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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั  ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

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

17 สิงหาคม 2538   ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000 หุ้น   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท        

ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550   มีทุนจดทะเบียน 295 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 59 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  

ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551  มีทุนจดทะเบียน 347.50 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 69.50 ลา้นหุน้   มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 

5 บาท   และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555  ทางบริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาหุน้ท่ีตราไวจ้าก  หุน้ละ 5 บาท  เป็นหุ้นละ 

1 บาท ทาํใหมี้จาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด 347.50 ลา้นหุน้  และมีทุนจดทะเบียนเท่าเดิมคือ 347.50  ลา้นบาท  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษทัย่อย  และลูกค้า  ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นใน

ต่างประเทศ (OEM)  โดยเน้นไปท่ีลูกคา้แถบทวีปยุโรปเป็นหลกั   เดิมการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM   

ของบริษทัฯ เป็นการผลิต  และจาํหน่ายให้แก่บริษทัยอ่ย  ซ่ึงรับคาํสั่งผลิตมาจากลูกคา้อีกทอดหน่ึง  เน่ืองจากบริษทัยอ่ย

ดาํเนินธุรกิจมานาน  และเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ต่างประเทศมากกวา่   เม่ือบริษทัฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศจึง

เร่ิมจาํหน่ายสินคา้ OEM  ตรงสู่ลูกคา้โดยไม่ผ่านบริษทัย่อยมากข้ึน  จนทาํให้การผลิตให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชั้นใน

ต่างประเทศ (OEM) มีสดัส่วนเป็นรายไดห้ลกั  

แต่ทั้งน้ี  หลงัจากท่ีทางบริษทั ไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบาย  โดยไดท้าํการลดการจดัหน่ายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย

ชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM)  ตั้งแต่ปี 2551  เป็นตน้มา ทาํให้ปัจจุบนัสัดส่วนรายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บับริษทัยอ่ยภายใตแ้บรนด ์ซาบีน่า (Sabina) เป็นหลกั  

ปัจจุบนั  บริษทัฯ มีโรงงาน 3 แห่ง  ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท  ยโสธร  และบุรีรัมย ์  มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกวา่ 

2,480  เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกวา่  2,400  เคร่ือง   และเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ  จาํนวนกวา่  80  เคร่ือง   นอกจาก

เคร่ืองจกัรหลกัเหล่าน้ีแลว้  ยงัมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเยบ็  ซ่ึงสามารถช่วยปรับเคร่ืองจกัรใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกบัรูปแบบผลิตภณัฑม์ากข้ึน  โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกนัไป  ตามรูปแบบสินคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีปริมาณ

การผลิตจริงทั้งส้ิน 4.61 ลา้นช้ินต่อปี 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กสายอาชีพ “ศูนยฝึ์กอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมพฒันา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545” เพ่ือสอนวิชาชีพช่างตดัเยบ็ให้แก่บุคคลท่ีมีความสนใจ ซ่ึงนอกจากมีวตัถุประสงคใ์นการลด

ผลกระทบจากการขาดแคลนพนกังานท่ีมีทกัษะแลว้ยงัเพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและฐานะการเงินของประชากรใน

จงัหวดัอีกดว้ย ปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 4,135 คน 

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 

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

หุ้นสามญั 1,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 145 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

1,450,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต  และจาํหน่ายชุดชั้นใน โดยแบ่งลกัษณะธุรกิจออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

คือ 

1. ธุรกิจการออกแบบ  ผลิต และจาํหน่ายชุดชั้นใน  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง  Sabina โดยมี  Collection 

ยอ่ย ๆ  เช่น   Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm, Modern V by Sabina และอีกหลากหลาย Collection ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทุกวยั   

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นใน  ตามคาํสัง่ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ  (OEM) 

เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวยี เป็นตน้  

โดยรายไดห้ลกัมาจากการจาํหน่ายชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง  ซ่ึงนอกจากมีการจดัจาํหน่าย

ภายในประเทศผา่นหา้งสรรพสินคา้ทั้งในกรุงเทพฯ    และต่างจงัหวดัแลว้   บริษทัยอ่ยยงัมีการจาํหน่ายชุดชั้นใน  ภายใต้

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

การจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรี    ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเองในต่างประเทศนั้น      เป็นการขายขาดใหแ้ก่

ตวัแทนจาํหน่าย  ซ่ึงจะนาํสินคา้ไปวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้   หรือร้านคา้ของตนเอง เป็นส่วนใหญ่   เช่น   ในแถบ

ตะวนัออกกลาง  ไดแ้ก่   สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต  อิหร่าน  บาร์เรน ในแถบเอเชีย ไดแ้ก่ ปากีสถาน, บงัคลาเทศ และ

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  ไดแ้ก่ พม่า, กมัพชูา,ฟิลิปปินส์, ลาว  และเวยีดนาม เป็นตน้ ทั้งน้ีในแต่ละ

ประเทศยงัมีการขยายช่องทางการจาํหน่ายผา่นทาง Social Media ทาง TV ตลอดจนทาง Direct Catalogue ดว้ย 

 ปัจจุบนั  บริษทัยอ่ย  มีโรงงาน 2 แห่ง   ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ  และจงัหวดันครปฐม   มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ิน

กวา่ 1,450 เคร่ือง  โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็  จาํนวน 1,300 เคร่ือง   และเคร่ืองจกัรอ