถึงแลกเปลีย่นความรู้ และร่วมกนัพฒันาสนิค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิด

กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการ

พิจารณาแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลกูฝังจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและสงัคมโดยสว่นรวม และไม่กระทําการใดๆ หรือให้การสนบัสนนุการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิด

ผลเสยีตอ่ประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมรวมทัง้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา

ชมุชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม(CSR)) 

 

คู่แข่งขันทางการค้า 

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม หรือขดัตอ่กฎหมายใด ๆ  

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยกําหนดให้

กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยทกุคนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถกูลว่งละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบคุคลอ่ืน 

ท่ีผา่นมาบริษัทฯไมเ่คยมีรายงานการถกูร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต(Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption) พร้อมทัง้มีการกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุ

คนปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดนโยบายท่ีเน้นการปลกูจิตสํานึกให้พนกังานและ

ผู้บริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความ
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ถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทัง้ได้

กําหนดนโยบายตา่ง ๆ ซึง่เก่ียวกบัการตอ่ตา่นทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว และ

ปฏิบตัิตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กําหนดกรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ

บริษัทยอ่ยทกุคน ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

• เน้นการปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานและผู้บริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้

สร้างคา่นิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยา่งมีประสทิธิภาพ  

• กําหนดให้กรรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้า

ไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ทัง้ตอ่บริษัท ตอ่ตนเอง ตอ่

ครอบครัว ตอ่เพ่ือน และตอ่คนรู้จกั 

• สร้างระบบการควบคมุภายใน เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ จะสง่ผลให้ความโปร่งใสและการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ 

• บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจดัเก็บข้อมลูท่ีได้รับจาก

ผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั และคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียนเป็นสาํคญั โดยจะได้รับความคุ้มครอง

จากการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม            

• การทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทํานัน้ผิด

กฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสาร และประชาสมัพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจแก่

กรรมการบริษัท พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้การกําหนดนโยบาย หลกัปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น จะสง่ผลให้ความโปร่งใสและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบาย

ดงักลา่วได้กําหนดเป็นมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และกําหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯโดยบริษัทได้มี

การเผยแพร่นโยบายดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th (ตามข้อ 10.หวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม

(CSR)) 

 

4. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

  บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสีย สามารถสง่ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทัง้ข้อร้องเรียน

มายงับริษัทผา่นทางเลขานกุารบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th    หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ E-mail 

address  : ir@sabina.co.th โทรศพัท์ 02-4229400 โดยท่ีอยูท่างไปรษณีย์  ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 

12  ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนําเร่ือง

ดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

 

http://www.sabina.co.th/
mailto:vaja@sabina.co.th
mailto:ir@sabina.co.th
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5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

 บริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมท่ี

อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จากพนกังาน บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  และผู้มี

สว่นได้เสยี โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานรับ

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ

พฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

• ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

• ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบตัิหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนบัสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวัญ  

ทรัพย์สนิ  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  

• มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    เพ่ือสอบสวน

ข้อเท็จจริง และกําหนดมาตรการดําเนินการ  เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่    

• การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ ร้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

• หากผู้ถกูกลา่วหา กระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จริง  ถือวา่เป็นการกระทําผิดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    

ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดไว้     หากกระทําผิดต่อ

กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล์        :   GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท์      :   02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย์     :   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

         บริษัท ซาบีนา่  จํากดั(มหาชน)  

             เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   

             เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 

mailto:GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

• ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง แตห่ากผู้ ร้องร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริง

ให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

• ผู้ รับข้อร้องเรียนจดัเก็บข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน

เป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปลี่ยนตําแหน่งงาน  

ลกัษณะงาน  สถานท่ีทํางาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบตัิงาน    เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่ง

การแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน

กรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  สว่นการร้องเรียนการกระทําผิดของผู้บริหารระดบัสงูจะถูก

เก็บโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

   นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียได้ร้องเรียนในกรณี

การกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึง

พฤติกรรมท่ีสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผา่นช่องทางดงันี ้  

      ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

                                กรุงเทพมหานคร 10700 

   โดยข้อมูลร้องเรียนการดําเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่าย

ตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม สว่นการร้องเรียนการกระทําผิดของ

ผู้บริหารระดบัสงูจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและ

บริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป         

   ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน  ผู้ บริโภค การแข่งขันทางการค้าและ

สิง่แวดล้อม 

 

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมลูของบริษัท  

  บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์หรือการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นในการลงทนุโดยได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งพียงพอ ถกูต้อง

ครบถ้วน และทนัเวลาไว้ในรายงานประจําปี คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ผ่าน

ทางเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. การจดัทํารายงานทางด้านการเงิน  

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

http://www.sabina.co.th/
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ประจําปีให้มีการจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึง

ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ

ระบบการควบคมุภายใน 

3.  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท 

4.  คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการดแูลสงัคมและรักษาสิ่งแวดล้อม สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายอยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ข้อ 10.) 

5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหว่างกนั ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบช่ืุอบคุคลท่ีมีการทํารายการ

ระหว่างกัน ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกนั (รายละเอียดตามหวัข้อ

รายการระหวา่งกนั ข้อ 12) 

6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  

7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้อง

รายงานให้บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ

แตง่ตัง้หรือวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบับริษัท

ฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือให้สามารถดึงดดูและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของ

กรรมการมีการนําเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี 

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเช่ือมโยงกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร เปิดเผยอยูใ่นเร่ืองโครงสร้างการจดัการ หวัข้อคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร) 

9. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินท่ีมี

ความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้

ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

เข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมลูลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง

องค์กร รายงานประจําปี หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ขา่วจากสื่อมวลชน  และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯ  ได้ดําเนินการจดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือให้บริการ

ข้อมลู และขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบข้อ

ซกัถามของนกัลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์    โดยผ่านทาง

อีเมล์ ir@sabina.co.th   หรือโทรศพัท์ได้ท่ี โทร.0-2422-9400  

http://www.sabina.co.th/
mailto:ir@sabina.co.th
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สําหรับปี ท่ีผ่านมา  บริษัทได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่

นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุและ ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง โดยการเปิดเผยข้อมลูผ่านสื่อสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมลู ทําให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนกัวิเคราะห์ นกั

ลงทนุและผู้ ถือหุ้นได้โดยตรงเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของนกัลงทนุ 

โดยผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

  - Roadshow     จํานวน   4   ครัง้ 

  -Opportunity Day   จํานวน   4    ครัง้ 

  -Company Visit    จํานวน   12    ครัง้ 

                            -  Analyst Meeting   จํานวน   1    ครัง้ 

                            -จดัทําจดหมายขา่วท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท  จํานวน 6  ครัง้ 

และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก เช่นการพบปะนกัลงทนุ  

  ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตัิการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยงบ

การเงินประจําปีและ รายไตรมาส ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุภายในกําหนดเวลา 

 หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

 

            5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน(เป็น

กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นเพศหญิงจํานวน 1 ท่านและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 

ทา่น 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ มีคณุธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือโดยทัว่ไปบริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

       คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งท่ีแน่นอนซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก

จากตําแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มี

กรรมการทา่นใดท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่ทัง้นีบ้ริษัทยงัไมไ่ด้มีนโยบายกําหนดจํานวนปีใน

การดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระ  

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

มากกวา่ 2 แหง่ 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมากกวา่ 1 ท่านท่ีเคยเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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  - ท่ีผา่นมา ไมม่ีประวตัิการทําผิดของคณะกรรมการบริษัท 

  - ท่ีผา่นมา บริษัทฯไมม่ีประวตัิการกระทําผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ 

  5.1.1   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

         เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหนง่ไว้ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายในไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของ

กรรมการผู้จดัการ(CEO)ไว้ได้ไมเ่กิน 2 บริษัท 

         2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 

บริษัท   แตไ่มไ่ด้กําหนดการเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียน 

          3. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน

มากกว่า 5 บริษัท   ก็ให้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องทราบถึงเหตผุลและผลต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการดงักลา่วไว้ใน

แบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย   

และท่ีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดท่ีไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แหง่ 

   5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน มี

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 4 ท่าน และดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 3 ทา่น 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกล้เคียงกบัสว่น 1 

ใน 3 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้อีก 

   5.1.3  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีโดยได้กําหนดอํานาจอนมุตัิ และดําเนินการของบริษัทไว้อย่างชดัเจน

ตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จดัแบง่เป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชีและการเงิน 

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอ่ืนๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอํานาจ

อนมุตัิและดําเนินการฉบบัท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 

 ด้วยบทบาท และภาระหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษัทฯ กบักรรมการผู้จดัการ บริษัทฯ 

จึงกําหนดให้ผู้ดํารงตาํแหนง่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพ่ือแบง่แยกบทบาท

หน้าท่ีออกจากกันอย่างชดัเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี ้คณะกรรมการทกุท่านมี

อิสระในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 

แต่ท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ 
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อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ

เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ แทนบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่าย

บริหาร คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลอื แต่ต้องไม่มีสว่นร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั นอกจากนี ้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้ นําดแูลกรรมการมิให้อยูภ่ายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนบัสนุนและผลกัดนัให้ผู้ ร่วม

ประชมุใช้สทิธิออกเสยีง และปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยกําหนดให้มี

การจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระใน

กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและความมุ่งหวงัในการ

ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ีในการบริหารงานประจําเพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.จดัให้มีการจดัทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และมีหน้าท่ีในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนงบประมาณท่ี

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

2.บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ

และงบประมาณเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายทางการเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการบริหารจดัการ  

เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการ

แขง่ขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร โดยมีการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองกบับคุคลากรและผลติภณัฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือ

คาดการณ์การถึงการเปลีย่นแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปลีย่นกลยทุธ์ของบริษัท    
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6. พิจารณาและอนุมตัิ การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินยั 

ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน จดัให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและ

ทบทวนมาตรฐานดงักลา่วเป็นประจําทัง้นีม้าตรการดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยไมข่ดัแย้งกบันโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่และมติ

ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนมุตัิรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนมีอํานาจในการปฏิบตัิหน้าท่ีเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืน จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของอํานาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคําสัง่ท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบ

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการอาจไมส่ามารถกระทําได้ ในกรณีท่ีเป็นการอนมุตัิรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) โดยอาจมีสว่นได้เสยี หรือได้รับผลโยชน์ในทกุรูปแบบ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักลา่ว สอดคล้องกับนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

            5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานอย่าง

ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ได้กําหนดไว้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และให้

คําแนะนําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการด้านกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามคณุสมบตัิในการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และกรรมการ

บริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  มีหน้าท่ีในการกําหนดหลกัเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทัง้

ให้คําแนะนําความเสีย่งโดยรวมของบริษัท 

 

            5.3  บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองท่ี

สาํคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทติดตามและดแูลฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ
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ดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส ดแูลให้การดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน และความ

ตอ่เน่ืองของผู้บริหาร 

 5.3.1  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์    

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตท่ี

มัน่คง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีท่ีสดุให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ 

ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อยา่งเต็มความสามารถ โดยยดึถือตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 

และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ นําเสนอวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ 

นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและ

ความมัง่คัง่แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและในรอบปีท่ี

ผา่นมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนมุตัิ และทบทวนวิสยัทศัน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัท  และให้

ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวางไว้อยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จดัให้มีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทัง้ในด้านโครงสร้างและการ

ปฏิบตัิตามหน้าท่ี ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจดัทําหนงัสอืมอบอํานาจระบขุอบเขตท่ีชดัเจนของผู้บริหารและมีการกําหนดระดบั

อํานาจในการดําเนินงานแตล่ะด้านไว้อยา่งชดัเจน 

และเพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลตุามวตัถปุระสงค์และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและนําส่ง

เอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น รายช่ือและ

ประวตัิโดยยอ่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และสง่เสริม

ให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้จดัทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงานท่ี

ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทําความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึง

ปฏิบตัิท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานขณะดํารงตําแหนง่กรรมการอีกด้วย 

  5.3.2.  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า พนกังาน และสงัคมสว่นรวม บริษัทฯ จะควบคมุดแูลไม่ให้

มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้ เก่ียวข้อง โดยการนําข้อมูลภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใช้

หรือนําไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรือทําการใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัทําคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิในการทํางานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ทําการสือ่สารให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด และทัว่ถึงรวมถึง

ให้มีการติดตามการปฎิบตัิตามคูม่ืออยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯได้เผยแพร่คูม่ือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” 
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 5.3.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหา

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล 

การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมูลต่อท่ีประชุมโดยระบุ

มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักลา่ว ด้วยข้อมลูท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   หาก

รายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   รายการดงักลา่วจะได้รับ

การพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปิดเผย

ความเห็นท่ีแตกตา่งดงักลา่วด้วย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดๆ   กรรมการทา่นนัน้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

กบัการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2561 รวมทัง้คณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทกุรายการเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหวัข้อ รายการระหวา่งกนั) 

5.3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯทํา

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินยั

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์สว่นตนจากข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้ก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลงัจากวนัท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมูล   

อย่างน้อย24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลงัจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว 

นอกจากนี ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทกุครัง้ 

โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น

ของตนเองอยา่งน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าท่ีรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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    5.3.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ี

ครอบคลมุทัง้ในด้านการบริหาร การเงิน การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนัน้ยงั

มุง่เน้นให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายใน

และการบริหารความเสี่ยงโดยได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มี

การปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

 

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่าปีละ6 ครัง้ และอาจมีการประชุมวาระ

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าเป็นรายปีและมีการกําหนดระเบียบวาระ

การประชุมท่ีชัดเจนและนําส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้

คณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการเพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ    

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

เต็มท่ี  และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  เพ่ือชีแ้จ้งข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในฐานะ

ผู้ เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี ้มีการจดบันทึกการ

ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น

ระบบซึง่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนีใ้นการลงมติแตล่ะวาระของการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 

5.5 การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลทัง้คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้นีบ้ริษัทได้มอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัแทนในการกําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรการรายบคุคลมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความสอดคล้องกบัตวัอย่าง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้มีการทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อหลกั 

ดงันี ้

1.โครงสร้างคณุสมบตัิของกรรมการ   

2. การเข้าร่วมประชมุ 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

4. เร่ืองอ่ืน ๆเช่นการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
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แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชดุยอ่ยรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อหลกั 

ดงันี ้

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

2. การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพ่ือประเมินผลและส่งกลบัมายงับริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพ่ือให้กรรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการรายบุคคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของ

กรรมการให้ดียิ่งขึน้ 

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแตล่ะทา่นจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองคณะกรรมการ

บริษัททัง้คณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกา

เคร่ืองหมายท่ีช่องให้คะแนนตัง้แต1่-4 

โดยมีความหมายดงันีเ้ร่ิมจาก 1 =  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  2 = ไมเ่ห็นด้วย  3 = เห็นด้วย            4 = เห็นด้วย

อยา่งมาก 

ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะรายบคุคลและคณะกรรมการชดุยอ่ยสาํหรับปี 2561  อยู่

ในระดบัดี มาก 

การประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุ(CEO)เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ใน

การพิจารณาและประเมินผลงานในแตล่ะด้านของกรรมการผู้จดัการ 

 

 5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

 5.6.1   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

  โดยบริษัทได้มีการสง่เสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ

การ เช่นหลกัสตูรซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 

2561 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้
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 5.6.2   สําหรับกรรมการท่ีเข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จดัการและ

ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการดําเนิน

ธุรกิจ นโยบายการดําเนินงานของบริษัท  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูบริษัทในเครือ การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 5.6.3  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสบืทอดตําแหนง่งาน (Succession Plan) สาํหรับตําแหน่งงานหลกั 

โดยกําหนดเป็นสว่นหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผู้บริหาร

ตามแผนท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนกรณีท่ีกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

และต่อเน่ือง โดยได้จัดให้มีแผนการคดัเลือกบุคคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคญัทุก

ระดบัให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งงาน

ดงันี ้

          1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

เมื่อตําแหนง่วา่งลง หรือผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้บริษัทจะจดัให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลําดบั

ใกล้เคียง รักษาการในตําแหนง่ท่ีวา่งลงจนกว่าจะมีการคดัเลือกบคุคลากรท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทได้

กําหนดไว้  

        2.ระดบัผู้บริหาร ตัง้แตร่ะดบัรองผู้ อํานวยการและผู้ อํานวยการฝ่าย 

เมื่อตําแหน่งว่างลงหรือผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตําแหน่งของ

ระดบัผู้บริหารโดยมีกระบวนการดงันี ้วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้สอดคล้อง

กบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออกโดย

ชื่อ ตาํแหน่ง การอบรม 

   

นายสมคดิ    ผดงุเกียรตศิกัดิ ์ กรรมการบริษัท -จดัทํางบการเงินเทคนิคการจบัจดุผิดปกต ิ

-Dashboard & Excel 

-Boardroom success through financing and 

investment (BFI 5/2018) 

-Certified investment and securities analyst 

program(CISA Level1 รุ่นท่ี 13) 

นางสาววชิรวรรณ   แย้มศรี กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

-อบรมหลกัสตูรการประเมินอตัรากําลงัอยา่งมี

ประสทิธิภาพ เพ่ือการเพ่ิมผลติภาพองค์กร 

นายบญุชยั   ปัณฑรุอมัพร กรรมการผู้จดัการ,กรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

-Board Matters and Trends(BMT 6/2018) 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 70 

กําหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององค์กร 

คดัเลอืกและประเมินผลงาน ประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 

5.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท  

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.2560 

จํานวนหุ้น 

ที่เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.2561 

สดัสว่น

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

1. 
นายวิโรจน์            ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 259,207,000 (100,000,000) 159,207,000 45.81 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

2. 

นายบญุชยั             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการบริษัท และกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

3. 
นางสชุญัญา           ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษัท - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

4. 
นายสมคิด           ผดงุเกียรติศกัดิ ์ กรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาวสมศรี          ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ      

6. 

นางสาววชิรวรรณ      แย้มศรี กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
35,000 - 35,000 0.01 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

7. 

นางสาวรววีลัย์         ภิยโยพนากลุ  กรรมการอิสระ , ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

8. 

นายสมชยั              วนาวิทย  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  

 
- - - - 

9. 

นายยทุธนา            อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

10. 

นายจกัรกฤษณ์        อทุโยภาศ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 
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คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมในแต่ละด้านเพ่ือ

รับผิดชอบงานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง โดยองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดของ

สาํนกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจํานวน  3 ทา่น ประกอบด้วย                      

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชยั วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 

 

 * หมายเหต ุ :  คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ของบริษัทฯโดยนางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การทํางานของ

กรรมการตรวจสอบอยูใ่นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีอิสระและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ จดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ขององค์กร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิ

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการ

พิจารณาเสนอเลกิจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับ
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มอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี

โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัท 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ี เก่ียวกบัการได้รับสารสนเทศท่ีต้องการทรัพยากร 

และการดําเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจัดการหรือผู้ เก่ียวข้องให้เข้าร่วมให้

ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อ

เห็นวา่จําเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบตัร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอตัรากําลงัของแผนก

ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากบัดแูลต่างๆ  

อยา่งมีประสทิธิผล เร่ิมตัง้แตก่ารสง่เสริมและสร้างความตระหนกัรู้ การประเมินความเสีย่ง การสร้างระบบงานเชิง

ป้องกนั การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ตามท่ีสํานกั

ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่

ตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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  คณะกรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้

กําหนดไว้ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ กรรมการบริหาร 

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริหาร 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท 

2.) จดัทําโครงสร้างองค์กร อํานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจ้าง การ

โยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนกังานบริษัทฯ ยกเว้นตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีกรรมการผู้ จัดการนําเสนอ เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดเอาไว้ให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

หลกัก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้การชําระหรือใช้

จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ  

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

8.) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัิทางการเงิน

เร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
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อนึ่ง การอนมุตัิรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร

สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

(ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) ทํากบับริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ทัง้นี ้สําหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริหาร ท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่

มีสทิธิออกคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   จํานวน 4 

ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะ

กรรมการบริหาร จํานวน 1 ทา่น 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายสมชยั วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ  

กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะเสนอช่ือ

เพ่ือให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสถานภาพบคุคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

               หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากําหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นีใ้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดให้มีการ

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยได้กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง จํานวน 3 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตอาํนาจและหน้าที่  ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสีย่งท่ีมีผลกระทบบริษัทฯ 

2.ประเมิน วิเคราะห์ความเสีย่ง จดัลาํดบัความเสีย่ง และกําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่ง  

3.ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4.ดําเนินการตดัสนิใจละให้คําแนะนําเก่ียวกบัปัญหาสาํคญัท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเสีย่ง 

 

 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา

คดัเลอืกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

  1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

  2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น   

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

  3.  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ้

ขาด 

  4. ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีเ่ลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน 

เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง

เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนเข้าไปแทน 
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 5.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสยีงไม ่น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

คุณสมบัติของกรรมการ 

  บคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ

ทํางานในหน้าท่ีของตน และมีคณุสมบตัิอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึง

การขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯจากผู้ ถือหุ้น ตามท่ีสํานักงาน 

ก.ล.ต.กําหนด 

2. มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือด้านการเงินการบญัชี การบริหาร หรืออ่ืนๆท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทํางานท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทท่ีตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ

รับผิดชอบของตนอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสนิใจท่ีสาํคญัๆและในการทําหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือมเีหตสุดุวิสยั 

4. เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกําหนดเพ่ิมเตมิตามกฎหมายหรือตามความ

เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต โดยให้บริษัทได้ กําหนดนิยามของ  “กรรมการ

อิสระ” วา่จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือไม่

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
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บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกั

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์  แผนงานทางธุรกิจและนโยบาย

การบริหารงานในบริษัทย่อยโดยบริษัท  ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.90  บริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและเป็น

ผู้บริหารจดัการบริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ 

นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจดัให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

ควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพ่ือควบคมุในเร่ืองของการกําหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งใกล้ชิด  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะติดตามดแูลควบคมุการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดีบริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญั

ดงันี ้ 

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สาํนกังานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดแูลและควบคมุระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยอยูเ่ป็นประจํา 

-บริษัทได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยในการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญัตามหลกัเกณฑ์

ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกบับคุคลภายนอกเช่นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ หรือการทํารายการสาํคญัอ่ืนใด ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

-ข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารกิจการบริษัทยอ่ยไมม่ี 
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นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ดงัรายละเอียดในหวัข้อ เร่ืองการนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากัด และแนวทางการปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุตัิ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ

บญัชีของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ7(7)  ระบุ

ให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี   หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิ

หน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว  ห้ารอบบญัชีติดตอ่กนั  โดยบริษัท

สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้                                                                                                           

 ซึ่งปี 2561  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติแต่งตัง้  นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน  หรือนายชยัยุทธ  องัศุวิทยา   

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี  4563 , 3885 ตามลาํดบั  แหง่สาํนกังาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท และบริษัทย่อยโดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัททัง้สิน้ 960,000  บาท  ผู้ สอบบัญชีจาก

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ได้ปฎิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ

สอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และ     ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกับ

บริษัท  บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

 

ตารางค่าสอบบัญชี         

                              

หนว่ย : บาท 

 ค่าสอบบัญช ี ปี 2561 ปี 2560 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 960,000 960,000 

บริษัทยอ่ย 1 บริษัท 690,000 690,000 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เช่น คา่เดินทาง, คา่ไปรษณียากร, คา่โทรสาร ฯลฯ เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   และ

บริษัทย่อย สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบ

บญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
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การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

 คณะกรรมการได้ทบทวนการนําหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

นัน้  ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิได้มี  ดงันี ้

ข้อที่บริษัทยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

อิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคง

ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์สว่นตวัท่ีอาจ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการไม่มีก รรมการ อิสระใน

คณะกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการมา

เกิน 9 ปี 

 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จํานวน 3 คน เน่ืองจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯต้องการ และปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ

อิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเข้าดํารงตําแหนง่

ประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 

แตก็่ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทนุคน

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร 

4. บ ริ ษั ท ค ว ร มี ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั ้ง

คณะกรรมการ CG Committee   

 ถึงแม้วา่ปัจจบุนับริษัทฯ ยงั ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ 

CG Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีในเร่ืองของการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เป็นประจําตามอํานาจขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้

ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซือ่สตัย์  โปร่งใสตามหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ (Code of Conduct) ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น ทัง้ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, ลกูค้า, คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้รวมทัง้สงัคม 

และสิง่แวดล้อม ซึง่มแีนวทางปฏิบตัิในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1.การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   

 บริษัทมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง โปร่งใส โดยคาํนงึถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั ไมส่นบัสนนุการ

ดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ไมส่นบัสนนุทางด้านการเมืองไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยได้

กําหนดนโยบายท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของทกุคนในองค์กร ให้ตระหนกัถึงผลเสยีของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถงึการสร้างคา่นิยม

ท่ีดี โดยไมก่่อให้เกิดความเสีย่งตอ่ความเสยีหายของกิจการ และกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี ้ได้สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจไมใ่ห้มีการเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะ

รับเงิน สิง่ของหรือผลประโยชน์ใดๆ กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท รวมทัง้ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเข้าขา่ยดงักลา่ว และมีการ

กําหนดโทษทางวินยัไว้สาํหรับผู้ ท่ีละเมิดหรือผู้กระทําผิด อีกทัง้ยงัสง่พนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถาบนัตา่งๆ เพ่ือศกึษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของ

บริษัทด้วย 

 ปัจจบุนัองค์กรได้ดาํเนินโครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยูใ่นระดบัท่ี 4 ดงันี ้ 

 ระดบัท่ี 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพ่ือเป็นแนวทางหรือคํามุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิร่วมกนัและไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกนั

เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ระดบัท่ี 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบตัิได้ทราบถึงเจตนารมณ์

ท่ีจะปฏิบตัิในเร่ืองนี ้

 ระดบัท่ี 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องค์กรจะต้องกําหนดมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัทจุริตคอร์รัปชัน่

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เป็นการปฏิบตัิโดยกําหนดบรรทดัฐาน (Norm) ให้ทราบโดยทัว่กนั 

 ระดบัท่ี 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) เมื่อมีปฏิบตัิตามระดบัตา่งๆ ข้างต้นแล้ว ซึง่จะมีข้อกําหนด 71 ข้อ ของแนว

ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพ่ือทํา

การตรวจสอบวา่องค์กรได้ดาํเนินการครบถ้วนตามข้อกําหนดและจะต้องปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือขอการรับรองวา่เป็นองค์กรท่ี

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และบมจ.ซาบีนา่ ได้รับมอบใบรับรองเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558  ซึง่จะมีการตรวจสอบจาก

ภายนอกทกุ 3 ปี โดยไตรมาสท่ี 1/2561 บริษัทฯได้ยื่นแบบประเมนิตนเองเพ่ือตอ่อายใุบรับรองเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

และใบรับรองจะหมดอายใุนวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 81 

 
 

 ทัง้นี ้บริษัทได้นํานโยบายมาจดัทํามาตรการในทางปฏิบตัิโดยให้แตล่ะหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการกําหนดวิธีปฏิบตัิ

ของหนว่ยงานตนเองเพ่ือให้ควบคมุการทํางานได้อยา่งเหมาะสม โดยมีแนวทางจากสว่นกลางท่ีเป็นแนวทางร่วมกนัขององค์กร 

และเพ่ิมเติมในสว่นของแตล่ะหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนยิง่ขึน้     

 

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้ทําประเมินถึงจดุท่ีมคีวามเสีย่งขององค์กรท่ีอาจจะกอ่ให้เกิดการทจุริต

คอร์รัปชัน่ จากลกัษณะงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการป้องกนั  รวมทัง้วางแนวปฏิบตัิงานนัน้จะต้องกระทําตามขัน้ตอนตาม

มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทเพ่ือไมใ่ห้เกิดช่องทางการกระทําท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ (รายละเอียดสามารถเข้า

ไปดใูน website ของบริษัทในหวัข้อ การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่) 

 ทัง้นี ้บริษัททําธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ท่ีนําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้มกีารกําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้ขัน้ตอนและการควบคมุท่ีสามารถตรวจสอบ เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจของการรับ การให้ของขวญั  ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีตรงตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และไม่

นําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบตัิ  

•คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ด้านการรับ การให้

ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด 

•บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือลดผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความลาํบากใจ หรือผลประโยชน์ขดักนัได้ 

•บริษัทฯ ไมไ่ด้มีข้อห้ามการรับ การให้ของขวญั ท่ีมตีราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ หรือ

กระทําตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา 

•ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดไมค่วรเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสดและต้องไมใ่ช่สิง่ผิดกฎหมาย 

•คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซือ้ จดัหา ไมม่ีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจคดัเลอืก 

และมีการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด   
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•กรณีการคดัเลอืก การเจรจาตอ่รองราคา และการจดัซือ้ จดัหา สนิค้า วตัถดุิบ พืน้ท่ีการขาย   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบั

บริษัทฯ จะไมม่กีารเรียกร้องการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือตดิสนิบนและนําไปสูก่ารได้รับสทิธิ

พิเศษท่ีไมค่วรได้ หรือการจดัทําสญัญาร่วมกนั รวมทัง้สง่ผลให้เจ้าหน้าท่ีละเว้นการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบั

ตามท่ีกําหนดไว้ 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเทา่เทียมและเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ และ

แรงจงูใจตอ่การได้รับสทิธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้ร่วมกนัจดัทํานโยบายขอความ

ร่วมมืองดการให้และรับของขวญัทกุประเภทในทกุโอกาส โดยสง่จดหมายให้คูค้่า และสือ่สารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบตัิการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด    

 
 

 ดงันัน้ ฝ่ายบริหาร สาํนกัตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รับผิดชอบในการทดสอบและ

ประเมินความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เน่ือง จะต้องพงึระวงัจดุเสีย่งดงักลา่ว และทําตามกฎระเบียบอยา่ง

เคร่งครัด โดยนําเสนอผลการประเมินตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั อีกทัง้จะต้อง

รณรงค์และสร้างจิตสาํนกึในองค์กร เพ่ือร่วมมือกนัให้เป็นแนวทางเดียวกนัและพฒันาองค์กรตอ่ไป  
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การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  ทราบถึงนโยบายท่ีเก่ียวกบั

มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จึงมกีารเผยแพร่ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

• ประกาศผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯ  

• ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานท่ีเห็นเดน่ชดั  

• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

• เผยแพร่มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ประจําทกุปีให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทกุคนในบริษัทและบริษัทยอ่ย ทัง้

สาํนกังานและโรงงานตา่งๆ ได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ด้านตา่งๆ และเน้นยํา้ให้ทกุคนปฏิบตัิ

ตามมาตรการดงักลา่ว โดยในปี 2561 มีการเผยแพร่ดงันี ้

- สาํนกังานป่ินเกล้า จดัอบรมวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561 

- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561 

- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 

- โรงงานทา่พระ จดัอบรมวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561 

- โรงงานบรีุรัมย์ จดัอบรมวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561  

 

แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกนั 

บริษัทกําหนดให้มีแนวทางการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางใน

การป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ โดยให้สาํนกังานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุ

ภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอยา่งตอ่เน่ืองในการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หากการสบืสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนตา่งๆ ท่ีมีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือวา่มีรายการหรือการกระทําซึง่อาจจะมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 

2. ด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม 

การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 บริษัทมีนโยบายในการดแูลบคุลากรบนพืน้ฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ

กฎหมายแรงงาน ด้วยหลกัการเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และความเสมอภาค ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็น

ธรรม โดยไมม่ีข้อยกเว้นในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศสถานภาพสมรส ภาษา หรือตาํแหนง่ รวมทัง้ไมม่ีการบงัคบัใช้

แรงงาน การใช้หรือสนบัสนนุการใช้แรงงานเดก็ และการค้ามนษุย์ 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัคํานงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวิตตลอดจนทรัพย์สนิของพนกังานและของบริษัท มีการดแูลให้มี

สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยัและมีสขุอนามยัตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยเน้นความปลอดภยัในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน และจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการทํางาน ดงันี ้

1. พนกังานใหมท่กุคนก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน จะได้รับการอบรม เร่ืองความปลอดภยัในการทํางานทกุครัง้ เพ่ือให้เกิด

จิตสาํนกึใน เร่ืองของการทํางานอยา่งไรไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหต ุ
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2. มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือในการทํางานท่ีเหมาะสมกบัการทํางานมคีวามปลอดภยัในการทํางานและมีการตรวจเช็คเป็น

ประจํา 

3. จดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลท่ีเหมาะสมสาํหรับงานแตล่ะประเภท และสอนวิธีการใช้งานอยา่ง

ถกูต้องเพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตใุนระหวา่งทํางาน 

4. การฝึกซ้อมดบัเพลงิขัน้ต้นให้พนกังานของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งน้อยร้อยละ 40  ของพนกังาน  สามารถใช้อปุกรณ์

ดบัเพลงิระงบัเหตเุพลงิไหม้ได้ทนัที นอกจากนีย้งัมกีารฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยมีการจําลองสถานการณ์ในภาวะเหตฉุกุเฉินให้

พนกังานทกุคนร่วมซ้อมตามแผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัโดยพร้อมเพรียงกนั มีการฝึกทบทวนทกุๆปี โดยหนว่ยงานท่ีขึน้

ทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายกําหนด และมีการซ้อมอพยพหนีไฟทัง้องค์กรปีละ 1 ครัง้ โดยใช้เวลาในการ อพยพออกจากตวั

อาคารมาท่ีจดุรวมพลไมเ่กิน 5 นาที  โดยมีขัน้ตอนการฝึกซ้อมตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ 

 

 
 

5. จดัให้มีการตรวจสอบแสง เสยีง ฝุ่ นอณุหภมูิ ในการตรวจสอบสิง่แวดล้อมประจําปี 

การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการเฝ้าระวงั กําหนดแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้าน

สขุภาพของพนกังานท่ีอาจเกิดขึน้จากแสงสวา่ง เสยีงดงั ความร้อน และฝุ่ นละอองในบรรยากาศ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานจะ

ทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั ปราศจากโรคภยัอนัเน่ืองจากการทํางาน  
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6. มีหนว่ยงานความปลอดภยัฯ ท่ีขึน้ตรงตอ่ผู้บริหารสงูสดุ และบคุลากรท่ีดาํเนินงานด้านความปลอดภยั ตาม

กฎหมายกําหนด  เช่นจป.วชิาชีพ, จป.บริหาร,  จป.หวัหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ โดยจะมกีารแตง่ตัง้ และ

อบรมบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย พร้อมทัง้ขึน้ทะเบียนอยา่งถกูต้องตามหลกัการปฏิบตัิของข้อบงัคบัของกฎหมาย 

7.  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) ได้มาจากการเลอืกตัง้ของ

พนกังานทัง้หมดท่ีมาลงคะแนนเลอืกตัง้ และคณะกรรมการฯ (คปอ.) จะมีการประชมุกนัอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ในเร่ืองตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของพนกังาน 

8. จดัให้มีการตรวจสขุภาพ พนกังานทกุคน ปีละ 1 ครัง้ โดยมกีารตรวจสขุภาพทัว่ไป และตรวจสขุภาพตามปัจจยั

เสีย่ง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงั และป้องกนัโรคจากการทํางาน ตรวจโดยแพทย์อาชีวอนามยั ชัน้1 

9.  สง่เสริมให้ใช้หลกัการ 6ส ซึง่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดแูลรักษาพืน้ท่ีทํางานให้สะอาด เป็นระเบียบและ

ปลอดภยั 

ผลของการบริหารการจดัการดแูลและดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดล้อม ใน

การทํางานดงักลา่ว สง่ผลให้ บริษัทฯ ได้รับรางวลัหลายรางวลั 

 

สรุปผลงานและรางวลัในรอบปี 2561 ท่ีทาง หน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน

การทํางานได้รับรางวลั 

Zero Accident Campaign 2016-2017-2018 ระดับทอง ระดบัประเทศ 3 ปีติดตอ่กนั โดยมีสถิตชิัว่โมงการ

ทํางาน รวมทัง้หมด 18,906,476 ชัว่โมง 
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รับรางวลั  Zero Accident Campaign 2018 ระดบัทอง ระดบัประเทศ ตอ่เน่ืองปีท่ี 3 จาก สสปท. กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

รางวลัสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ ระดับทอง ระดบัประเทศประจําปี2561 จากกระทรวงสาธารณสขุ 

 

รางวลัสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ ระดับจังหวดั ประจําปี2561 จากสาธารณะสขุจงัหวดั 

 

รางวลัด้านการสนบัสนนุการรณรงค์ลดอบุตัเิหต ุและสวมใสห่มวกกนัน็อก 100% ประจําปี2561 จาก สสส. และ สอจร. 
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รางวลัสถานประกอบการ ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม ระดบัประเทศประจําปี 2561 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 

รางวลัสถานประกอบการ สนบัสนนุและรณรงค์ป้องกนัอบุตัิเหตทุางท้องถนน ประจําปี 2561 จากทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัยโสธร 

 

การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชวีติที่ด ีดังนี ้

1.  ดแูลให้มีการจ่ายคา่ตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวสัดิการขัน้ตํา่ตามกฎหมาย รวมทัง้มีสวสัดิการท่ี

มากกวา่กฎหมายกําหนด เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนกังานเกษียณอาย ุ

(Retirement Benefit) การตรวจสขุภาพประจําปี   คา่รักษาพยาบาล เงินกู้พนกังาน   งานเลีย้งสงัสรรค์ประจําปี กีฬาส ีเป็นต้น           

2.  ดแูลให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานท่ีได้รับความไมเ่ป็นธรรม โดยกําหนดในระเบียบ

ข้อบงัคบัในการปฏิบตังิานของบริษัทรวมทัง้มีตู้แดงร้องทกุข์ 

3.  สง่เสริมกิจกรรมให้พนกังานได้มีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ทําความดีเพ่ือสงัคมผา่นกิจกรรมของโครงการ 4D  

4.  จดัให้มกิีจกรรมสาํหรับพนกังานตามประเพณีท่ีสาํคญั เช่น การตกับาตรร่วมกนัในวนัปีใหม ่การทําบญุประจําปี 

การรดนํา้ดําหวัในวนัสงกรานต์  

5.  สง่เสริมให้มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ และสนบัสนนุให้คณะกรรมการได้ประชมุ และมีสว่นร่วมในการ

หารือ เพ่ือทํากิจกรรมและพฒันาความเป็นอยู ่และคณุภาพชีวิตท่ีดี 
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        WRAP  “Worldwide Responsible  Apparel Production” 

6. มาตรฐาน WRAP หรือ  “Worldwide Responsible  Apparel Production” ซึง่หลกัการมีทัง้หมด 12 ข้อ 

1. Compliance with Laws and Workplace Regulations (การปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ

ทํางานของบริษัทฯ) 

หลักการ บริษัทฯจะปฏิบตัิตามกฎหมาย  และข้อบงัคบัตา่งๆ ของท้องถ่ินท่ีโรงงานตัง้อยู ่

แนวปฏิบตัิ    บริษัทฯ ได้จดัทําข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน  อยา่งถกูต้องตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน  โดย

ยดึถือหลกัสทิธิมนษุยชน  ความปลอดภยัในการทํางานควบคูก่นัไป เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจในการทํางานตอ่พนกังานทกุ

ระดบัชัน้ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  Prohibition of Forced Labor (การไมใ่ช้แรงงานบงัคบั)   

หลักการ บริษัทจะไมใ่ช้แรงงานท่ีไมส่มคัรใจ  หรือแรงงานบงัคบั  แรงงานผกูมดั   แรงงานขดัหนี ้  หรืออ่ืน ๆ 

แนวปฏิบตัิ   ในการวา่จ้างพนกังาน  บริษัทฯ   จะคดัเลอืกจากบคุคลซึง่สมคัรใจและยื่นความจํานงขอสมคัรงานกบับริษัท

ฯ โดยไมม่ีการบงัคบั ขม่ขู ่ผกูมดั หรือการกระทําในเร่ืองของการค้ามนษุย์ โดย บริษัทฯ  ได้จดัทําสญัญาจ้างแรงงานขึน้เพ่ือเป็น

หลกัฐานการจ้างงานระหวา่งบริษัทฯ  กบัพนกังาน  ซึง่สอดคล้องกบั กฎหมาย และไมม่คีา่ปรับท่ีไมเ่ป็นธรรม โดยคูส่ญัญาตา่ง

สมคัรใจท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญาจ้างแรงงานนัน้ กรณีมีการจ้างงานผา่นตวัแทน ต้องไมม่ีการยดึเอกสารเดินทางของลกูจ้าง และ

สญัญาจ้างต้องถกูเขียนในภาษาพืน้เมืองของลกูจ้าง คา่ธรรมเนียมการสมคัรงานตา่งๆ ต้องไมเ่ป็นภาระของลกูจ้าง 

3.  Prohibition of Child Labor (การไมใ่ช้แรงงานเด็ก) 

หลักการ     ในการจ้างแรงงาน  บริษัทฯ จะไมจ้่างแรงงานท่ีมีอายตุํ่ากวา่ 14  ปี หรือ อายขุัน้ตํา่ท่ีกําหนดโดยกฎหมายการแจ้ง

แรงงาน อยา่งใดอยา่งหนึง่ ท่ีมากกวา่ และการจ้างแรงงานต้องไมก่ระทบการศกึษาภาคบงัคบั 

แนวปฏิบตัิ   บริษัทฯ ต้องไมม่ีการจ้างแรงงานเด็ก ท่ีอายนุ้อยกวา่ท่ีกําหนดโดยกฎหมายแรงงาน และไมต่ํ่ากวา่ 14 ปี ถึงแม้จะ

อนญุาต โดยกฎหมายท้องถ่ิน บริษัทฯ ต้องยดึตามกฎ ข้อกําหนดในเร่ืองของการศกึษาภาคบงัคบั ในกรณีท่ีบริษัทฯ มกีารจ้าง

แรงงานเดก็ (แรงงานท่ีมีอายรุะหวา่งอายขุัน้ตํ่า ถงึอาย ุ18 ปี) บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนด ในเร่ืองของลกัษณะงาน และ
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ปริมาณงานท่ีแรงงานดงักลา่ว สามารถทําได้ รวมไปถึง ข้อจํากดัทางกฎหมายตา่งๆ เพ่ือให้แนใ่จวา่ แรงงานดงักลา่วไมทํ่างาน

ท่ีเสีย่งอนัตราย (เช่น งานท่ีเก่ียวกบัสารเคมี หรือ งานท่ีทํากบัเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหนกั) เป็นต้น 

4.  Prohibition of Harassment or Abuse  (การไมล่ว่งละเมิด) 

หลักการ     บริษัทฯ  จะต้องจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสม ไมม่ีการลว่งละเมิด ไมม่ีการลงโทษทางร่างกาย

ใดๆ  

แนวปฏิบตัิ  บริษัทฯต้องให้เกียรติและเคารพสทิธิในการทํางานของลกูจ้าง ไมม่กีารลงโทษ ขม่ขู ่ทัง้ทางกาย และการลว่ง

ละเมิดทางเพศ  การทําอนาจาร การขม่ขู ่ใช้คาํพดูหยาบคาย หรือ การแสดงกิริยาท่ีไมเ่หมาะสม หรือการกลัน่แกล้ง บริษัทฯ 

ต้องมเีอกสารการฝึกอบรมสาํหรับทกุระดบัชัน้ ตัง้แต ่ฝ่ายบริหาร หวัหน้างาน และพนกังาน เพ่ือป้องกนัให้สถานประกอบการ 

ปราศจาก การลว่งละเมิดดงักลา่ว 

5.  Compensation and Benefits (การจา่ยคา่จ้าง คา่ตอบแทน และสวสัดิการ) 

หลักการ   บริษัทจะกําหนดหลกัเกณฑ์  เร่ืองการจ่ายคา่จ้าง คา่ตอบแทน และสวสัดิการตา่ง ๆ ให้แก่พนกังาน อยา่งถกูต้อง

ตามกฎหมายไทย 

แนวปฏิบตัิ  บริษัทฯ  ต้องดําเนินการจา่ยคา่จ้างให้แก่พนกังาน  ในอตัราท่ีเหมาะสมตามคา่จ้างขัน้ตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนด และ

ประกาศบงัคบัใช้ในปัจจบุนั รวมไปถึงคา่ลว่งเวลา คา่ทํางานในวนัหยดุ และสวสัดิการพนกังานตา่งๆ รวมถงึประกนัสงัคม ท่ี

กฎหมายกําหนด 

6.  Hours of Work (วนัทํางาน และชัว่โมงการทํางาน) 

หลักการ     บริษัทฯ จะกําหนดวนั  และชัว่โมงในการทํางานปกติ   ตามท่ีกฎหมายกําหนด และจดัให้มวีนัหยดุประจําสปัดาห์

อยา่งน้อย  1  วนั ตอ่สปัดาห์ (7 วนัทําการตอ่เน่ือง) ยกเว้นกรณีมคีวามจําเป็นดว่นในการทํางาน 

แนวปฏิบตัิ    บริษัทฯ ต้องการการกําหนดชัว่โมงในการทํางานปกติและลว่งเวลาตอ่วนั ตามมาตรฐานการบงัคบัใช้ และธรรม

เนียมปฏิบตัิของแตล่ะท้องถ่ิน โดยให้มคีวามโปร่งใสในการแจ้งชัว่โมงการทํางานจริง โดยพนกังานต้องมีอิสระในการตดัสนิใจ

ทํางานลว่งเวลานัน้ๆ และมีความปลอดภยัทัง้สขุภาพและสถานท่ีทํางาน ตลอดจนต้องมกีารจา่ยคา่ตอบแทนโดยเก็บข้อมลูใน 

Wrap Principle 5 เพ่ือใช้ในการชีแ้จงกบัผู้ตรวจสอบเก่ียวกบั ข้อกําหนดชัว่โมงในการทํางานทกุครัง้ 

7.  Prohibition of Discrimination (การไมเ่ลอืกปฏิบตั)ิ 

หลักการ  บริษัทฯ  จะพิจารณาวา่การจ้างแรงงาน  การจา่ยเงินคา่จ้าง   การเลือ่นตาํแหนง่ และการเลกิสญัญาจ้าง ตาม

ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน  โดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิตามลกัษณะทางกายภาพ หรือ ความเช่ือ  

แนวปฏิบตัิ บริษัทฯให้คํามัน่วา่มีหลกัเกณฑ์ในการจ้างแรงงาน ตามความสามารถของแรงงานท่ีจะทําหน้าท่ีนัน้ๆ โดยไมเ่ลอืก

ปฏิบตัิตามลกัษณะทางกายภาพ และความเช่ือ บริษัทฯ มีนโยบาย การแจ้งแรงงาน การเลกิจ้าง การมอบหมายงาน การจ่าย

คา่จ้าง และการเลือ่นตาํแหนง่ โดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ อนัเน่ืองมาจาก เชือ้ชาติ สผิีว แหลง่กําเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ 

ศาสนา ความพิการ การตัง้ครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานะทางสงัคม 

8. Health and Safety (สขุอนามยัและความปลอดภยั) 

หลักการ    บริษัทฯ  จะจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั และถกูสขุอนามยัตามกฎหมายไทย 

แนวปฏิบตัิ บริษัทฯ จะจดัให้มีสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภยั สะอาด ถกูสขุลกัษณะสาํหรับ ลกูจ้าง รวมไปถึง การจดัหานํา้ดืม่ท่ี

สะอาดและเพียงพอ (ไมม่ีการคิดคา่ใช้จา่ยจากลกูจ้าง) มีหนว่ยปฐมพยาบาลท่ีเพียงพอ ช่องทางหนีไฟ รวมถึงอปุกรณ์เพ่ือ

ความปลอดภยัตา่งๆ มแีสงไฟท่ีเพียงพอในพืน้ท่ีทํางาน โดยบริษัทฯ ต้องมีการจดัให้มกีารฝึกอบรมท่ีเพียงพอให้กบัพนกังาน 

รวมถงึวิธีการปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั 
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9. Freedom of Association and Collective Bargaining (เสรีภาพในการรวมกลุม่) 

หลักการ   บริษัทฯ ให้เสรีภาพและเคารพ แก่พนกังานในการรวมกลุม่ และเจรจาตอ่รอง ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

แนวปฏิบตัิ บริษัทฯ จะให้เสรีภาพสาํหรับลกูจ้างแตล่ะคนในการเลอืกท่ีจะเข้าร่วม หรือไมเ่ข้าร่วมกลุม่ โดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิ

กบัลกูจ้างไมว่า่จะเข้าร่วม หรือไมเ่ข้าร่วมกลุม่หรือสมาคมใดๆ โดยทัง้ลกูจ้างและนายจ้าง ต้องปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

10. Environment (การปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อม) 

หลักการ   บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบั และมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบตัิ บริษัทฯ จะปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคณุภาพชีวติ

และความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัให้แก่ลกูจ้าง ในเร่ือง ระบบการจดัการบําบดันํา้เสยี ระบบการจดัการกบัขยะมลูฝอยท่ี

เกิดจากการผลติ ไมว่า่จะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ได้ปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด 

11.  Custom Compliance (การปฏิบตัิตามกฎหมายศลุกากร) 

หลักการ  บริษัทฯ  จะปฏิบตัิตามกฎหมายศลุกากรท่ีเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะต้องมกีารจดัทํา  และคงไว้ซึง่แผนงาน

ตา่ง ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายศลุกากร  ท่ีเก่ียวข้องกบัการลกัลอบสง่สนิค้าผิดกฎหมาย 

แนวปฏิบตัิ บริษัทฯ ต้องมีการทําเคร่ืองหมายหรือติดป้าย ให้ชดัเจนตามท่ีกฎหมายกําหนด และมกีารบนัทกึข้อมลู วตัถดุิบ

ตา่งๆ ให้ครบถ้วน 

 

12. Security (ความปลอดภยั) 

หลักการ  บริษัทฯ  จะมีการทําขัน้ตอนความปลอดภยั เพ่ือป้องการสนิค้าท่ีไมไ่ด้สาํแดง หรือผิดกฎหมายตา่งๆ ปะปนในการ

สง่ออก (เช่น ยาเสพติด วตัถอุนัตราย วตัถรุะเบิด ของเถ่ือน)  

แนวปฏิบตัิ บริษัทฯ จะจดัให้มีการควบคมุท่ีเพียงพอในสถานประกอบการ เพ่ือป้องการสนิค้าท่ีผิดกฎหมายตา่งๆ ตาม

มาตรฐาน  

 

การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพนูทกัษะในการทาํงาน และมีโอกาสได้แสดง

ศักยภาพ 

1) ให้สว่นทรัพยากรมนษุย์จดัอบรมหวัหน้างาน ในเร่ืองการเป็นผู้นําท่ีดี ทศันคติท่ีดีและมเีมตตาตอ่ลกูน้องและเพ่ือน

ร่วมงาน  

2)  ดแูลให้พนกังานได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบคุลากรและสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของ

พนกังานโดยจดัสถานท่ีเรียนรวมทัง้ครูอาจารย์ตามหลกัสตูร กศน. โดยพนกังานท่ีเรียนจบสามารถรับประกาศนียบตัรซึง่ได้รับ

การรับรองจากกระทรวงศกึษาธิการ    

เพ่ือให้พนกังานท่ีมคีวามสามารถได้เป็นประธาน หวัหน้ากลุม่ ดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือร่วมกนัพฒันาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน และทําให้มีโอกาสได้แสดงศกัยภาพของตน ซึง่สง่ผลตอ่ความก้าวหน้า (Career  path) ในอนาคต 

3) บริษัทฯ  มุง่สร้างหนว่ยงานให้เกิดความปลอดภยั มีมาตรฐาน ก่อให้เกิด การเพ่ิมผลติภาพ โดยมีรากฐานจากวินยั

ของบคุลากร เพ่ิมคณุภาพและประสทิธิภาพการทํางาน นําไปสูค่วามเช่ือถือของลกูค้า ทัง้ยงัช่วยประหยดัทรัพยากร ลดปัญหา

มลภาวะและความสญูเปลา่ ของกระบวนการทํางาน  ในการดาํเนินการ 5ส ไปสูก่ารรับรางวลั Thailand 5S Award สมาคม

สง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพ่ือเป็นการ วดัผลการดาํเนินงาน 5ส ขององค์การอยา่งเป็นรูปธรรม และในระบบการทํางาน 

สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการปรับปรุง โดยได้นําเสนอผลงาน Kaizen  ภายในเครือบริษัทฯ  กระทัง่นําไปสูก่าร

ประกวด และได้รับรางวลั   Thailand  Kaizen Award   และ Thailand  Lean  Award  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)   
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4) บริษัทฯเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBERONE” ในทลูกระหม่อมหญิง

อบุลรัตนราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวดี สาํหรับผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงาน 

5) บริษัทเข้าร่วมโครงการปลอดโรค  ปลอดภยั กายใจเป็นสขุภายใต้นโยบายวยัทํางาน ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจ

เป็นสขุ  โดยดําเนินงานประสบผลสาํเร็จในการการป้องกนั ควบคมุโรคจาการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม  

 

3. 5ส เพื่อผลติภาพและ 5ส เพื่อชุมชนและสังคม 

 จากพนัธกิจ 5 P ในด้านผลติภาพ (Productivity), ด้านความปลอดภยัในการทํางานสาํหรับพนกังาน (People) และ

ด้านรักษ์สภาพแวดล้อม (Planet) นํามาสูน่โยบายการประยกุต์ใช้ 5ส เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนั การจดัการให้

มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ถกูสขุอนามยั และดแูลมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีผลกระทบตอ่

สภาพแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ 

 สาํหรับบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยพนกังานจํานวนมาก (Labour Intensive) การพฒันาปรับปรุงผลติภาพท่ีได้ผล และ

ยัง่ยืนต้องมาจากการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุคน จงึได้จดัระบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมและเลอืกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

กบัลกัษณะการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประกอบเป็น Sabina Productive Management โดยใช้ 5ส ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายตอ่

การทําความเข้าใจ เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานเพ่ือพฒันาปรับปรุงผลติภาพ (Productivity)   

 

 
 

5ส ประกอบด้วย 

สะสางคือ สาํรวจสิง่ของและระบบงาน เพ่ือแยกแยะสิง่ท่ีจําเป็น และสิง่ท่ีไมจํ่าเป็น โดยหลกัการขจดัสว่นเกิน และเพ่ิมสว่นขาด 

สะดวก คือ ทําแผนผงั กําหนดท่ีวาง ทําป้ายช่ือ และจดัวางตามแผนผงั เพ่ือลดความสญูเปลา่จากการหาของ เพ่ิม

ประสทิธิภาพการทํางาน 

สะอาด คือ กําหนดผู้ รับผิดชอบ และรายละเอียด วิธีการทําความสะอาด รวมทัง้มีแผนการทําความสะอาด เพ่ือตรวจสอบสิง่

ผิดปกต ิ

สร้างมาตรฐาน คอื กําหนดเป็นลายลกัษณ์ เพ่ือให้ทราบโดยทัว่กนั สร้างความเข้าใจ และตดิตามประเมินผลเพ่ือลดการแปร

ผนั 

สร้างวินัย > สร้างนิสัย คือ  อธิบายเหตผุล หวัหน้าและผู้บริหารทําเป็นแบบอยา่ง สร้างวินยั ทําซํา้ๆ เพ่ือให้เป็นพฤตกิรรม 

นําไปสูนิ่สยัท่ีถกูต้อง 
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กระบวนการในการประยกุต์ใช้ 5ส เป็นดงันี ้

1. สรรหาคณะกรรมการ 5ส ซึง่เป็นกลไกสาํคญัในการผลกัดนัการดําเนินงาน 5ส  

2. อบรมให้ความรู้และความเข้าใจเร่ือง 5ส สาํหรับพนกังานทัว่ไป และ 5ส สาํหรับหวัหน้างานและคณะกรรมการ  

3. ตรวจประเมิน 5ส ในพืน้ท่ีโดยเจ้าของพืน้ท่ีและคณะกรรมการตรวจประเมิน  

4. เยี่ยมชมพืน้ท่ี 5ส และให้กําลงัใจโดยผู้บริหารและสนบัสนนุให้แตล่ะหนว่ยงานนําหลกัการ 5ส ไปประยกุต์ใช้ใน

งานของตวัเอง จาก 5 ส ในพืน้ท่ี สู ่5 ส ในกระบวนการ (Inprocess) 

5. ยกระดบัการดาํเนินการ 5ส แบบพืน้ท่ีสูก่ารดําเนินการ 5ส แบบ Small Groupทําให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากร จากการเป็นหวัหน้า Small  Group    เป็นการให้อํานาจการตดัสนิใจ ( Empowerment ) ในระดบัหนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัทได้สง่โรงงานสาขาเข้าร่วมการประกวด Thailand 5S Award จดัโดยสถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

(สสท.) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงาน 5ส อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง ซึง่ผลการดําเนินงาน 5ส จนกระทัง่ได้รับรางวลัในการ

ประกวดเวทีใหญ่ถือเป็นความสาํเร็จเบือ้งต้น แตบ่ริษัทได้รับความสาํเร็จท่ีสาํคญัมากกวา่ คือ  

 

ความสาํเร็จด้านผลติภาพ (Productivity  Mission) 

1.ด้วยหลกัการสะสาง ทําให้ทกุสต๊อกของบริษัทฯ เช่น สต๊อกอปุกรณ์สาํนกังาน สต๊อกอปุกรณ์แพ็คสต๊อกวสัดโุรงงาน 

สต๊อกวตัถดุิบแตล่ะชนิด ใช้หลกั Max-Min ในการสัง่ซือ้และจดัเก็บในจํานวนท่ีเหมาะสม ลดความสญูเสยีจากของเสือ่ม 

หมดอาย ุซึง่สง่ผลตอ่ระดบั Inventory ของบริษัทโดยรวม 

2.ด้วยหลกัการสะดวก ทําให้เกิดความเป็นระเบียบในการจดัเก็บสิง่ของ วตัถดุิบตา่งๆ ลดความสญูเสยีจากความ

เสยีหายของวตัถดุิบท่ีจดัเก็บไมเ่หมาะสม หรือสญูหาย หาของไมพ่บ ต้องซือ้ใหม ่สง่ผลตอ่ต้นทนุการผลติ 

3.ด้วยหลกัการสะอาดและสร้างนิสยั ทําให้สภาพท่ีทํางานสะอาด ปริมาณงานเปือ้นลดลง สง่ผลตอ่รูปลกัษณ์และ

คณุภาพสนิค้า นอกจากนีย้งัทําให้ใช้อปุกรณ์ทําความสะอาดลดลง เป็นการลดต้นทนุการผลติ 
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4. ด้วยหลกัการสะอาดและสร้างนิสยั ทําให้พนกังานดแูลทําความสะอาดจกัรเป็นประจําทกุวนั ซึง่เป็นการตรวจสอบ

ความผิดปกตขิองเคร่ืองจกัรไปด้วย ทําให้เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติจาการลดMachine Downtime และลดจํานวนงานเสยีหาย

จากเคร่ืองจกัรผิดปกต ิ

5. ด้วยหลกัการสร้างมาตรฐานและสร้างนิสยั นอกจากจะทําให้เกิดมาตรฐานพืน้ท่ีทํางาน ยงัทําให้พนกังานเข้าใจ

หลกัของการทํางานตามมาตรฐานมากขึน้ (Work Instruction) สง่ผลตอ่คณุภาพการผลติ  

 

ความสาํเร็จด้านสภาพที่ทาํงานสะอาดและปลอดภยัสาํหรับพนักงาน (People  Mission) 

 การรณรงค์ให้ประยกุต์ใช้ 5ส เป็นพืน้ฐานของการปรับปรุง ได้สง่ผลอยา่งมากตอ่สภาพการทํางานท่ีปลอดภยั ถกู

สขุอนามยั ดงันี ้

ส สะสาง ทําให้ลดพืน้ท่ีจดัเก็บสิง่ของเกินความจําเป็น เพ่ิมพืน้ท่ีสาํหรับการทํางานอยา่งเพียงพอและปลอดภยั 

ส สะดวก ทําให้มีการประยกุต์ใช้ Visual ตา่งๆในการบง่ชี ้(Visual Display ) และควบคมุ ( Visual Control ) จดุท่ีอาจเป็น

อนัตราย ลดการเกิดอบุตัเิหตรุะหวา่งการปฏิบตังิาน 

ส สะอาด ทําให้สภาพพืน้ท่ีการทํางานมีฝุ่ นละอองลดลง สภาพอากาศดีขึน้ สง่ผลตอ่สขุภาพพนกังาน 

ส สร้างมาตรฐาน และสสร้างนิสยั ทําให้สภาพพืน้ท่ีการทํางานท่ีถกูปรับปรุงอยา่งดีแล้ว ถกูกําหนดเป็นมาตรฐาน และเมื่อ

ปฏิบตัิเป็นระยะเวลาตอ่เน่ือง จะสง่ผลตอ่การสร้างนิสยัท่ีดีตอ่สขุภาพอนามยัของพนกังานเองด้วย 

 นอกจากนี ้ยงัเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆด้านสิง่แวดล้อมและความ

ปลอดภยั ทําให้โรงงานสาขาได้รับรางวลั และประกาศเกียรตคิณุตา่งๆในชว่ง 4 ปีท่ีผา่นมา 

อีกทัง้ยงัมีตวัชีว้ดัท่ีสาํคญัคือ การตรวจวดัสภาวะแวดล้อมในการทํางานประจําปี ซึง่บริษัทผา่นเกณฑ์มาตรฐานหรือ

ดีกวา่มาตรฐานทกุปี และการได้รับรางวลั Zero Accident Campaign 2016-2017-2018 ระดับทอง ระดบัประเทศ 3 ปี

ติดตอ่กนั โดยมีสถิตชิัว่โมงการทํางาน รวมทัง้หมด 18,906,476 ชัว่โมง 

 

 

ความสาํเร็จด้านรักษ์สภาพแวดล้อม (Planet  Mission) 

 เพ่ือมิให้การดาํเนินกิจกรรมใดๆ สง่ผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนบริษัทได้ดาํเนินการตา่งๆ ดงันี ้

1) การลดปริมาณขยะ  

มีการรณรงค์ให้มีการคดัแยกขยะผา่นการดาํเนินงาน 5ส โดยเร่ิมจากการดแูลให้มีการแยกประเภทถงัขยะ  

 
2) การดแูลการกําจดัขยะมลูฝอยและขยะอตุสาหกรรม 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 94 

บริษัทดําเนินงานอยา่งเคร่งครัดในการจดัการของเสยีจากการผลติ นํา้เสยีจากการบําบดั มีการจดัเก็บของเสยีจาก

การผลติในภาชนะบรรจอุยา่งถกูต้องตามประเภทของเสยี ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัร เช่น นํา้มนัจกัร 

นํา้มนัเคร่ือง เศษอลมูเินียม เศษเหลก็ ฯลฯ พร้อมทัง้จดบนัทกึปริมาณและชนิดของเสยีแตล่ะประเภทก่อนสง่กําจดัอยา่งถกูต้อง 

โดยดําเนินการจดัจ้างผู้ รับกําจดัของเสยีท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม 

บริษัทดําเนินการคดัเลอืกผู้ ท่ีจะเข้ามารับกําจดัขยะและของเหลอืใช้ จากการสรรหาและคดัเลอืกโดยคณะกรรมการ

โรงงานสาขาและสว่นทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือให้ได้ผู้ รับเหมากําจดัขยะท่ีได้รับใบอนญุาตเก็บขนมลูฝอยอยา่งถกูต้อง ซึง่ทําให้

มัน่ใจวา่การกําจดัขยะของผู้ รับเหมาดงักลา่วจะไมเ่กิดผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 

3) การดาํเนินการตา่งๆ เพ่ือลดและป้องกนัปัญหามลภาวะในสถานท่ีทํางานและมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน ดงันี ้

ด้านการใช้ไฟฟ้า : บริษัทดําเนินการลงทนุในโครงการตา่งๆ เพ่ือลดการใช้พลงังาน ได้แก่ การเปลีย่นหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 

36 W เป็นหลอด LED 18 W ท่ีโรงงานทัง้ 4 สาขา, การปรับเปลีย่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบบเกา่เป็นอปุกรณ์แบบประหยดั

พลงังาน เช่น เคร่ืองป๊ัมลมเปลีย่นจากชนิดลกูสบู เป็นแบบสกรู Inverter  

ด้านคณุภาพอากาศ :บริษัทดาํเนินการควบคมุอตัราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยูใ่นมาตรฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง โดยมีแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงป้องกนั(PM) ของอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุมลพิษ

ทางอากาศตา่งๆ มกีารปรับปรุงระบบกรองอากาศเพ่ิมเติมเป็นแบบ DRY SCRUBBER ทําการตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีปลอ่ง

ระบายอากาศและในพืน้ท่ีการทํางาน จนทําให้คณุภาพอากาศท่ีออกจากโรงงานมีคา่ดีกวา่มาตราฐานท่ีกําหนด 

ด้านระดบัเสยีง : บริษัทฯได้จดัให้มีการดแูลรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ จดัอปุกรณ์ 

PPE ป้องกนัเสยีงสว่นบคุคลให้พนกังานสวมใส ่ให้เหมาะสมกบัประเภทของงาน มีการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ท่ีทํางานเป็น

ประจําทกุปี เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

ด้านแสงสวา่ง: บริษัทฯจดัให้มีการตรวจวดัความเข้มของแสงสวา่งและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามลกัษณะงานและการใช้

ความเข้มแสงในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

4) การให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม เน่ืองจากปัญหาด้านสิง่แวดล้อมสว่นใหญ่เกิดจากความไมรู้่ 

หรือไมเ่ข้าใจ ดงันัน้บริษัทฯจงึดาํเนินการด้านปลกูฝังจิตสาํนกึให้พนกังานทกุทา่นท่ีเก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับ

การฝึกอบรมด้านการจดัการสิง่แวดล้อม โดยมีหลกัสตูรท่ีได้สง่พนกังานผา่นการอบรมไปแล้วดงันี ้

4.1 กฎหมายสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 

 
 

4.2 ผู้จดัการสิง่แวดล้อม 
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4.3 แนวทางปฎิบตัิท่ีดีด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นดินและนํา้ใต้ดินสาํหรับอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 
 

5.โครงการ Zero Waste เพ่ือลดความสญูเปลา่และสร้างมลูคา่เพ่ิมจากของเหลอืใช้และขยะให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงเกิดการ

รณรงค์คิดนวตักรรมสิง่ประดษิฐ์จากของเหลอืใช้ (ขยะ) จากหลายหนว่ยงานของบริษัทฯ 
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สง่ผลให้ปริมาณขยะท่ีสงูถงึ815,640   กิโลกรัม ในปี 2555 เหลอืเพียง 516,300 กิโลกรัม ในปี 2561 

โรงงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
% ขยะ

ทิง้ 

% ขยะรี

ไซเคิ่ล 

ท่าพระ 85,590 76,080 66,570 60,429 59,850 57,915 53,820 40.97 59.03 

สาย 5 478,500 435,000 348,000 203,000 243,600 249,480 269,100 22.19 77.81 

ชัยนาท 86,130 74,820 65,250 58,825 54,566 53,602 49,860 27.26 72.74 

ยโสธร 116,700 91,105 81,200 76,558 66,000 91,476 107,640 91.58 8.42 

บุรีรัมย์ 48,720 36,540 27,840 25,520 26,100 26,730 35,880 64.21 35.79 

รวม 815,640 713,545 588,860 424,332 450,116 479,203 516,300 42.02 57.98 

 

จากการประยกุต์ใช้ 5ส เป็นพืน้ฐานในการดาํเนินการปรับปรุงด้านตา่งๆ จนประสบความสาํเร็จด้านผลติภาพ, ด้าน

สภาพท่ีทํางานสะอาดและปลอดภยัสาํหรับพนกังาน และด้านรักษ์สภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวา่ 5ส เป็น

เคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดการพฒันาปรับปรุงและจดัระเบียบสิง่ตา่งๆ รอบตวั อนัเป็นการสร้างวินยัหรือนิสยัท่ีถกูต้อง ซึง่จะเป็น

พืน้ฐานสาํคญัในการชกัชวนให้ชมุชนตระหนกัถึงการดแูลสิง่แวดล้อมรอบตวัแบบงา่ยๆ จึงกําหนดนโยบายผลกัดนัให้ขยาย 5ส 

สูบ้่านและชมุชน   

 

5ส สู่ บ้านพนักงาน 

เร่ิมจากการชกัชวนพนกังานให้ประยกุต์ใช้หลกัการ 5ส  ในการใช้ ชีวิตประจําวนั เช่น การสะสางของท่ีบ้าน คดัแยก

ของสิง่เหลอืใช้  จดัสะดวกของใช้ จดัตู้ เสือ้ผ้า ฯลฯ ภายในบ้านของพนกังานและทําความสะอาดเป็นประจํา ตอ่มาได้จดัทํา

โครงการ 5ส สูบ้่านพนกังานในปี 2555 และรณรงค์ให้พนกังานเข้าร่วมโครงการจนถงึปัจจบุนั 

สิง่ของเหลอืใช้จากการสะสางท่ีบ้านของพนกังาน จะถกูบริจาคเข้า“ห้องอ่ิมบญุ” ตามความสมคัรใจและขายให้กบั

พนกังานท่ีต้องการของดงักลา่ว โดย เงินจากการขายสิง่ของนัน้ จะสง่มอบเข้า“มลูนิธิคณุแมจิ่นตนาธนาลงกรณ์” เพ่ือย้อนกลบั

ไปเป็นทนุการศกึษาให้กบับตุรหลานพนกังาน และบคุคลทัว่ไปได้อีกด้วย 
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5ส สู่ ชุมชน 

 เน่ืองจากโรงงานยโสธร และโรงงานชยันาทเป็นโรงงานใหญ่ในชมุชน และวดัถือเป็นศนูย์กลางของชมุชน ในปี 2556 

จึงได้เร่ิมโครงการ 5ส สูว่ดัท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคยีงโรงงาน คือ วดัโพนงอย จงัหวดัยโสธร และวดัวงักระชาย วดัดอนตะไคร้  วดั

พิกลุงาม วดัหวัตะพาน จงัหวดัชยันาทโดยเร่ิมจากไปทําความสะอาดบริเวณโดยทัว่ไปของวดัและสะสางสิง่ของท่ีรกรุงรัง และ

เกินความจําเป็นจากนัน้จดัสะดวกสิง่ของเคร่ืองใช้ในวดั และบริจาคถงัขยะแยกประเภทสาํหรับการรณรงค์คดัแยกขยะตอ่ไป 

  

ในกลางปี 2557 จนถงึปัจจบุนัโรงงานทา่พระเร่ิมขยายการทํา 5ส เข้าสูว่ดัประดูฉิ่มพล ีแขวงทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 

โดยเร่ิมจากกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของวดั และจดัสะดวก โดยได้มกีารขยายการ ดําเนินงาน 5 ส ไปยงัวดัท่ีอยู่

ในชมุชนใกล้เคียงโรงงาน อยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่พนกังานโรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ก็ได้มีสว่นร่วมดําเนินการทํากิจกรรมทําความ

สะอาดบริเวณโดยรอบของวดั ทา่พดู                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั�งหมด เข้าร่วม % ทั�งหมด เข้าร่วม % ทั�งหมด เข้าร่วม % ทั�งหมด เข้าร่วม % ทั�งหมด เข้าร่วม % ทั�งหมด เข้าร่วม % ทั�งหมด เข้าร่วม %

ท่าพระ 495      23        4.65   423      40        9.46    371       43         11.59   361      65        18.01  361      66         18.28  353      24        6.80   376          32            8.51      

สาย 5 700      37        5.29   621      189      30.43  578       348       60.21   591      380      64.30  651      58         8.91     672      120      17.86 741          21            2.83      

ชัยนาท 560      52        9.29   510      281      55.10  502       459       91.43   473      445      94.08  497      385      77.46  464      320      68.97 559          348          62.25    

ยโสธร 1,150   175      15.22 892      480      53.81  815       502       61.60   877      800      91.22  1,011   524      51.83  1,012   483      47.73 1,139       79            6.94      

บุรีรัมย์ 181      - - 176      5           2.84    162       20         12.35   141      25        17.73  101      3           2.97     138      10        7.25   303          12            3.96      

รวม 3,086   287      9.30   2,622   995      37.95  2,428   1,372   56.51   2,443   1,715   70.20  2,621   1,036   39.53  2,639   957      36.26 3,118     492        15.78    

ปี 2560 ปี 2561
โรงงาน

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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5ส สู่สังคม 

จากการท่ีโรงงานสาขาได้รับความสาํเร็จจากการดําเนินงาน 5ส รวมทัง้การได้รับรางวลัจากเวทีประกวดระดบัชาติ คือ 

Thailand 5S Award 2013 – 2014 – 2015 รวมทัง้การท่ีบริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการเผยแผอ่งค์ความรู้และการดําเนินงาน 

5ส ให้เป็นการคืนกําไรสูส่งัคม ทําให้ในช่วงปี 2556 – 2561 มีหนว่ยงานและบริษัทตา่งๆ ขอเข้าเยีย่มชมการดําเนินงาน 5สของ

บริษัทฯ ในโรงงานสาขาตา่งๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. การอนุรักษ์พลงังาน  

บริษัทสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพได้กําหนดไว้เป็นนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบตัิด้วยการ

มุง่เน้นผลติสนิค้าโดยตระหนกัถึงความสาํคญัของการใช้ทรัพยากรในการผลติโดยเฉพาะด้านพลงังาน รวมทัง้พยายามปลกูฝัง

จิตสาํนกึและกระตุ้นให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรใช้พลงังาน อนัเป็นทรัพยากรสาํคญัในการผลติอยา่งถกูวิธีและคุ้มคา่ท่ีสดุ 

โดยลดการสญูเสยีพลงังานท่ีไมจํ่าเป็น เพ่ือให้ได้มาซึง่การผลติท่ีมคีณุภาพและคุ้มคา่กบัพลงังานท่ีใช้ไป 

 นอกจากนี ้ยงัเน้นการบริหารจดัการด้านพลงังานแบบทกุคนมีสว่นร่วม Sabina Productive Management  เร่ิมตัง้แต่

ปี 2553 โดยมี 5 เสา (pillars) ซึง่เสาแรก คือ เสาอนรัุกษ์พลงังาน ทัง้นีป้ระธานเสา หวัหน้าทีม และสมาชิก คดัเลอืกและหรือ

อาสาสมคัรจากพนกังานทกุหนว่ยงาน ร่วมกนักําหนดวตัถปุระสงค์ กิจกรรม เป้าหมายในการอนรัุกษ์พลงังานแตล่ะปี นอกจาก

รณรงค์ ปลกูฝังจิตสาํนกึของพนกังานทัง้องค์กร ยงัมีการแบง่ปันองค์ความรู้ระหวา่งโรงงาน ซึง่ทําให้แนวโน้มคา่พลงังานไฟฟ้า

สามารถทรงตวัอยูไ่ด้ แม้จะมีการปรับคา่ไฟฟ้าผนัแปร (FT) ทกุๆ ปี รวมทัง้การท่ีโรงงานสาย 5 และโรงงานยโสธรถกูจดัเป็น

โรงงานควบคมุ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคมุ พ.ศ. 2540 ต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ พ.ศ.2552 

ทัง้นี ้การดาํเนินการอนรัุกษ์พลงังานในแตล่ะปีต้องสอดคล้องกบัแผนการดําเนินการของโรงงานและต้องมีผลการ

ประหยดัอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือการดําเนินการอยา่งยัง่ยืน ทกุมาตรการยงัคงทําอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี เช่นมาตรการการอนรัุกษ์

พลงังานโดยการเปลีย่นระบบแอร์เดิมรุ่นเก่าเป็นระบบ VRF อินเวอเตอร์ท่ีคลงัสนิค้าโรงงานพทุธมณฑลสาย 5, มาตรการ

ปรับเปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศเก่าท่ีชํารุด อายกุารใช้งานนานซอ่มไมคุ่้มคา่การใช้งานเป็นเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหมแ่บบ
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ประหยดัไฟเบอร์ 5 และ มาตราการปรับเปลีย่นหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอดไฟ LED  18 W  ทัง้โรงงานโดยการทยอย

เปลีย่นเดือนละ 100 หลอด ทกุโรงงานจนครบจํานวนหลอดท่ีมีเดมิ เป็นต้น 

 
 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและแบ่งปันสู่สังคม 

หนึง่ในปณิธานท่ีบริษัทยดึมัน่ คอืการดาํเนินธุรกิจท่ีสอดผสานไปกบัการตอบแทนคืนสูส่งัคมในรูปแบบต่างๆ ผา่น

กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ท่ีหลากหลายอยา่งตอ่เน่ือง 

ตลอดจนรณรงค์ให้ทกุภาคสว่นภายในองค์กรมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นในรูปแบบของกําลงัทรัพย์ แรงกาย แรงใจ 

และรอยยิม้สูส่งัคมไทยในทกุเมื่อท่ีสงัคมต้องการ 

 

“Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม” 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาส เป็นหนึง่ใน Corporate Shared Value อนัสําคญัยิง่ท่ีบริษัทฯ 

ใสใ่จมาโดยตลอด เน่ืองจากซาบีนา่เป็นผู้ นําในธุรกิจผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสาํหรับสภุาพสตรีมายาวนาน มีองค์ความรู้

เก่ียวกบัสรีระของสภุาพสตรีไทย ตลอดจนตดิตามการเปลีย่นแปลงสรีระในแตล่ะชว่งอายอุยา่งครบถ้วน โดยเฉพาะเต้านมซึง่มี

ผิวสมัผสัท่ีมีความบอบบางเป็นพิเศษ บริษัทฯ มีความปรารถนาท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการให้ความชว่ยเหลอืสภุาพสตรีท่ีเป็น

ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมทัว่ประเทศ หลงัจากการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านมแล้ว ให้สามารถฟืน้คืนกําลงักายกําลงัใจและกลบัมาใช้

ชีวิตได้อยา่งปกติสขุ มคีวามมัน่ใจและมีคณุภาพชีวติท่ีดีขึน้  

บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือเย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม ตัง้แตปี่ 2550 เป็นต้น

มา เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่สงัคมในเร่ืองมะเร็งเต้านมและการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ หลงัจากผา่นการรักษา

มะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) และได้จดักิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาช่วยกนัเย็บเต้านมเทียม เพ่ือสง่มอบเต้านมเทียมให้แก่ผู้ ป่วย

มะเร็งเต้านมท่ียากไร้ เพ่ือชว่ยปรับสมดลุร่างกายด้านการทรงตวัให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความหว่งใย

และสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วยอีกด้วย  

ทัง้นี ้ผู้ ป่วยหรือญาติท่ีต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม สามารถติดตอ่แจ้งขอรับบริจาคเต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้

ผา่น 3 ช่องทางคือ 

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

2.ผา่นบริการลกูค้าสมัพนัธ์ Sabina CallCenter เบอร์โทรศพัท์ 02-422-9430 หรือ line@ : @sabinathailand 

3.ผา่นจดุขายของ Sabina ทัว่ประเทศ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ เย็บเต้าเตมิใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านมอยา่งตอ่เน่ือง โดยจดักิจกรรมเย็บเต้านมเทียม

ตลอดทัง้ปีทัง้ในและนอกสถานท่ี ซึง่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตอาสาจากหนว่ยงานตา่งๆ คณะบคุคล นกัเรียนนกัศกึษา และ

ประชาชนทกุเพศทกุวยัให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก อาทิ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) หรือ กลุม่ ปตท. และ

บริษัทในเครือ, มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ, ธนาคารกสกิรไทย สาํนกังานใหญ่, บริษัท เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จํากดั, โครงการทําวกิผมเพ่ือผู้ ป่วยมะเร็ง,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน)  และสมาคมแมบ้่านตํารวจ เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรมการเยบ็เต้านมเทียมนอกสถานที่ 

              

บริษัท ปตท. จํากดั ( มหาชน ) หรือ กลุม่ ปตท.         มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

และบริษัทในเครือ     

          

                             ธนาคารกสกิรไทย สาํนกังานใหญ่                                  บริษัท เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 

          

      โครงการทําวิกผมเพ่ือผู้ ป่วยมะเร็ง              บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน)   

 
         สมาคมแมบ้่านตาํรวจ    



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 101 

 
  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม ผา่นโครงการ  “Sewing Cup Sewing Heart  เย็บเต้ารวมใจ สู้

ภยัมะเร็งเต้านม” ตอ่ไป เพ่ือเติมเตม็ความมัน่ใจให้ผู้ ป่วยหลงัรับการรักษามะเร็งเต้านม พร้อมตอกยํา้ความเป็น “เพ่ือนที่

เข้าใจผู้หญิง” ตลอดไป 

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

 บริษัทฯ ต้องการให้โอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรียน, นิสติ และนกัศกึษา ท่ีเรียนดแีตข่าดแคลนทนุทรัพย์ รวมถึง

ผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาทางด้านร่างกาย หรือผู้ทพุพลภาพ อนัจะทําให้เยาวชนผู้ได้รับโอกาส มคีณุภาพชีวิตท่ีดีและเป็นสว่น

หนึง่ของการสง่เสริมคนดใีห้มีโอกาสได้รับการศกึษา อีกทัง้นําความรู้มาชว่ยพฒันาสงัคมและประเทศชาติสบืไป 

 เร่ิมจากการสง่เสริมการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองค์กร โดย “ทนุอดลุย์-จินตนา ธนาลงกรณ์” ซึง่เป็น

ทนุการศกึษาเฉพาะบตุรพนกังานและพนกังาน ตอ่มาบริษัทได้เลง็เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัสงัคมและชมุชน จงึ

ก่อตัง้มลูนิธิ “คณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์” ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2552 โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

- สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา 

- ให้ทนุช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

- ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ทัง้สิน้จากมลูนิธิฯ 

- ร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

- ไมด่ําเนินกิจการเก่ียวข้องกบัการเมือง ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ทนุมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้เร่ิมมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน นิสติ และนกัศกึษา ตัง้แตปี่ 2553 

ตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั และในปี 2559 ได้มีประกาศกระทรวงการคลงั กําหนดให้มลูนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกศุล ลาํดบัท่ี 

928  ซึง่ทําให้ผู้ ท่ีบริจาคเงินให้กบัมลูนิธิทัง้บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล สามารถนําใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคไปใช้ในการ

ลดหยอ่นภาษีได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้มลูนิธิฯ ได้จดักิจกรรมหารายได้ เพ่ือใช้เป็นทนุการศกึษาและเพ่ือใช้ดําเนิน

กิจกรรมตามวตัถปุระสงค์ โดยได้รับเงินบริจาคจากกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

-  เงินบริจาคจากบริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-  ยอดบริจาคของพนกังาน, บคุคลภายนอก ท่ีมาเยีย่มชมโรงงาน รวมถึง SUPPLIER 

-  ห้องอ่ิมบญุ (ของทกุสาขา) 

-  รายได้เงินบริจาคการจดักิจกรรมวนัครบรอบมลูนิธิและวนัแมป่ระจําทกุปี   
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-  รายได้กลอ่งรับบริจาคตาม SHOP SABINA ทัว่ประเทศ 

-  การหารายได้จากการจดักิจกรรมของโรงงานและสาํนกังาน เช่น  

 -  การจดักิจกรรมไหว้พระ,กิจกรรมวนัพอ่,  การเลน่เกมส์ตา่ง ๆ   

 -  การประมลูของท่ีพนกังานบริจาค , กิจกรรม 5ส ท่ีบ้านสูห้่องอ่ิมบญุ 

มลูนิธิฯได้ดําเนินการมอบทนุทัง้สิน้จํานวน 1,394 ทนุ จํานวนเงินทนุท่ีมอบให้กบันกัเรียน นิสติ นกัศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 

14,879,000บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทนุตัง้แตก่่อตัง้มลูนิธิ และในสว่นของทนุตอ่เน่ืองนัน้ มกีารมอบรางวลัสาํหรับ

นกัเรียน/นกัศกึษาผู้ รับทนุท่ีเรียนดีโดยได้เกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป ในแตล่ะปีการศกึษาโดยระดบัมธัยมศกึษาจะได้รับ

รางวลัเรียนดีทนุละ 2,000 บาท และระดบัป.ว.ส./ปริญญาตรี จะได้รับรางวลัเรียนดีทนุละ 5,000 บาท ซึง่ในปี 2561ได้มอบเงิน

รางวลัเรียนดี จํานวนเงิน 56,000 บาท สาํหรับผู้ ท่ีได้รับทนุตอ่เน่ืองจํานวน 13 คน เพ่ือเป็นกําลงัใจให้ผู้ รับทนุมีความตัง้ใจเรียน

และมุง่มัน่ยิง่ขึน้ 

จาํนวนผู้ที่ได้รับทุนทัง้หมดตัง้แต่ปี 2553 – 2561 

ปี ทุนประจาํปี ทุนต่อเน่ือง ทุนทุพพลภาพ รวมจาํนวนทุน ทุนเรียนดี(บาท) 
ยอดเงนิทุนรวม

(บาท) 

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 24 150 70,000 1,748,000 

2560 130 38 26 194 77,000 2,089,000 

2561 144 35 34 213 56,000 2,032,000 

รวม 997 257 353 1,607 249,000 14,879,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนกลางสาํนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์ 

โรงงานสาขายโสธร        โรงงานสาขาชัยนาท   โรงงานสาขาบุรีรัมย์ 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 103 

โรงงานในโรงเรียน  

บริษัทฯ ได้ดําเนินการในการพฒันาสงัคมและชมุชนบริเวณรอบๆ บริเวณโรงงานโดยท่ีบริษัทมีองค์ความรู้และมีความ

ชํานาญในด้านการเย็บจกัรอตุสาหกรรมและเทคนิคด้านการซอ่มแซมจกัรอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ืองโดยในปี 2561 ได้

ดําเนินการไปทิง้สิน้ 2 โรงเรียน มนีกัเรียนเข้าร่วมทัง้สิน้ 215 คน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวดัวงัคอไห และ 2. โรงเรียนทา่โขรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนผลที่ 

ผ่านการเรียน 

และทดสอบ 

ปี 2554-2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน 

ที่เรียน 

จาํนวน 

ประกอบอาชีพ 

จาํนวน 

ที่เรียน 

จาํนวน 

ประกอบอาชีพ 

จาํนวนที่

เรียน 

จาํนวน 

ประกอบอาชีพ 

จาํนวนที่

เรียน 

จาํนวนประกอบ

อาชีพ 

เด็กนักเรียนชัน้

ประถม 6 

89 5 80 15 120 35 55 5 

เด็กนักเรียนชัน้

มัธยม 3 

219 57 150 45 30 15 58 15 

ประชาชนทั่วไป 20 18 50 35 - - - - 

จาํนวนรวม 328 80 280 95 150 50 113 20 

นกัเรียนโรงเรียนวดัวงัคอไห จาํนวน 52 คน เขา้โครงการและสามารถนาํไปประกอบอาชีพเยบ็ผา้ 

ช่วยพอ่แม่ท่ีบา้นไดจ้าํนวน  5  คน 

นกัเรียนโรงเรียนท่าโขรง จาํนวน 58 คน เขา้โครงการและสามารถนาํไปประกอบอาชีพเยบ็ผา้ช่วยพอ่แม่ท่ีบา้นไดจ้าํนวน  15  คน 
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โรงเรียนในโรงงาน  

 บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการศกึษา ซึง่จะเป็นผลดีตอ่การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมไปถึงการนํา

ความรู้ท่ีได้มาประยกุต์ใช้กบัการทํางาน ให้มีทศันคติท่ีกว้างไกล มีเหตผุลทางกระบวนการคดิวเิคราะห์ มีภาวะเป็นผู้ นําสามารถ

ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จงึได้ทํา MOUกบัวิทยาลยัการอาชีพเนินขาม และจดัทําการเรียนการสอนภายในโรงงานขึน้ในปี 

2561 เป็นนกัศกึษาท่ีจบการศกึษาชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และเข้าศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ ประกาศวิชาชีพ (ปวช.) คณะวชิาคหกร

รม สาขาแฟชัน่และสิง่ทอ  พนกังานท่ีเข้าศกึษาตอ่ระดบัชัน้ ปวช. จํานวนทัง้สิน้ 12   คนในรุ่นท่ี 1/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนในเรือนจาํ 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ได้เข้าร่วมประชมุโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ ต้องขงั 

นํางานเข้าไปสอนให้กบัผู้ ต้องขงัหญิงเพ่ือเป็นแนวทางเร่ิมต้นในการทํางานให้กบับริษัท ซึง่ในขณะนีไ้ด้เร่ิมสง่งานโดยสอนเย็บ

จกัรและซอ่มจกัรเบือ้งต้นให้ผู้ ต้องขงัในเรือนจําจนสามารถนําชิน้งานเข้าไปให้ผู้ ต้องขงัทําคือ การเยบ็สายไหล ่และการแทง่ป้าย

ราคา โดยได้รับคา่ตอบแทนตามคา่ชิน้งาน ทําให้ผู้ ต้องขงัมีรายได้ และเมื่อออกมาจากเรือนจําแล้ว ยงัสามารถเข้ามาสมคัรเป็น

พนกังานของบริษัทได้อีกด้วย    

นอกจากนีย้งัเป็นการสนบัสนนุ โครงการกําลงัใจ ในพระดาํริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ซึง่ตัง้ขึน้ใน

ปี 2549 เพ่ือให้ความชว่ยเหลอืและเป็นกําลงัใจให้กบักลุม่ผู้ ท่ีก้าวพลาด ทําให้ชีวติต้องเข้ามาเก่ียวข้องกบักระบวนการยตุิธรรม

และผู้ขาดโอกาสกลุม่อ่ืนๆอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังานบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาทไดล้งทะเบียนเรียนในปีการศึกษาท่ี 1/2561 ท่ีวิทยาลยัการอาชีพเนินขาม  

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) กําเนิดขึน้ ภายใต้เบือ้งพระยคุลบาทและพระมหา

กรุณาธิคณุในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทลูกระหมอ่มหญิงอบุล

รัตนราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวดี ท่ีทรงหว่งใยพสกนิกรและเยาวชนไทยท่ีเป็นกลุม่เสีย่งตอ่พิษภยัตอ่ยาเสพติด บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) เร่ิมดําเนินการรับสมคัรสมาชิก และจดัตัง้ชมรม  TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) มี

กิจกรรมตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนัโดยยดึแนวทางยทุธศาสตร์หลกั 3 ด้านคือ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การรณรงค์ปลกุจิตสาํนกึและสร้างกระแสนิยมท่ีเอือ้ตอ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างและพฒันาเครือขา่ยเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 วตัถปุระสงค์คือ ต้องการป้องกนักลุม่ผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพตดิ โดยเน้นให้วยัทํางานกลุม่เสีย่งและประชาชนทัว่ไป 

ได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีรวดเร็ว มีภมูิต้านทานและมีทกัษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวงั และให้การดแูลชว่ยเหลอืป้องกนั ไมใ่ห้ไปยุง่

เก่ียวกบัยาเสพตดิอีก ตลอดจนการปรับทศันคติของสงัคมให้ยอมรับวา่ “ผู้ เสพ” และผู้ติดยาเสพตดิคือผู้ ป่วยท่ีต้องได้รับการ

บําบดัรักษาและให้โอกาสบคุคลดงักลา่วสมคัรใจเข้าสูก่ระบวนการบําบดัรักษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพท่ีเหมาะสม  

บริษัทซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการดาํเนินกิจกรรมตอ่สู้เอาชนะยาเสพตดิในเชิง

บรูณาการ โดยจดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ขึน้ มกีารจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการ

ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด มกีารระดมสรรพกําลงัจากทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มีแนวทางท่ีชดัเจนในการร่วมแก้ไขปัญหายา

เสพติดเชิงบรูณาการ นบัตัง้แตย่ทุธศาสตร์ “พลงัแผน่ดินขจดัสิน้ยาเสพติด” จนถงึยทุธศาสตร์ “ปฏิบตัิการ รวมไทยทัง้ชาติ ขจดั

ยาเสพตดิเทิดไท้องค์ราชนั” 

 กิจกรรมเดน่ภายใต้หลกัยทุธศาสตร์ 3 ด้าน 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การรณรงค์ปลกุจิตสาํนกึและสร้างกระแสนิยมท่ีเอือ้ตอ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี

กิจกรรมเดน่ เช่น ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ทัง้ระดบัภาค และระดบัประเทศ, ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลีย่น

เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กบัสมาชิกเครือขา่ย, กิจกรรมเดินตอ่ต้านยาเสพติดร่วมกบัจงัหวดัในวนัแรงงานแหง่ชาติออก
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ให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดสถานพินิจนครสวรรค์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างกระแสนิยมสูเ่ครือขา่ยภายนอกชมุชน

ไมใ่ห้ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัสารเสพติดในกลุม่เยาวชนและประชาชน และปลกูจิตสาํนกึ

ให้สมาชิกหา่งไกลจากยาเสพตดิโดยการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์  สมาชิกไปทาสท่ีีวดัและชว่ยกนับํารุงวดั นอกจากนัน้

สมาชิกยงัร่วมเลน่กีฬาตอ่ต้านยาเสพติดอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัทางจิตใจให้แก่เยาวชน มีกิจกรรมเดน่ เช่น จดันิทรรศการรณรงค์ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกบัหนว่ยงานราชการ, ทําบญุในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา, สมาชิกร่วมกนัถวายเทียนวนั

เข้าพรรษา และสวดมนต์ร้อยสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพฒันาเครือขา่ยเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ อาทิ เครือขา่ยหนว่ยงาน

ราชการ 19 แหง่, สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยันาท, สาํนกังานแรงงานจงัหวดัชยันาท, สาํนกังานแรงงานจงัหวดัลพบรีุ, 

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัลพบรีุ, สถานพินิจและคุ้มครองเดก็จงัหวดัชยันาท, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจงัหวดันครสวรรค์ 

และเครือขา่ยสถานศกึษา 33  แหง่ เป็นต้น ซึง่เครือขา่ยสถานศกึษาสว่นใหญ่จะอยูใ่นบริเวณภายในจงัหวดัและจงัหวดั

ใกล้เคยีงเพ่ือสะดวกตอ่การตดิตามผลการดาํเนินงาน 

 

ปลูกป่าวัดศรีดาวเรือง   อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท ร่วมปลูกป่าชุมชนเขาราวเทยีน  อ.หนัคา  จ.ชัยนาท 
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TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ต้านภยัยาเสพติด 

การบรูณาการกิจกรรม 5ส มาเป็นนวตักรรม TO BE ซาบีนา่ 5 ส ร่วมใจต้านภยัยาเสพติด เพ่ือให้สมาชิกชมรมทกุคน

มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม สง่ผลให้สมาชิกชมรมเกิดความสามคัคี การทํางานเป็นทีม และให้สมาชิกชมรมตระหนกัถงึ

ความสาํคญัในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในองค์กร และขยายผลตอ่ยอดไปยงัเครือขา่ยภายนอกขยาย

ผลตอ่ยอดไปยงั วดัโรงเรียน ชมุชน 

องค์ความรู้เคลด็ลับ TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ต้านภยัยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงค์และความสาํคญัคอื เพ่ือเป็นศนูย์การเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมและสมาชิกเครือขา่ย ให้นําเอาความรู้ TO 

BE และ 5ส ไปประยกุต์ใช้ และขยายผลตอ่ยอดไปยงัองค์กรและเครือขา่ยอ่ืนทัว่ประเทศ โดยเปิดโอกาสให้องค์กรอ่ืนมาศกึษาดู

งาน เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมีคณุคา่และการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน เป็นผลให้สมาชิกลดความเสีย่งและหลกีเลีย่งยาเสพตดิ มีการ

พฒันาตนเอง รู้จกัการให้และคิดถึงผู้ อ่ืนมากขึน้ อีกทัง้ทําให้เกิดวฒันธรรมองค์กร 4D 

 

รางวัล TO BE NUMBER ONE   

• โรงงานยโสธร  

รางวลั TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเดน่ระดบัประเทศ 2552 และในปี 2559 

ยงัคงได้รับรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชรปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 108 

โรงงานชัยนาท 

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

ระดบัประเทศ  

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

เป็นต้นแบบระดบัเงินปีท่ี 1 

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

เป็นต้นแบบระดบัเงินปีท่ี 2 

ปี พ.ศ.  2560  รางวลัชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่รักษามาตรฐานพร้อม

เป็นต้นแบบระดบัเงินปีท่ี 3 

 ปี พ.ศ. 2561  รางวลั TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้นแบบระดบัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งปันสู่สังคม 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิง่ของแก่องค์กรตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นสาธารณกศุล เช่น 

บริจาคชดุชัน้ในสตรีแดส่ภากาชาดไทย บริจาคชดุชัน้ในสตรีแก่มลูนิธิยวุรักษ์ ทําความสะอาดวดัศรีดาวเรือง จ. ชยันาท หางาน

สร้างรายได้ให้แก่ผู้  ต้องขงัเรือนจํา จ. ชยันาท บริจาคชดุชัน้ในให้กบัโรงเรียนสามคัคีวิทยา จ.สงิห์บรีุ  บริจาคชดุชัน้ในให้

ผู้ ต้องขงัหญิงเรือนจํา จ. ชยันาท เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   มอบขนมวนัเดก็ ปี 61 โรงเรียนบ้านค้อเหนือ ค้อใต้ดอนกลาง           มอบของให้กบัศนูย์การศกึษาพิเศษประจําจงัหวดัยโสธร  

                                                                                                                         เน่ืองในวนัแรงงานแหง่ชาต ิ

 

https://www.facebook.com/152340085567442/photos/p.278052832996166/278052832996166/�
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ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเลิงนกทา  และวทิยาลัยเทคนิคยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างโรงงานในชุมชน 

  บริษัทฯมีนโยบายขยายการผลติไปตา่งจงัหวดั ด้วยแนวความคิดสร้างโรงงานในชมุชน เพ่ือสง่เสริมให้แรงานมีโอกาส

ทํางานในท้องถ่ินของตน เป็นการช่วยลดปัญหาสงัคมในเร่ืองแรงงานอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในกรุงเทพฯเพ่ือหางานทํา โดยเร่ิม

จากโรงงานสาขาชยันาทในปี 2539  และโรงงานสาขายโสธรในปี 2545 ตอ่มาในปีพ.ศ.2553 บริษัทฯมีแผนการขยายกําลงัผลติ

ต้องการเปิดโรงงานสาขาท่ี 5 โดยมีนโยบายโรงงานในชุมชนเช่นเดิม และได้ทราบข่าวโรงงานเช่าภายใต้การดําเนินงานของ 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (Community Based Integrated Rural Development CBIRD-NR) โดยท่าน

อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ซึ่งก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2527 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล

แคนาดา โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก Canadian International Development Agency (CIDA)  มีวตัถปุระสงค์หลกั

ดงันี ้

1. พฒันาอาชีพ และสง่เสริมรายได้ 

2. พฒันาสขุภาพอนามยั และสิง่แวดล้อม 

3. พฒันาความรู้และการบริหารจดัการของประชาชนในชมุชน 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจดัการให้แก่สหกรณ์ 

5. สง่เสริม และพฒันางานอตุสาหกรรมชนบท 

 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมของบริษัทฯ จึงได้ตดัสนิใจเชา่โรงงานในศนูย์พฒันาชนบท

ผสมผสานนางรอง จํานวน 2 อาคาร แทนการสร้างโรงงานใหม ่ทัง้นีเ้งินรายได้จากคา่เชา่อาคารเป็นหนึง่ในกิจกรรมหารายได้

ของศนูย์ฯ เพ่ือสนบัสนนุงานพฒันาชนบท และใช้ในการดาํเนินงานตา่งๆ ดงันี ้

1.ธนาคารพฒันาหมูบ้่าน อําเภอนางรอง ซึง่ตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการออมเงิน เสริมสร้างการประหยดัของาวบ้านและ

เป็นแหลง่งบประมาณในการพฒันาชมุชน  
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2.จดัตัง้ศนูย์รับเลีย้งและให้การศกึษา แก่ลกูคนงานก่อสร้าง ซึง่เป็น”ศนูย์สาธิตต้นแบบ“โดยการสนบัสนนุของมลูนิธิ

ฟอร์ดและใช้ช่ือวา่ “ศนูย์พฒันาเด็กมีชยั” ซึง่มีทัง้สิน้ 11 แหง่ กระจายอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มลีกูคนงานก่อสร้างอาย ุ3-5 

ปี มากกวา่ 2,000 คน ได้เข้ารับการเลีย้งดใูห้มีสขุภาพดีทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ สอนให้มีพฒันาท่ีเหมาะสมกบัวยัได้เรียน

หนงัสอื มีระเบียบวินยั รักความสะอาด และรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ได้รับเด็กไว้ในอปุการะให้การเลีย้งดแูละการศกึษาอยา่ง

ตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2525 

 
 

3.โครงการร่วมพฒันาหมูบ้่าน เพ่ือให้ชาวบ้าน “มีอาชีพ” “มีทกัษะในการผลติ”และ “ได้อยูก่บัครอบครัวของ

ตนเอง” ไมต้่องอพยพไปเป็นแรงงานท่ีจงัหวดัอ่ืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ “สถาบนัครอบครัว” ซึง่เป็นหนว่ยท่ีเลก็ท่ีสดุ

ในสงัคม แตก่ลบัมีความสาํคญัมากท่ีสดุในการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนในประเทศ 

จากการดาํเนินงานตัง้แตปี่ 2539–2552 โครงการสามารถสร้างรายได้จากการจ้างงานในชนบทแล้วกวา่ 4.83 พนัล้าน

บาท 
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4.การพฒันาแหลง่นํา้และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้เร่ิมดําเนินงานตัง้แต ่พ.ศ. 2523 โดย

ระยะแรกของการดําเนินงานจะเน้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ดื่ม นํา้ใช้ และนํา้เพ่ือ

การเกษตร เป็นจํานวนมาก ปัจจบุนั ได้ขยายงานพฒันาแหลง่นํา้และสขุาภิบาลชมุชนไปทกุภาคของประเทศ 

 

 
ปัจจบุนัโรงงานซาบีนา่สาขานางรองได้ขยายพืน้ท่ีเชา่เป็น 5 อาคาร และมีแนวโน้มจะขยายพืน้ท่ีเชา่ของศนูย์ฯตอ่ไป 

เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของศนูย์พฒันาชนบทผสมผสาน-นางรอง ซึง่เป็นรูปแบบ Social Enterprise กิจการเพ่ือสงัคมท่ี

ประสบความสาํเร็จในการแก้ไขปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อมและมคีวามยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เนือ้ท่ีทัง้หมดของศนุย์พฒันาชนบทฯ โดยประมาณทัง้หมด40ไร่ โดยโรงงานซาบีนา่เช่าอาคารทัง้หมด 5 อาคาร จาก

ทัง้หมด 11 อาคาร 

 จากนโยบายโรงงานในชมุชนท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการมาตัง้แตปี่พ.ศ.2539 ได้ทําให้เกิดการจ้างแรงงานท้องถ่ิน

มากกวา่ 2,000 คน (โรงงานสาขาชยันาท 560 คน โรงงานสาขายโสธร 1,160 คน และโรงงานสาขานางรอง-บรีุรัมย์ 350 คน) 

ซึง่ชว่ยให้แรงงานเหลา่นีม้ีโอกาสทํางานในบ้านเกิด ได้อยูอ่าศยัพร้อมหน้ากนัในครอบครัว และมีรายได้หลกัท่ีแนน่อนสาํหรับ

การครองชีพ นอกจากนีย้งัเป็นการชว่ยลดปัญหาความแออดัและปัญหาสงัคมจากการอพยพของแรงงาน เพ่ือหางานทําใน

กรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ อนัเป็นความมุง่มัน่และเจตนารมย์ของบริษัทฯท่ีจะมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผา่นสาํนกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับจากฝ่าย

บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดย

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทาง

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจดัทําขึน้จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่าย

บริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และด้านระบบการติดตาม ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม สามารถทําให้การบริหารจดัการ และการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นไปได้อยา่งโปร่งใส 

และมีประสทิธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตัง้                     

นายสมัพนัธ์  ปยุภิรมย์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในเน่ืองจาก

เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฎิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเข้าใจในกิจกรรมดําเนินงานของ

บริษัทเป็นอยา่งดี 

 

โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ2 
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รายการระหว่างกัน 
 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

ในระหวา่งปี   2561  บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  มีรายการระหว่างกนั

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี  2561  ตามลําดบั  โดยมี

รายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงันี ้

  

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

ซือ้วตัถดุิบ 

เช่น ผ้า,ลกูไม้

,ยาง 

20.15 

 

สนิค้าท่ีบริษัทฯ ซือ้จากบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระ

เงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทฯ 

ซือ้จากผู้ขายรายอ่ืนทัว่ๆ ไป 

ความจําเป็นในการทํารายการ: โดยปกติ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มิได้มีนโยบายใน

การซือ้วตัถดุิบและวสัดตุา่งๆ ร่วมกนัโดยการ

ซือ้ผา่นบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ในบาง

กรณีท่ีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก ทําให้บริษัท

ฯ และบริษัทยอ่ยสามารถซือ้วตัถดุิบและวสัดุ

ตา่งๆ ในราคาท่ีถกูลงได้ บริษัทฯ จะทําการ

สัง่ซือ้ผา่นบริษัทยอ่ย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ

ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัท

อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  ซือ้สนิค้า

สาํเร็จรูป 

-  
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

ขายสนิค้า

สาํเร็จรูป 

762.48 

 

 

 

 

สนิค้าและวตัถดุิบท่ีบริษัทฯ ขายให้บริษัท ซา

บีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นรายการทางการค้า

ปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระเงิน

ตามปกต ิ

 

ความจําเป็นในการทํารายการ: เน่ืองจาก

บริษัทฯ บริหารกําลงัการผลติของทกุโรงงาน

เสมือนเป็นหนว่ยงานเดยีวกนั ในบางกรณี

บริษัทฯ มีกําลงัการผลติเหลอื ในขณะท่ี

บริษัทยอ่ยมกํีาลงัการผลติไมเ่พียงพอ บริษัท

ฯ ได้ซือ้วตัถดุิบและผลติชดุชัน้ในเพ่ือขาย

ให้แก่บริษัทยอ่ย  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ

ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัท

อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  ขายวตัถดุิบ -  

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

รายได้รับจ้าง

ตดัเย็บชดุ

ชัน้ใน 

 

102.80 บริษัทฯ รับจ้างตดัเย็บชดุชัน้ในจากบริษัท ซา

บีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึง่เป็นรายการทาง

การค้าปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระ

เงินปกต ิ

 

ความจําเป็นในการทํารายการระหวา่งบริษัท

ฯ กบับริษัทยอ่ย: เน่ืองจากบริษัทฯ ไมม่ี

นโยบายท่ีจะรับจ้างตดัเย็บชดุชัน้ในให้แก่

บริษัทยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และตอ่เน่ือง 

โดยท่ีผา่นมาการรับจ้างตดัเย็บดงักลา่ว เป็น

กรณีท่ีบริษัทฯ มีกําลงัผลติเหลอื จึงได้รับจ้าง

บริษัทยอ่ย เพ่ือใช้กําลงัผลติให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่

รายการท่ีบริษัทฯ ทํากบับริษัทยอ่ย: รายการ

ดงักลา่วเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจท่ีมี

ราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็น

เง่ือนไขเดยีวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

คา่จ้างตดั

ชิน้งานชดุ

ชัน้ใน 

23.88 คา่จ้างตดัชิน้งานชดุชัน้ในท่ีบริษัทฯ วา่จ้าง 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นราคาและ

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ 

ความจําเป็นในการทํารายการกบับริษัทยอ่ย: 

เน่ืองจากบริษัทฯ บริหารกําลงัการผลติของ

ทกุโรงงานเสมือนเป็นหนว่ยงานเดียวกนั 

สว่นงานการตดัชิน้งานชดุชัน้ใน ของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย จงึทําหน้าท่ีป้อนชิน้งานตดัสู่

ทกุโรงงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่

รายการท่ีทํากบับริษัทยอ่ย: รายการดงักลา่ว

เป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา

ตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็นเง่ือนไข

เดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

รายได้คา่เชา่ 0.23 บริษัทฯ ให้บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

เช่าพืน้ท่ีโรงงานยโสธร เมื่อวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2556 กําหนดราคาคา่เชา่โดยอิง

ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการเชา่ตามปกติของ

ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

คา่เช่าพืน้ท่ี

สาํนกังาน

และคลงั 

สนิค้า 

1.71 บริษัทฯ เชา่พืน้ท่ีสาํนกังาน และคลงัสนิค้า 

จากบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เมื่อวนัท่ี 

1 มิถนุายน 2556 กําหนดราคาคา่เชา่โดยอิง

ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการเชา่ตามปกติของ

ธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

ลกูหนีก้ารค้า 390.47 เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ี

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ขายสนิค้า

ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 
 

 

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ี

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั ขายสนิค้า

ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ

ของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัท

อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 

    

  เจ้าหนีก้ารค้า 

 

3.59 

 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า 

 (ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

ดอกเบีย้รับ 3.20 ดอกเบีย้รับเกิดจากการให้บริษัท ซาบีนา่ 

ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ยืมเงิน กําหนดอตัรา

ดอกเบีย้ 3.20-5 % ตอ่ปี  ซึง่สงูกวา่อตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ถือ

หุ้น 99.90% 

เงินให้กู้ยืม 15 บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเหลอือยู ่จงึให้บริษัท 

ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ยืมเงินเพ่ือชําระ

หนีก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน 
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   มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์วา่ ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในอนาคต จะต้องมีการจดัเสนอให้แก่ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิรายการระหว่างกนั และ

ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม สมเหตสุมผล และมี

นโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิ

ออกเสยีงในรายการดงักลา่ว  

 

   นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 11/2551 เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2551   มีมติ

กําหนดมาตรการอนมุตัิรายการระหว่างกนัในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงิน โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัดงันี ้

 

1. รายการค้าท่ีเกิดขึน้เป็นปกต ิ

 รายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซือ้วตัถดุิบ เป็นรายการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็น

รายการค้าปกติธุรกิจ  ดงันัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิสาํหรับรายการดงักลา่ว โดย

ระบเุง่ือนไขการทํารายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยตุธิรรม  

สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้  โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์

และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักลา่วได้เป็นระยะ 

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 

 รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวเช่น การซือ้ขายหุ้น  เป็นต้น บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักลา่ว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผู้ เช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาอนมุตั ิการทํารายการของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

ตามแตก่ฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

3. นโยบายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 

นโยบายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความชว่ยเหลอืในลกัษณะท่ีเป็นการคํา้

ประกนัสว่นบคุคลโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตอ่การกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

จากสถาบนัการเงินตา่งๆ ไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัใดๆ รวมถึงการท่ีบริษัทให้ความช่วยเหลอืทาง

การเงินแก่บริษัทยอ่ยด้วย 
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 รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุม่ตรวจ

รายการท่ีเกิดขึน้ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพ่ือพิจารณา นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 

และแบบ 56-2 โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีสาํคัญ 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

ผลการดาํเนินงาน 2559 2560 2561 

1. รายได้รวม 2,397.04 2,679.12 3,102.91 

2. รายได้จากการขายและบริการ 2,382.91 2,662.68 3,089.84 

3. กําไรขัน้ต้น 1,257.91 1,355.57 1,594.99 

4. กําไรจากการดําเนินงาน 207.02 288.81 439.22 

5. กําไรสทุธิ 175.67 243.14 361.59 

    

สถานะทางการเงนิ    

1. สนิทรัพย์รวม 2,238.03 2,387.25 2,602.02 

2. หนีส้นิรวม 483.89 491.89 766.64 

3. สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,754.14 1,895.36 1,835.38 

    

อัตราส่วนทางการเงนิ    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.18 4.63 3.05 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  7.45 8.11 8.30 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)  0.98 1.23 1.43 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)  8.85 9.20 8.87 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 52.79 50.91 51.62 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.33 9.08 11.65 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  10.28 13.32 19.38 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  7.89 10.51 14.49 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.28 0.26 0.42 
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คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

44 Cash & cash equivalants, 60 

425 Temporary Investment, 299 

342 Trade Receivable, 402 

976 

Inventory, 1,118 

283 

Property,Plant and Equipment, 294 
318 

Other, 429 2,387 

Total  Assets , 2,602 

 -

 500

 1, 000

 1, 500

 2, 000

 2, 500

 3, 000

2017 2018

Statements  of  Financial  Position

 
 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2559 เป็น 2,387.25 ล้านบาท  โดยเพ่ิมขึน้ 149.22 ล้านบาท

สาเหตุมาจาก  หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้ 313.57 ล้านบาท  หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง 5.78 ล้านบาทลกูหนี ้

การค้าเพ่ิมขึน้ 27.50 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือลดลง 175.52 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สทุธิลดลง 22.24 ล้านบาท

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 7.51 ล้านบาท 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2560 เป็น 2,602.02 ล้านบาท  โดยเพ่ิมขึน้ 214.77 ล้านบาท

สาเหตมุาจาก  หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียนลดลง 171.38 ล้านบาท  หลกัทรัพย์เผ่ือขายเพ่ิมขึน้ 45.79 ล้านบาทลกูหนี ้

การค้าเพ่ิมขึน้ 60.29 ล้านบาท ลูกหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 54.78 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 141.87 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคาร 

อปุกรณ์สทุธิเพ่ิมขึน้ 10.21 ล้านบาทสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 43.33 ล้านบาท 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

         สาํหรับปี 2560  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 341.98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 27.50 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่ึงกําหนด

ชําระ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.92  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.49 เกินกําหนดชําระ  4 - 6  เดือน  

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.59  ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 

         สาํหรับปี 2561  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 402.27 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 60.29 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่ึงกําหนด

ชําระ  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.29  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.70  เกินกําหนดชําระ  4 – 6 เดือน  

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.01  ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 
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สินค้าคงเหลือ 

          สาํหรับปี 2560  สนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 975.64 ล้านบาท  ลดลง 175.52 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 15.25 เมื่อเทียบกบั

ปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการลดลงของสนิค้าสาํเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย  สนิค้าระหวา่งผลติ และวตัถดุิบ 

          สาํหรับปี 2561  สนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 1,117.50 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 141.87 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.50 เมื่อเทียบ

กับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินค้าสําเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  สินค้าระหว่างผลิต และ

วตัถดุิบ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับปี 2560  มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 283.46 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 

20.24 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2560  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 49.74 ล้านบาท 

สาํหรับปี 2561  มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเทา่กบั 293.66 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

10.20 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2561  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 44.35 ล้านบาท 
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ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

สําหรับปี 2560 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 9.08 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็น

ร้อยละ 10.51 และร้อยละ 93.85 ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2561 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 11.65 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็น

ร้อยละ 14.49 และร้อยละ 132.80 ตามลาํดบั 
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หนีส้ิน 

สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิเทา่กบั 491.89 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 8 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินลดลงเหลอื 18 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เป็น 152.75  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้เป็น 175.06ล้านบาท  

และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็น  57.92  ล้านบาท 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินเท่ากบั 766.64 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 274.75 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้ ระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้เหลือ 156.16 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เป็น 184.24  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้เป็น 

225.07 ล้านบาท  และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็น  99.00  ล้านบาท 

 

1,895.36 1,835.38 

 - 

 400

 800

 1,200

 1,600

 2,000

 2,400

2017 2018

Equity

 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,895.36 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 141.22 ล้านบาท จากปีก่อน 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,835.38 ล้านบาท  ลดลง  59.98 ล้านบาท จากปีก่อน 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 123 

 

 
 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 535.11 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  

ปัจจยัหลกั คือ กําไรสทุธิ 243.14 ล้านบาท  ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 55.61 ล้านบาท  ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 27.50 

ล้านบาท  ลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 2.51 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืลดลง 175.52 ล้านบาท  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนลดลง 3.22 ล้านบาท  

เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 21.36 ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 50.81 ล้านบาทเป็นต้น 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 236.69 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  

ปัจจยัหลกั คือ กําไรสทุธิ 361.59 ล้านบาท  ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 50.12 ล้านบาท  ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 60.29 

ล้านบาท  ลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 54.74 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 141.87 ล้านบาท  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ 11.76 

ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 28.03 ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 49.93 ล้านบาทเป็นต้น 

 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 344.86 ล้านบาท โดยบริษัทซือ้เงินลงทนุ

ชัว่คราว 313.57 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 27.56 ล้านบาท เป็นต้น 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 51.89 ล้านบาท โดยบริษัทถอนเงินลงทนุ

ชัว่คราว 171.38 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 54.61 ล้านบาท เป็นต้น 

 

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

     สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 187.30 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเงิน

ปันผล 97.30 ล้านบาท  คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 90 ล้านบาท 

     สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 272.04 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเงิน

ปันผล 410.21 ล้านบาท  เพ่ิมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 138.16 ล้านบาท 
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ผลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

 ปี 2560 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 2,662.68 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จํานวน 279.77 

ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.74  สาเหตหุลกั  เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทยอ่ย  เพ่ิมขึน้ 271.84 ล้านบาท  และรายได้จากการขายสนิค้า OEM  ท่ีเพ่ิมขึน้ 4.27 ล้านบาท 

 ปี 2561 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 3,089.84 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 427.16 

ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.04  สาเหตหุลกั  เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทยอ่ย  เพ่ิมขึน้ 364.19 ล้านบาท  และรายได้จากการขายสนิค้า OEM  ท่ีเพ่ิมขึน้ 66.63 ล้านบาท  

 

รายได้จากการขายแยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ (มลูคา่ล้านบาท) 

 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

 

2561 ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้า OEM       

เสือ้ชัน้ใน 156.32 6.56 158.98 5.98 207.40 6.71 

กางเกงชัน้ใน 48.18 2.02 43.00 1.62 45.75 1.48 

อ่ืนๆ 11.40 0.48 18.19 0.68 33.65 1.09 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 

OEM 215.90 9.06 220.17 8.28 286.80 9.28 

รายได้จากการขายสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย       

เสือ้ชัน้ใน 1,634.52 68.75 1,910.34 71.85 2,261.92 73.21 

กางเกงชัน้ใน 446.65 18.75 435.10 16.36 459.65 14.88  

อ่ืนๆ 85.84 3.60 93.41 3.51 81.47 2.63 

รวมรายได้จากการขายสินค้า

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทยอ่ย 2,167.01 90.94 2,438.85 91.72 2,803.04 90.72 

รวมรายได้จากการขาย 2,382.91 100.00 2,659.02 100.00 3,089.84 100.00 

 

ผลติภณัฑ์ OEM 

 สําหรับปี 2560 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากบั 220.17 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 4.27 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

1.98  รายได้จากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบง่เป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ  เทา่กบัร้อยละ 

5.98  ร้อยละ 1.62  และร้อยละ 0.68 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 

 สําหรับปี 2561 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากบั 286.80 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 66.63 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

30.26  รายได้จากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบง่เป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เท่ากบัร้อย

ละ 6.71  ร้อยละ 1.48  และร้อยละ 1.09 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 
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ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยมีความสาํคญัตอ่รายได้ของบริษัทฯ เน่ืองจาก

สินค้ามีราคาและอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกว่าสินค้า OEM นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุดีไซน์ ปริมาณ และช่วงเวลาใน

การจัดจําหน่ายสินค้าได้เองอีกด้วย รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย มีการเติบโตอย่าง

ตอ่เน่ือง ดงันี ้

สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากบั 2,438.85 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 271.84 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.54  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91.72  เมื่อเทียบกบัรายได้

จากการขายทัง้หมด  โดยมีสดัสว่นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71.85  

ร้อยละ 16.36  และร้อยละ 3.51  เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายทัง้หมด 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากบั 2,803.04 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 364.19 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.93  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.72  เมื่อเทียบกบัรายได้

จากการขายทัง้หมด  โดยมีสดัสว่นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 73.21  

ร้อยละ 14.88  และร้อยละ 2.63  เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายทัง้หมด 
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ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 1,307.11 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของรายได้จากการขายและ

บริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,355.58 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 50.91 ของรายได้จากการขายและบริการ  เน่ืองจาก

บริษัทฯ  เน้นการเพ่ิมยอดขาย  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใช้งบโฆษณา  และ

สง่เสริมการขายมากขึน้ อีกทัง้มีการขยายจดุขายเพ่ิมขึน้ ในห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP ของบริษัท

ยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

 สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 1,494.85 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 48.38 ของรายได้จากการขายและ

บริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,594.99 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 51.62 ของรายได้จากการขายและบริการ  เน่ืองจาก

บริษัทฯ  เน้นการเพ่ิมยอดขาย  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใช้งบโฆษณา  และ

สง่เสริมการขายมากขึน้ อีกทัง้มีการขยายจดุขายเพ่ิมขึน้ ในห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP ของบริษัท

ยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 
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           ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,066.75 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เท่ากับ 

15.86 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.51  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 39.82  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึง่เป็นผลจากบริษัท 

ยอ่ยเน้นขยายจดุขายมากขึน้  ทําให้มีการจ่ายคา่เช่าพืน้ท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีขายมากขึน้  ทําให้มีการเพ่ิมจํานวน

พนกังานขายสนิค้า  และมีงบโฆษณา  และสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทกุปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดนัยอดขายและเพ่ิม

สว่นแบง่การตลาดของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 288.83 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.85 ของรายได้จากการขายและบริการ 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,155.76 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เท่ากับ 

89.01 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.34  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.25  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึง่เป็นผลจากบริษัท 

ยอ่ยเน้นขยายจดุขายมากขึน้  ทําให้มีการจ่ายคา่เช่าพืน้ท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีขายมากขึน้  ทําให้มีการเพ่ิมจํานวน

พนกังานขายสนิค้า  และมีงบโฆษณา  และสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทกุปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดนัยอดขายและเพ่ิม

สว่นแบง่การตลาดของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 439.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของรายได้จากการขายและบริการ 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

ปี 2560 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 1.45 ล้านบาท  ลดลง   1.82 ล้านบาท 

ปี 2561 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 1.44 ล้านบาท  ลดลง   0.01 ล้านบาท 

 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2560 เทา่กบั 60.67 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2561 เทา่กบั 89.26 ล้านบาท 
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กาํไรสุทธิ 

ปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 243.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 67.47 ล้านบาท เป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 38.41 

ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 361.59 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 118.45 ล้านบาท เป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 48.72 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

ปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 0.70 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 13.32 

ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 1.04 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 

(Return on Equity:ROE) ร้อยละ 19.38 

 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2559 ถึงปี 2561 คิดเป็นจํานวนเงินดงันี ้

 

 

 

 

 

หนว่ย: บาท     2559      2560      2561 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 960,000 960,000 960,000 

คา่ตอบแทนอ่ืน - - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2561 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น (นางสาว

รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพัฒน์และนายสมชัย   วนาวิทย )ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีสาํคญั  ได้แก่  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน  การ

สอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  และการเสนอแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562  ในปี 2561 มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  (ในการประชมุครัง้ท่ี 4   มีวาระหนึง่ท่ีเป็นการประชมุร่วมกบั

ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย)  สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีในปี 2561 ได้ดงันี ้

 

          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําปี 2561  ของบริษัทซึ่ง

ได้จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซึ่ง

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     

รวมทัง้ได้ทําตามข้อกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)    

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยเป็นจํานวน 1 

ครัง้ 

 

2.    การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อกําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)     

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถกูต้อง  ครบถ้วน  ทนัเวลา    โดยเน้น

การบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

  3.    การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท  พบวา่ระบบการควบคมุภายในยงั

มีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 

และ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  รวมทัง้ติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง

ข้อบกพร่องท่ีได้ตรวจพบแล้วหรือไม ่   
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          4.    การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์

กับบริษัทของการทําธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําทกุไตรมาสโดยบริษัทได้มีการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างเคร่งครัด  พร้อมทัง้

เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบอยา่งถกูต้องและทนัเวลา 

     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  โดยการสอบทานกับคณะ

กรรมการบริหารทกุไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสีย่งท่ีสําคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     ผลกระทบ

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเสีย่งตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้               

              

     6.    การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกและแต่งตัง้ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมา  ซึ่งมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และได้สอบทานคณุสมบตัิของ

ผู้สอบบญัชีว่าถกูต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาเพ่ือขอ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  2562  แต่งตัง้นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา   

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4563 และ3885 ตามลําดบั  แห่งสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท ประจําปี 2562 

 

 

 

 

 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     

                (น.ส.รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท

ย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ี

ดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจอย่างมีเหตผุล

ว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน 

ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ

สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้

ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของสอบบญัชีได้ปรากฏใน

รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

        (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์)     (นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร) 

          ประธานกรรมการบริษัท                      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สาํหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  

 

ผู้สอบบญัชี:      นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3885           

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 

สรุปความเห็นของผู้สอบบญัชี:   ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและ

เฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สุด              

วนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย

เหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะ

การเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  และของบริษัท ซาบี

นา่ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 

งบการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31  ธันวาคม  2561 

และ 

รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ              วนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ย  และของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในสว่นของความ

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ

เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดย        สภาวิชาชีพบญัชีในพระ

บรมราชูปถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปนี ้

การแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 และ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือเป็นจํานวนท่ีมีนยัสําคญัได้แสดง

มลูคา่ตามวิธีราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ  แล้วแตม่ลูคา่ใดจะตํ่ากวา่  ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วอายขุองสนิค้าคงเหลอืมีอายไุม่

ยาว กลุ่มบริษัท ดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นชุดชัน้ใน  และผู้บริหารใช้

ข้อมลูจากรายงานการเคลือ่นไหวของสนิค้า ในแตล่ะช่วงอายขุองสนิค้าคงเหลือและวิเคราะห์สนิค้าท่ีล้าสมยัรายตวัประกอบใน

การพิจารณาคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื  ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงระบวุา่ การวดัมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั 

ซึง่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการคํานวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้า ตรวจสอบการ

จดัทํารายงานวิเคราะห์อายขุองสนิค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตัง้ประมาณการการ

ลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือและสุม่ทดสอบการตัง้ประมาณการการลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับ

นโยบายดงักล่าว รวมทัง้การทดสอบการคํานวณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้า

คงเหลอืกบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมลูท่ีได้เปิดเผยเก่ียวกบัการ

วดัมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี ของกลุม่บริษัท (แตไ่ม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่

ตอ่ข้อมลูอ่ืน  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้อง

สือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่

วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทและ

บริษัทในการดําเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ

บญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถ

ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่
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ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั

เมื่อคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า   

ความเสีย่งท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ข้อผิดพลาด   เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงข้อมลู  การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท

และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั

อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบ

การเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดย

ถกูต้องตามท่ีควร  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็น

ท่ีมีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุล

ท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง

เหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่ว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร

ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

                                                                              

(นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 3885 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากัด) ได้จัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากัดภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) โดยมี

สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตัง้อยู่เลขท่ี 236 

หมูท่ี่ 10 ตําบลดูทุ่ง่ อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จงัหวดั

บุรีรัมย์  บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมี

ผลติภณัฑ์หลกัเป็นชดุชัน้ในสตรี  

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากดัภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ของประเทศไทยเมื่อ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีโรงงานทา่พระ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษัทย่อยประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นชุดชัน้ใน

สตรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภา

วิชาชีพบญัชี 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตท่ี่ได้เปิดเผยไว้เป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทําขึน้จากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความใน

สองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึ่ง

ถือเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้น 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกนักบับริษัทฯ หลงัจากได้ตดัยอดคงเหลอืและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแล้ว 

1.4 กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

กิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทโดยทางตรง

หรือทางอ้อมและกิจการท่ีเป็นบริษัทในเครือเดียวกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกนัมีดงันี ้
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ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 สดัสว่น

การถือหุ้น 

บริษัทยอ่ย :       

- บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  ผลติ และจําหนา่ยเสือ้ผ้า

สาํเร็จรูป และชดุชัน้ในสตรี 

 ถือหุ้นและมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน จํานวนรวม 

448,495 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (Par Value) ในขณะท่ีบริษัทย่อยมีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 

เป็นจํานวนเงินประมาณ 247.29 ล้านบาท  และบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จํานวนเงินรวม 44.85 ล้านบาท คิด

เป็นการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.67 โดยในการจดัทํางบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนว่ามีสว่นได้เสียในบริษัท

ยอ่ยร้อยละ 100.00 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ แสดงรายการผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชี (Book Value) 

ของบริษัทย่อย จํานวน 247.29 ล้านบาท กบัมลูค่าราคาทนุ (Cost) จํานวน 44.85 ล้านบาท ของเงินลงทนุในบริษัท

ยอ่ย จํานวนประมาณ 202.44 ล้านบาท เป็น “มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ยท่ีสงูกวา่ราคาเงินลงทนุ” ในสว่นของผู้ ถือ

หุ้นในงบการเงินรวม 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทย่อยได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนขึน้อีก 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทุน

ทัง้หมดจํานวน 1 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ล้านบาท ทําให้เงินลงทนุในบริษัทย่อย ในบญัชีของ

บริษัทเพ่ิมขึน้จาก 44.85 ล้านบาท เป็น 144.85 ล้านบาท และสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยเพ่ิมเป็นร้อย

ละ 99.99    

ใน เดือนตลุาคม 2561 ท่ีประชมุวิสามญัครัง้ท่ี 1/2561 ของบริษัทยอ่ย ได้มีมติจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น หุ้นละ 104 

บาท เป็นจํานวนเงิน 150.80 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทได้รับรู้เงินปันผล 

จํานวน 150.64 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 สง่ผลให้ “มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ยท่ีสงูกวา่ราคาเงินลงทนุ” ใน

สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินรวม จํานวนเงิน 202.44 ล้านบาท ลดลงคงเหลอืจํานวนเงิน 51.80 ล้านบาท  

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั   

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการ

ตีความท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซึ่งการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวข้างต้นในปี

ปัจจบุนัไมม่ีผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั 

 1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่ยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปนี ้
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ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบัญช ี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน 2562 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สนิค้าคงเหลอื 2562 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 2562 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  นโยบายการบญัชีการเปลีย่นแปลงประมาณการ  

 ทางบญัชีและข้อผิดพลาด 2562 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภาษีเงินได้ 2562 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2562 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สญัญาเช่า 2562 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล  

 และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 2562 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ  

 อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 2562 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ต้นทนุการกู้ยืม 2562 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ  

 ท่ีเก่ียวข้องกนั 2562 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

 เมื่อออกจากงาน 2562 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2562 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  

 ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กําไรตอ่หุ้น 2562 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 2562 

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้   

 และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 2562 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2562 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2562 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เกษตรกรรม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 2562 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2562 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 2562 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย  

 และการดําเนินงานท่ียกเลกิ 2562 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การสาํรวจและการประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 2562 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน 2562 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบการเงินรวม 2562 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การร่วมการงาน 2562 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอ่ืน 2562 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 2562 

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 2562 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมม่ี  

 ความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 2562 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 2562 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี  

 ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 2562 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีทําขึน้  

ตามรูปแบบกฎหมาย 2562 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 2562 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปลีย่นแปลงในหนี ้สนิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน   

 การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 2562 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า

หรือไม ่

2562 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน   

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 2562 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 2562 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ข้อตกลงสมัปทานบริการ 2562 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์   

ข้อกําหนดเงินทนุขัน้ตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี ้สาํหรับมาตรฐาน  

การบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 2563 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 2562 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชําระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 2563 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติ  

สาํหรับเหมืองผิวดิน 2562 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินท่ีนําสง่รัฐ 2562 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แล้วเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, 

ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16,  ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, 

ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 

15 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานการบญัชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน การรายงาน

ทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนํามาถือ

ปฏิบตัิ 

และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตอ่งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํามาตรฐาน

การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบั

ใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ 

2. นโยบายการบัญชทีี่สาํคัญ 

0บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชทีี่สาํคัญสรุปได้ดังนี;้ 

12.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขาย รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้สง่มอบและโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของสนิค้าไปยงัลกูค้าแล้ว 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีมีกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน 
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2.3 เงินลงทนุชัว่คราว 

เป็นเงินลงทนุท่ีบริษัทตัง้ใจจะถือครองไว้ไม่เกินหนึ่งปี ประกอบด้วย หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน หลกัทรัพย์

เพ่ือค้า หลกัทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทนุทัว่ไป หรือตราสารหนีท่ี้จะครบกําหนดภายในหนึง่ปี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ

หลกัทรัพย์เป็นรายการกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย แสดงตามมลูค่ายตุิธรรม โดยบนัทึกการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เป็นรายการ

สว่นเกินทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

มลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท้าย

ของปีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทนุใหม่โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ 

วนัท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกเป็น

รายการกําไร (ขาดทนุ) ในงบกําไรขาดทนุ หรือแสดงเป็นสว่นเกิน (ตํ่ากว่า) ทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าในสว่น

ของผู้ ถือหุ้น แล้วแตป่ระเภทของเงินลงทนุท่ีมีการโอนเปลีย่น 

2.4 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

บริษัทฯ ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ในจํานวนท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้จากลกูหนีท้ัง้สิน้ ยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ี

ประมาณขึน้นี ้ได้จากการวิเคราะห์สถานะของหนีท่ี้ค้างชําระในปัจจบุนั 

32.5 สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าสาํเร็จรูป  งานระหวา่งผลติ และวตัถดุิบ บนัทกึในราคาทนุ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ มลูค่าสทุธิท่ีคาดว่า

จะได้รับคืน แล้วแตอ่ยา่งใดจะตํ่ากวา่  

บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้า เมื่อคาดว่าสินค้าจะเสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัย โดยพิจารณาจาก

สภาพปัจจบุนัของสนิค้าคงเหลอืและแนวโน้มของความนิยมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ 

2.6 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

เป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยซึง่บริษัทฯ มีสทิธิออกเสยีงทัง้ทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือมีอํานาจในการ

ควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม

นบัตัง้แตบ่ริษัทฯ มีอํานาจควบคมุจนถึงวนัท่ีสิน้สดุการเป็นบริษัทย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษัทและ

บริษัทยอ่ย ตลอดจนกําไรขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทนุ 

2.7 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทนุ  

อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร และอปุกรณ์ แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่เสือ่มราคาสะสม 
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คา่เสือ่มราคา คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ดงันี ้

  ปี 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  20 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  10 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3 

เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สาํนกังาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัรา

แลกเปลี่ยน(ซือ้และขายตามลําดับ) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือ

ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศดงักลา่วได้รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุแล้ว 

2.9 ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ยกเว้นสว่นท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ หรือ

รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหนว่ยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราว เมื่อมีการกลบัรายการโดยอิง

กบักฎหมายท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต

จะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

2.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลีย้งชีพ และ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนกังานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของ

กําไรขาดทนุตลอดอายกุารทํางานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน
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หลงัออกจากงานนีค้ํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกันภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละ

หนว่ยท่ีประมาณการไว้ อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึน้จริงนัน้อาจแตกตา่งไปจากท่ีประมาณไว้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้กําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึน้ในกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้างรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิก

จ้างและไมม่ีความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทัง้การเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือ

การสนบัสนนุการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ต้นทนุบริการในอดีตจะถกูรับรู้ทัง้จํานวนในงบกําไรขาดทนุทนัทีท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแก้ไขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรู้ต้นทนุการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง หรือผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง 

2.11 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจ

และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบ

การเงินและการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ด้วยเหตนีุผ้ลท่ีเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ี

ประมาณไว้ 

2.12 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียก

ชําระแล้ว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งเกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ โดยรายการ

ดงักลา่วถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไมม่ีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ิน รายการบัญชีและรายการค้า ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกนั ซึง่แสดงรวมเป็นสว่นหนึง่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560    มีดงันี ้

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธนัวาคม 2561 

 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561 

 

 31 ธนัวาคม 2560   
สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษัทยอ่ย         

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  -  -  390,472,452.07  286,789,335.44 

หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  -  -  -  - 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ  -  -   

 

 286,789,335.44 

ยอดค้างชําระของลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วไมเ่กินกําหนดชําระ 
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3.2 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง       

ยอดคงเหลอืและรายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษัท   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

   ณ  วนัที่      ณ  วนัที่  ต้นทนุ7กู้ยืม 

  31 ธันวาคม 2560  เพ่ิม7ขึน้  ลดลง  31 ธันวาคม 2561  ระหวา่งกนั 

บริษัทยอ่ย           

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  178,000,000.00  160,000,000.00  (323,000,000.00) 

 

 15,000,000.00  2.9%ตอ่ปี 

  178,000,000.00  160,000,000.00  (323,000,000.00)  15,000,000.00   

 

 

 

 

 บาท 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

หนีสิ้น         

3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษัทยอ่ย         

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  -  -  3,593,354.54  3,142,343.91 

 
 

เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั   -  -  3,593,354.54     3,142,343.91 

             

         

3.4  รายการค้าที่สาํคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั   สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงันี ้

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดต้นทนุ 

  31  ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินค้าสาํเร็จรูป  -  -  762,476,817.00  681,675,105.00  ราคาตามสญัญา 

รับจ้างตดัเย็บ  -  -   102,798,142.00  35,785,030.00  " 

ซือ้วตัถดุิบ  -  -  20,145,762.67  13,617,413.45  " 

 รายได้คา่เชา่           234,000.00  234,000.00  " 

 คา่เชา่พืน้ที่สํานกังาน           

  และคลงัสินค้า

 

 -  -   1,710,000.00   
 

 1,710,000.00  " 

คา่จ้างตดั  -  -  23,884,364.63  15,862,284.43  " 

ดอกเบีย้รับ  -  -   3,199,432.90  11,782,662.78  " 

 

 

 

เงินปันผลรับ  -  -  150,643,480.00  -  " 
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3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั  เบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี ้: 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 40,843,241.37  37,862,582.10  40,843,241.37  37,862,582.10 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,126,993.00  2,112,241.00  4,126,993.00  2,112,241.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 44,970,234.37  39,974,823.10  44,970,234.37  39,974,823.10 

 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวข้อง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินสด  6,622,894.05  4,565,091.55  268,573.25  323,992.25 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  53,793,245.39  39,321,620.49  16,491,981.26  13,755,826.78 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  60,416,139.44  43,886,712.04  16,760,554.51  14,079,819.03 

 

5. เงนิลงทุนชั่วคราว 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ2560 เงินลงทนุชัว่คราว ประกอบด้วย 

5.1 เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินลงทนุในกองทนุตราสารหนี ้-         

          กองทนุเคตราสารระยะสัน้  198,055,487.43  369,438,913.05  198,055,487.43  369,438,913.05 

รวมเงินลงทนุชัว่คราว  198,055,487.43  369,438,913.05  198,055,487.43  369,438,913.05 
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5.2 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ดงันี:้- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560   

 

 

ราคาทนุ 

 กําไร(ขาดทนุ) 

ที่ยงัไมเ่กิดขึน้  

มลูคา่ 

ยตุิธรรม  

 

ราคาทนุ 

 กําไร(ขาดทนุ) 

ที่ยงัไมเ่กิดขึน้  

มลูคา่ 

ยตุิธรรม 

หลักทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด 162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80  102,760,000.00  (47,635,000.00)  55,125,000.00 

       รวม 162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80  102,760,000.00  (47,635,000.00)  55,125,000.00 

 

รายการเปลีย่นแปลงกําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   31  ธนัวาคม  

2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

 บาท 

              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 55,125,000.00  55,125,000.00 

ยอดเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 59,990,794.54  59,990,794.54 

การเปลีย่นแปลงในระหวา่งปี (14,198,952.74)  (14,198,952.74) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2561 100,916,841.80  100,916,841.80 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กิจการอื่น  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  และ 2560  ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  402,269,830.69  341,980,008.84  664,484.29  487,388.72 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  -  -  -  - 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สทุธิ  402,269,830.69  341,980,008.84  664,484.29  487,388.72 
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ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561  และ2560   ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน จําแนกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระดงันี ้

 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560    31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560   

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน         

      - ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ  375,275,858.33  321,180,253.63  664,484.29  487,388.72 

      - เกินกําหนดชําระ 0 - 3 เดือน    14,891,605.61  5,091,859.70  - 

 

 

 
 

 - 

      - เกินกําหนดชําระ 4 - 6 เดือน    8,113,777.50  8,947,339.51  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 7 - 12 เดือน    3,988,589.25  1,937,239.00  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึน้ไป    -  4,823,317.00  -  - 

        รวมลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สทุธิ  402,269,830.69  341,980,008.84  664,484.29  487,388.72 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 และ 2560     สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2561    31 ธันวาคม 2560    31 ธันวาคม 2561    31 ธันวาคม 2560   

สินค้าสําเร็จรูป  885,083,440.04  811,184,015.04  -  3,243,297.11 

สินค้าระหวา่งผลิต  141,389,866.47  131,444,655.25   101,599,352.05  92,276,080.46 

วตัถดุิบ   50,136,693.44  43,686,322.78  19,235,647.43  16,336,515.40 

วสัดสุิน้เปลือง  6,555,906.06  4,662,964.83  2,790,635.95  1,600,618.04 

สินค้าระหวา่งทาง  50,337,082.58  658,149.71  -  - 

        รวม  1,133,502,988.59  991,636,107.61  123,625,635.43  113,456,511.01 

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

สินค้าคงเหลือ  สทุธิ  1,117,502,988.59  975,636,107.61  123,625,635.43  113,456,511.01 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 และ 2560  สินค้าคงเหลือในบัญชีของบริษัทย่อย ท่ีซือ้จากบริษัทฯ มีกําไรในสินค้า

คงเหลอื (ในงบการเงินรวมได้ตดัออกแล้ว) เป็นจํานวน 176,258,500.00 และ  178,608,500.00 ตามลาํดบั 

การเปลีย่นแปลงของคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 มีดงันี ้

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ยอดคงเหลือต้นปี  16,000,000.00  - 

ตัง้เพ่ิมในระหวา่งปี  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 
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8. เงนิลงทุนระยะยาว 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 5,000 

หนว่ย มลูคา่หุ้นกู้หนว่ยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท กําหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้

ใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ

เลือ่นชําระดอกเบีย้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ กําหนดอตัราดอกเบีย้เป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบีย้คงท่ี

ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี และหลงัจากนัน้เทา่กบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit 

Spread และ (ค) อตัราท่ีกําหนดไว้ตามช่วงเวลา 

 

9. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31          ณ วนัที่ 31 

  ธันวาคม  2560 

 

 เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้า  โอนออก  ธันวาคม  2561 

 

 

ราคาทุน:-            

ที่ดิน 118,492,674.50  520,000.00  -  -  -  119,012,674.50 

อาคารและสว่นปรับปรุง 317,744,974.72  -  -  10,477,942.72  -  328,222,917.44 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 279,057,882.43  18,615,900.00  (112,500.00)  5,121,778.92  -  302,683,061.35 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 13,691,637.99  1,883,499.80     (1,261.68) 

 

 -  -  15,573,876.11 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 146,538,996.06  1,759,272.65  (2,700.00)  9,812,124.75  -  158,107,693.46 

เคร่ืองใช้สํานกังาน 55,094,118.05  2,353,547.20  (1,056,947.79

 

 102,409.90  -  56,493,127.36 

ยานพาหนะ 40,905,188.22  -  (6,723,330.84)  -  -  34,181,857.38 

สินทรัพย์อ่ืน 944,900.22  15,112.15  -  -  -                     

 งานระหวา่งก่อสร้าง -  387,406.43  -  -  (387,406.43)                     - 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 47,072,361.52  7,546,522.90  (2,751,640.19

 

 -  -  51,867,244.23 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 3,994,683.11  21,524,016.75  -  -  (25,126,849.86

 

 391,850.00 

     รวมราคาทนุ 1,023,537,416.8

 
 54,605,277.88  (10,648,380.50

 
 25,514,256.2

 
 (25,514,256.29

 
 1,067,494,314.20 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม:-            

อาคารและสว่นปรับปรุง (240,455,931.8

 

 (11,076,519.33)  -  -  -  (251,532,451.21

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (248,292,099.47)  (7,620,913.36)  81,019.98  -  -  (255,831,992.85) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ (11,935,994.13)  (771,805.45)  1,260.68  -  -  (12,706,538.90) 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ (110,852,871.81)  (16,541,412.93)  2,699.00  -  -  (127,391,585.74) 

เคร่ืองใช้สํานกังาน (47,188,273.46)  (3,125,929.74)  1,041,140.64  -  -  (49,273,062.56) 

ยานพาหนะ (39,404,543.45)  (339,999.60)  6,723,318.84  -  -  (33,021,224.21) 

สินทรัพย์อ่ืน (887,224.92)  (21,035.88)  -  -  -  (908,260.80) 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (41,062,746.91)  (4,855,303.21)  2,751,410.58  -  -  (43,166,639.54) 

รวมค่าเส่ือมราคา

 ่

 

 

(740,079,686.0

 
 (44,352,919.50)  10,600,849.7

 
 -  -  (773,831,755.81

 ที่ดิน อาคาร และ 

 

           

อุปกรณ์- สุทธิ 283,457,730.79          293,662,558.39 
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คา่เสือ่มราคา สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  แสดงไว้ใน ต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ดงันี ้

  บาท 

  2561     2560 

ต้นทนุขาย     20,956,363.12  21,968,175.90 

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร  23,396,556.38  27,773,963.80 

รวม  44,352,919.50  49,742,139.70 

     

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ณ  วนัที่ 31          ณ  วนัที่ 31 

 ธันวาคม 2560  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้า  โอนออก    ธันวาคม  2561 

ราคาทุน:-            

ที่ดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 144,921,728.79  -  -  387,406.43  -  145,309,135.22 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 156,881,711.63  18,102,900.00  (112,500.00)  478,469.07  -  175,350,580.70 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 4,656,589.41  1,016,320.21  (1,261.68)  -  -  5,671,647.94 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 9,911,664.42  610,606.35  (2,700.00)  272,716.92   -  10,792,287.69 

เคร่ืองใช้สํานกังาน 7,746,250.28  775,212.80  (481,581.78)  -  -  8,039,881.30 

ยานพาหนะ 9,003,299.06  -  -  -  -  9,003,299.06 

สินทรัพย์อ่ืน 944,900.22  15,112.15  -  -  -  960,012.37 

งานระหวา่งก่อสร้าง -  387,406.43  -  -  (387,406.43)  - 

สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ -  751,185.99  -   -  (751,185.99)  - 

รวมราคาทุน 351,490,888.31  21,658,743.93  (598,043.46)  1,138,592.4

 
 (1,138,592.42)  372,551,588.78 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม:-         
 

  

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

       

(104,873,463.28

 

 (6,422,437.62)  -  -  -  (111,295,900.90) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (144,751,743.47

 

 (4,025,950.71)  81,019.98  -  -  (148,696,674.20) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ (4,033,430.29)  (325,533.91)  1,260.68  -  -  (4,357,703.52) 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ (9,521,704.04)  (231,669.58)  2,699.00  -  -  (9,750,674.62) 

เคร่ืองใช้สํานกังาน (7,481,614.19)  (222,216.90)  481,569.78  -  -  (7,222,261.31) 

ยานพาหนะ (9,003,292.06)  -  -  -  -  (9,003,292.06) 

สินทรัพย์อ่ืน (887,224.92)  (21,035.88)  -  -  -  (908,260.80) 

รวมคา่เสื่อมราคาสะสม (280,552,472.25)  (11,248,844.60)  566,549.44  -  -  (291,234,767.41) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 70,938,416.06           81,316,821.37 
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คา่เสือ่มราคา สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม   2561 และ 2560 แสดงไว้ในต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารดงันี ้ 

  บาท 

  2561  2560 

ต้นทนุขาย  10,773,922.24  10,066,575.68 

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร  474,922.36  386,943.20 

รวม  11,248,844.60  10,453,518.88 

บริษัทฯ จดจํานองท่ีดิน อาคารสิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจักร บางสว่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       

เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ  วนัที่ 31

  

        ณ  วนัที่ 31 

  ธันวาคม 2560 

  

 เพ่ิมขึน้  ตดัจําหน่าย  โอน   ธันวาคม 2561 

ราคาทนุ ;-            

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  27,913,594.09  808,700.00  -    

 

  32,272,994.09 

     โปรแกรมระหวา่งติดตัง้  -  5,550,700.00  -    (3,550,700.00)   2,000,000.00 

รวมราคาทนุ  27,913,594.09  6,359,400.00  -  -   34,272,994.09 

หกัรายจา่ยตดัจําหนา่ยสะสม            

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (24,364,174.69)  (1,299,462.48)  -  -   (25,663,637.17) 

รวม  (24,364,174.69)  (1,299,462.48)  -  -   (25,663,637.17) 

  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ  3,549,419.40         8,609,356.92 

 

รายจ่ายตดับญัชี สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  แสดงไว้ในต้นทนุขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารดงันี ้

  บาท 

  2561  2560 

ต้นทนุขาย  133,379.95  202,281.83 

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร  1,166,082.53  1,198,315.95 

รวม  1,299,462.48  1,400,597.78 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ  วนัที่ 31        ณ  วนัที่ 31 

   ธันวาคม 2560    เพ่ิมขึน้  ตดัจําหน่าย  โอน   ธันวาคม 2561              

    ราคาทนุ ;-           

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

    โปรแกรมระหวา่งติดตัง้  -  1,000,000.00

 

 -  -  1,000,000.00 

รวมราคาทนุ  2,469,288.38  1,000,000.00  -  -  3,469,288.38 

หกัรายจา่ยตดัจําหนา่ยสะสม           

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

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

  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ  49.00        1,000,049.00 

 

รายจ่ายตดับญัชีสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2561 และ 2560 แสดงไว้ในต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายใน   การ

บริหารดงันี ้

  บาท 

  2561  2560 

ต้นทนุขาย  -  - 

คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร  -  - 

รวม  -  - 

11. สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  สทิธิการเช่า ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

      ณ วนัที่ 31    ตดั        ณ วนัที่ 31 

  ธันวาคม 2560  เพ่ิมขึน้  จําหน่าย  โอน  ธันวาคม 2561 

สิทธิการเช่า           

ราคาทนุ           

สิทธิการเชา่รอตดับญัชี  73,968,316.67  -  -  -  73,968,316.67 

รวมราคาทนุ  73,968,316.67  -  -  -  73,968,316.67 

หกัรายจา่ยตดัจําหนา่ยสะสม           

สิทธิการเชา่รอตดับญัชี  (56,358,155.06)  (4,468,815.24)  -  -  (60,826,970.30) 

รวม  (56,358,155.06)  (4,468,815.24)  -  -  (60,826,970.30) 

สิทธิการเชา่-สทุธิ  17,610,161.61        13,141,346.37 
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การตดัจําหนา่ยสทิธิการเช่า สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  แสดงไว้ในต้นทนุขาย และค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหาร มีดงันี:้ 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 4,468,815.24  4,467,615.13  -  - 

รวม 4,468,815.24  4,467,615.13  -  - 

 

12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ 2560  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  -  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้   120,000,000.00  18,000,000.00  -  - 

เงินกู้ยืมตามทรัสต์รีซีทต์        36,162,831.78  -  -  - 

               รวม  156,162,831.78  18,000,000.00  -  - 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง อตัรา

ดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 1.95 ถึง ร้อยละ 7.70 ต่อปี วงเงินกู้ดงักลา่วคํา้ประกนัโดย การจดจํานองท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้าง

และเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เป็นผู้คํา้ประกนั 

13. เจ้าหนีอ้ื่น 

ณ วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2561 และ 2560  เจ้าหนีอ่ื้นๆ ประกอบด้วย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้า 2,347,591.90  5,447,989.86  617,697.89  4,899,156.26 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 222,109,765.67  169,005,020.22  76,789,981.59  55,377,522.24 

เงินปันผลค้างจา่ย 611,405.11  611,405.11  671,881.11  611,405.11 

รวม   225,068,762.68  175,064,415.19  78,079,560.59  60,888,083.61        
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14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  และ 2560 มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปี  สําหรับปี           สําหรับปี  สําหรับปี 

 สิน้สดุวนัที ่  สิน้สดุวนัที ่  สิน้สดุวนัที ่  สิน้สดุวนัที ่

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัต้นงวด 81,696,070.00  69,570,365.00  52,038,450.00  44,123,462.00 

ผลประโยชน์ที่จา่ยแล้ว (4,212,838.00)  (2,352,439.00)  (1,928,761.00)  (590,180.00) 

ต้นทนุบริการปัจจบุนัและต้นทนุดอกเบีย้ 18,139,914.00  14,478,144.00  11,411,711.00  8,505,168.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิน้งวด 95,623,146.00  81,696,070.00  61,521,400.00  52,038,450.00 

คา่ใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560  มี ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 15,937,394.00  12,524,964.00  9,881,691.00  7,198,744.00 

ต้นทนุดอกเบีย้ 2,202,520.00  1,953,180.00  1,530,020.00  1,306,424.00 

รวม 18,139,914.00  14,478,144.00  11,411,711.00  8,505,168.00 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 มีดงัตอ่ไปนี ้: 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

อตัราคิดลด 2.49 % และ 2.77 %  2.77% 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัสว่นของพนกังานท่ีเลอืกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-67 %*  0-52 %* 

อตัรามรณะ TMO 2008 **  TMO 2008 ** 

*   ขึน้อยูก่บัอตัราถวัเฉลีย่ของกลุม่อายขุองพนกังาน 

**  อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั เป็นดงันี ้

ข้อสมมตุหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อตัราคิดลด 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมตุิอ่ืนไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์

ความออ่นไหวจากการเปลีย่นแปลงในข้อสมมตุิท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

- ถ้าอัตราคิดลดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง  3.07  ล้านบาท 

(เพ่ิมขึน้ 4.18 ล้านบาท) 

- ถ้าอตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึน้ 5.95 ล้าน

บาท (ลดลง 5.31 ล้านบาท) 

- ถ้าสดัสว่นของพนกังานท่ีเลอืกลาออกก่อนเกษียณอายเุพ่ิมขึน้ (ลดลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน    

จะลดลง 4.00 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ 2.30 ล้านบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความออ่นไหวข้างต้น มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานได้คํานวณโดย

การใช้วิธีเดียวกนักบัท่ีคํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ คุ้มครอง

แรงงานโดยมีสาระสาํคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราคา่ชดเชยให้กบัลกูจ้างท่ีทํางานตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปให้ได้ค่าชดเชยอตัรา

ใหมจ่ากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั  ณ ปัจจบุนัร่างดงักลา่วอยูร่ะหวา่งรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา ประมาณการ

หนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์พนกังานของบริษัทฯ ท่ีคํานวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการคํานวณของนกั

คณิตศาสตร์ประกันภยั โดยบริษัทฯ จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุทัง้จํานวนเมื่อ พรบ.ฯ ดงักล่าวมีผล

บงัคบัใช้ 

15. ทุนจดทะเบียน 

15.1 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และได้เร่ิมซือ้ขายตัง้แตว่นัท่ีดงักลา่ว เป็นต้นไป 

15.2 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 มีมติอนมุตัิเปลีย่นแปลงจํานวนและมลูคา่หุ้น

สามญัของบริษัทจากเดมิทนุจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 5 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

347,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

16. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง           

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุ            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
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17. การจ่ายเงนิปันผล 

เมื่อวนัท่ี 10  เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 จากกําไรสทุธิ 

ประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.14  บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน  48.65  ล้านบาท  

เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลกําไรสทุธิงวดหกเดือน ประจําปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  

รวมเป็นเงิน 48.65 ล้านบาท  

เมื่อวนัท่ี 9  เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 จากกําไรสะสม  

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.68  บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 236.30  ล้านบาท 

เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2561 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง

จ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 173.75 

ล้านบาท 

เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ซึง่จ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 

ล้านบาท 

18. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้คํานวณกําไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการนํารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

สว่นท่ีได้รับการลดหยอ่นหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑ์แหง่ประมวลรัษฎากรแล้ว  

อตัราท่ีใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2561 และ 2560 ในอตัราร้อยละ 20 

18.1 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม   2561  และ 2560  ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

 129,749,818.81  67,024,011.45  23,927,813.96  22,382,773.60 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั        

คา่ใช้จา่ย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตดั-         

บญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว        

- รายการที่กระทบงบกําไรขาดทนุ (40,486,718.13)  (6,356,814.40)     (1,896,590.00)     (1,582,997.60) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้        

ที่แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ 89,263,100.68  60,667,197.05  22,031,223.96  20,799,776.00 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 166 

18.2 ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2561 และ 

2560 ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

คา่ใช้จา่ย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12,367,990.55  9,527,000.00  12,367,990.55  9,527,000.00 

ที่เก่ียวข้องกบั -        

- เงินลงทนุในความต้องการของตลาด (14,204,952.74)  (5,775,000.00)    (14,204,952.74)  (5,775,000.00) 

  -จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ

 

-  -  -  - 

 คา่ใช้จา่ย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,840,990.55  1,155,000.00       2,840,990.55       1,155,000.00 

    ที่แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (11,363,962.19)  (4,620,000.00)  (11,363,962.19)  
 

 (4,620,000.00) 

    

 

 

 

18.3 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้สาํหรับปี  

             สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560  สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

 

บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 450,849,959.15  303,810,496.14  264,114,783.74  106,937,511.32 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล 20%  20% 
 

 20% 
 

 20% 
 

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล -         

-คณูอตัราภาษี 90,169,991.83  60,762,099.22  52,822,956.75  21,387,502.26 

ผลกระทบตอ่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        

 ผลกระทบของรายได้และคา่ใช้จา่ยทางบญัชี (40,486,718.13)  (6,356,814.40)  (1,896,590.00)  (1,582,997.60) 

แตมิ่ได้เป็นรายได้และคา่ใช้จา่ยทางภาษี       331,340.00  1,023,260.00  -  - 

ผลกระทบทางภาษีที่ไมส่ามารถนํามาหกัใน -        

-การคํานวณกําไรเพ่ือเสียภาษี:        

-รายได้ที่ไมร่วมคิดภาษีเงินได้ 35,232,873.18  3,299,050.46  (31,203,352.79)  (632,622.95) 

-คา่ใช้จา่ยต้องห้าม   4,015,613.80  1,939,601.77      2,308,210.00  1,627,894.28 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ -        

ที่แสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ 89,263,100.68  60,667,197.05      22,031,223.96  20,799,776.00 
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18.4 สว่นประกอบของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการ  ดงัตอ่ไปนี ้

19. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานขึน้ภายใต้การอนมุตัิ

จากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทนุนีป้ระกอบด้วยเงินสว่นท่ีพนกังาน

จ่ายสมทบในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและสว่นท่ีบริษัทจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนั พนกังานจะ

ได้รับเงินจากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทนุดงักล่าว กองทุนสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จํากดั (มหาชน) 

20. ภาระผูกพัน 

20.1  สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการระยะยาว 

20.1.1 เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามตอ่สญัญาเช่าสิ่งปลกูสร้างกบั บริษัท ซาบีน่า ฟาอีสท์ จํากดั 

เพ่ือใช้เป็นสาํนกังานและโกดงัของบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได้              

3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่า

เดือนละ 142,500.00  บาท โดยผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย์ 

และผู้ให้เช่าสญัญาวา่จะไมจํ่าหนา่ยจ่ายโอน ขายทรัพย์ท่ีเช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

20.1.2 เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2552 บริษัทย่อยได้ลงนามในสญัญาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าแห่งหนึ่งเพ่ือเป็นศนูย์ค้า

ปลกีของบริษัทยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะครบกําหนดสญัญาในเดือนมิถนุายน 2562 โดยบริษัทย่อยได้

ชําระเงินคา่สทิธ์ิในการเช่าพืน้ท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ล้านบาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว ซึง่จะต้องจ่ายคา่เช่าและค่าบริการขัน้ตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                     

มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ  วนัที่ 31  ณ  วนัที่ 31  ณ  วนัที่ 31  ณ  วนัที่ 31 

  ธันวาคม  2561     ธันวาคม  2560   ธันวาคม 2561   ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        

เงินลงทนุในความต้องการของตลาด 12,367,990.55  9,527,000.00  12,367,990.55  9,527,000.00 

ลกูหนีฝ้ากขาย 241,541,749.22  208,144,659.42  -  - 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินค้า 3,200,000.00  3,200,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,124,629.20  16,339,214.00  12,304,280.00  10,407,690.00 

รวม 276,234,368.97  237,210,873.42  24,672,270.55  19,934,690.00 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        

สินค้าฝากขาย (70,543,735.17)  (74,847,948.30)  -  - 

รวม (70,543,735.17)  (74,847,948.30)  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  สทุธิ 205,690,633.80  162,362,925.12  24,672,270.55  19,934,690.00 
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บริษัท   

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

ไมเ่กิน 1 ปี 0.71 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี - 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 0.71 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

ไมเ่กิน 1 ปี 65.20 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 72.80 

มากกวา่ 5 ปี 0.16 

รวม 138.16 

 

20.2  หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560   บริษัทฯ มีหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ดงันี:้- 

  ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วตัถปุระสงค์  31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

1. คํา้ประกนัตอ่กรมศลุกากร  1.36  0.50  -  - 

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.61  3.75  1.34  1.34 

 

 

21. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการค้ากบัลกูหนีแ้ละ เจ้าหนี ้

ตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชําระเจ้าหนี ้และการรับชําระจากลกูหนี ้มีระยะเวลาสัน้ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ2560   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้
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   จํานวนเงินตราตา่งประเทศ ตามสกลุเงิน 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์           

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  535,453.39  162,410.53  49,884.43  15,591.50 

 เหรียญฮอ่งกง  -   -     -  - 

 ยโูร       -         -                -              - 

 ปอนด์สเตอร์ลิง  726,969.35  726,886.65              -               - 

หนีส้ิน           

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  580,701.98  283,517.48  64,057.22  202,492.75 

 เหรียญฮอ่งกง      62,106.00     28,505.90  -         21,335.00 

 ยโูร             4,235.58        400.98              -  - 

 ปอนด์สเตอร์ลิง       3,384.29  20,343.92           -  - 

 

 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่วในสภาวะดอกเบีย้ในตลาดเงิน

ปัจจบุนั เน่ืองจากบริษัทมีรายได้และกระแสเงินสดรับท่ีจะเข้ามาในแตล่ะช่วงเวลา เพียงพอตอ่การชําระดอกเบีย้  

ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลกูหนีก้ารค้าไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการให้สินเช่ือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษัท อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษัทขายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีมีความสามารถในการ

ชําระหนีไ้ด้ดี บริษัทจึงไมค่าดวา่จะได้รับความเสยีหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นี ้และความเสี่ยง

เก่ียวกบัการกระจกุตวัของลกูหนีก้ารค้ามีไมม่าก เน่ืองจากลกูหนีข้องบริษัทกระจายอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั สาํหรับลกูหนี ้

การค้าท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าหลงัจากหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็น    มลูค่าท่ี

คํานงึถึงความเสีย่งสงูสดุท่ีอาจเกิดจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดในการให้สนิเช่ือดงักลา่วแล้ว 
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มลูคา่ยตุิธรรม 

มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน และหนีส้นิทางการเงินมีเกณฑ์ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี ้

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 (พนับาท) 

 ราคาทนุ  มลูคา่ยตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561          

ส่วนที่หมุนเวียน          

เงนิลงทุนชั่วคราว          

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 162,756  114,097  -  -  114,097 

มูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราวของกลุ่มบริษัทถูกประเมินเป็นระดับ 1ของลําดับชัน้มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเงินลงทุน

ชัว่คราวดงักลา่วมีราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

 

22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

กําไรขาดทนุ จําแนกตามสว่นงานสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 มีดงันี ้

   งบการเงินรวม (ล้านบาท) 

   31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

   ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได้             

 รายได้จากการขาย สทุธิ 332.91  2,756.93  3,089.84  260.55  2,398.48  2,659.03 

 รายได้จากการบริการ -  -  -  -        3.66         3.66 

  รวมรายได้ 332.91  2,756.93  3,089.84  260.55  2,402.14  2,662.69 

ต้นทนุขาย     (1,494.85)      (1,307.11)  

กําไรขัน้ต้น     1,594.99      1,355.58  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร     (1,155.76)      (1,066.75)  

กําไรสทุธิจากการดาํเนินงาน     439.23          288.83  

รายได้และคา่ใช้จา่ยอ่ืน             

 รายได้อ่ืน     13.06           16.43 

 ต้นทนุทางการเงิน     (1.44)           (1.45) 

  รวมรายได้และคา่ใช้จา่ยอ่ืน     11.62         14.98 

กําไรก่อนภาษี     450.85        303.81  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้     (89.26)         (60.67)  

กําไรสทุธิ     361.59      243.14  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 
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งบกําไรขาดทนุ จําแนกตามสว่นงานสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  มีดงันี ้

   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) 

   31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

   ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตา่งประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได้             

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

           

           

           
 

          

 รายได้จากการขาย สทุธิ 35.69  762.48 

 

 798.17  39.92  682.72  722.64 

 รายได้จากการบริการ -  102.80  102.80  -  35.78   35.78 

  รวมรายได้ 35.69  865.28  900.97  39.92  718.50  758.42 

ต้นทนุขาย     (703.16)      (589.11) 

กําไรขัน้ต้น     197.81      169.31 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร     (91.32)      (83.74) 

กําไรสทุธิจากการดาํเนินงาน     106. 49        85.57 

รายได้และคา่ใช้จา่ยอ่ืน            

 รายได้อ่ืน     157.62         21.37 

  ต้นทนุทางการเงิน     -      - 

  รวมรายได้และคา่ใช้จา่ยอ่ืนอ่ืน         157.62         21.37 

กําไรก่อนภาษี     264.11      106.94 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้     22.03       (20.80) 

กําไรสทุธิ     242.08       86.14 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงนิรวมประมาณ  1,070  ล้านบาท  

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

คา่ใช้จา่ยสาํคญั ๆ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ2560 ซึง่จําแนกตามลกัษณะได้ดงันี ้

 
บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป        

             และงานระหวา่งทํา 83,844,636.22  (168,643,372.88)         6,079,974.48  11,733,349.43 

ซือ้สินค้าสําเร็จรูป 152,395,539.80        26,529,521.14  -  - 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 678,427,183.14      495,988,712.74  309,075,591.13  293,286,540.32 

คา่ใช้จา่ยพนกังาน -  700,812,179.07       633,886,886.34  148,428,886.93  124,228,754.93 

(ไมร่วมคา่ตอบแทนผู้บริหาร)        

คา่เสื่อมราคาและคา่ใช้จา่ยตดับญัชี 50,121,197.22  55,610,352.61  11,248,844.60  10,453,518.88 

คา่ขนสง่ 14,376,869.72  13,946,812.91  17,225.00  14,834.00 

คา่สารเคมี และคา่วิเคราะห์ 9,775,800.87  4,721,694.31  208,815.00  140,750.00 

คา่โฆษณา 94,608,795.23  93,290,082.04  75,650.00  155,204.86 

        

24. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 

วนัที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการ

ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์       

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนัตามที่กําหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3  พฤษภาคม  2550 

65 MINI MBA /

มหาวิทยาลยัธรรม 

ศาสตร์  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 64/2007 

45.81 เป็น

พ่ีชาย

ของนาง

สชุญัญา  

ธนาลง

กรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

-  ประธานกรรมการ 

 

-  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัทยอ่ย 

2516-ปัจจบุนั 

 

-  ประธานกรรมการ 

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 

2. นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร     

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนัตามที่กําหนดในหนงัสือ

รับรองและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3  พฤษภาคม  2550 

54 ปริญญาโท สาขา

การตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรม 

ศาสตร์ 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)   

- DAP 63/2007  

- EDP 5/2010  

- HRP 6/2014 

- FSD 2016 

- BMT 6/2018 

0.003 ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

-  กรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทน 

-  ประธาน

กรรมการบริหาร, 

กรรมการผู้จดัการ 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

-   บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัทยอ่ย 

2550-ปัจจบุนั 

 

-   กรรมการ และ

ประธานกรรม 

    การบริหาร 

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 

3. นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

(กรรมการบริษัท) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

26  กรกฏาคม  2555 

63 ปริญญาตรี  

รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 105/2013 

- เป็น

น้องสาว

ของนาย

วิโรจน์   

ธนาลง

กรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

-กรรมการ 

 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัทอ่ืน 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

 

-  36 Property 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 

วนัที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการ

ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

4. นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ ์

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนัตามที่กําหนดในหนงัสือ

รับรอง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

24  เมษายน  2558 

52 ปริญญาตรี สาขา

บญัชีต้นทนุ 

มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย/  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 120/2015 

- EDP 16/2016 

- ACPG /2016 

- FSD34/2017 

- BFI  5/2018 

- CISA 13/2018 

0.003 ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

-  กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

-  ผอ.สายงานบญัชี

และการเงิน 

 

 

 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัทยอ่ย 

2558-ปัจจบุนั 

   

 

 

2556-2558 

 

 

-  กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

-  ผอ.สายงานบญัชี

และการเงิน 

-  ผจก.ฝ่ายบญัชี

โรงงาน 

 

 

 

 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์

อีสท์ จํากดั 

 

5. นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์               

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนัตามที่กําหนดในหนงัสือ

รับรองและกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3  พฤษภาคม  2550 

54 ปริญญาโท สาขา

การตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศ

าสตร์ / 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007  

- EDP 8 

- ACPG /2016  

0.003 ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

2553-ปัจจบุนั 

 

 

 

2550-ปัจจบุนั 

-  กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

-   รักษาการ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานทรัพยากร

มนษุย์ 

-   รักษาการ

ผู้ อํานวยการสาย

งานจดัซือ้ และ

เตรียมการผลิต   

-  กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

 

 

-   บริษัท ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 

-   บริษัท ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 

วนัที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการ

ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

บริษัทยอ่ย 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

2553-ปัจจบุนั 

 

 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

-   รักษาการ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานทรัพยากร

มนษุย์ 

-   รักษาการ

ผู้ อํานวยการสาย

งานจดัซือ้ และ

เตรียมการผลิต   

-  กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี       

(กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1  มีนาคม  2555 

 

 

53 ปริญญาตรี        

รัฐประศาสนศาสตร์

(การคลงั)   

จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั /  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 99/2012  

- EDP 10 

- HRP 6/2014                      

0.01 % ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

-  กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

-   กรรมการ, 

กรรมการบริหาร 

-   ผู้ อํานวยการสาย

งานผลิต   

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัทยอ่ย 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

-   ผู้ อํานวยการสาย

งานผลิต   

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

7. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ       

(กรรมการอิสระ,ประธาน

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3  พฤษภาคม  2550 

   71 ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอก

บญัชี / 

Michigan State 

University, USA.   

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP ปี 2003  

- ACP ปี 2005 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

-  กรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

- กรรมการอิสระ

และประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัทอ่ืน 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 

วนัที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการ

ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

8. นายสมชยั วนาวิทย 

(กรรมการอิสระ,กรรมการ

ตรวจสอบและประธานสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3  พฤษภาคม  2550 

69 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ 

Southeastern 

Louisiana 

University, USA. / 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 8/2004  

- DCP 49/2004 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

- ประธานกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบ 

แทน 

- กรรมการอิสระ

และประธาน    

กรรมการตรวจ 

สอบ 

-  การการอิสระและ

กรรมการตรวจ 

สอบ 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

-  บริษัท ที เอส ฟลาว

มิลล์  จํากดั (มหาชน)/

ผลิตแป้งสาล ี

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัทอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

  

9. นายยทุธนา อดิพฒัน์         

(กรรมการอิสระ,กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3  พฤษภาคม  2550 

73 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ

มหาบญัฑิต Eastern 

New Maxico UN /   

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007 

 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

-  กรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทน 

-  กรรมการอิสระ

และ กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัทอ่ืน 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง/ 

วนัที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการ

ศกึษา/การฝึกอบรม 

สดัสว่น

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

10. นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  

(กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

24  เมษายน  2558        

55 ปริญญาโท การ

จดัการวิศวกรรมอตุ

สาหการ

วิทยาศาสตร์  

มหาบญัฑิต/ 

The Asian Institute 

of Technology 

  

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- DCP 24/2002 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

-ประธานกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

2553-ปัจจบุนั 

 

 

 

2558-ปัจจบุนั 

- กรรมการผู้จดัการ 

 

- กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-  บริษัท เกลอแก้วก่อกิจ 

จํากดั 

-  บริษัท โองการแก้ว 

จํากดั 

-บริษัท กระบี่เงินฟดูส์ 

จํากดั 

 

11. นางสาววาจา  มขุโต 

(เลขานกุารบริษัทฯ) 

 

 

50 ปริญญาตรี  สาขา

บญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนดสุิต / 

 

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- CSP 53/2013 

0.003 ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

2557 

 

 

2550-2556 

 

- เลขานกุารบริษัทฯ 

และผู้จดัการ        

ฝ่ายบญัชี 

- เลขานกุารบริษัทฯ 

และผู้จดัการสว่น

บญัชี 

- ผู้จดัการสว่นบญัชี 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัทยอ่ย 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

-  บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั / ผลิตและ

ออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

 
 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยอ่ย 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ X X 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร  /, //  /, // 

3.นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์                  /     

4.นายสมคดิ  ผดงุเกียรตศิกัดิ ์  /, //  /, // 

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

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี /, //  

7. นางสาวรววีลัย์  ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวิทย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ์ อทุโยภาศ /  

 

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

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

ช่ือ-สกลุ/ ตําแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุทางการ

ศกึษา 

สดัสว่น

การถือ

หุ้น (%)  

ลกัษณะ

ความสมั

พนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. วา่ที่ร้อยตรี สมัพนัธ์  ปยุภิรมย์ 

(หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน) 

36 

 

ปริญญาตรี  สาขา

บญัชี/ 

มหาวิทยาลยัศรี

ปทมุ 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 

 

2553-2555 

 

 

 

-  หวัหน้าแผนกตรวจ 

สอบภายใน 

-  หวัหน้าแผนกตรวจ 

สอบภายใน 

 

 

-  บริษัท ซาบีน่า จํากดั 

(มหาชน) 

-  บริษัท พีรพฒัน์ 

เทคโนโลยี จํากดั

(มหาชน) 
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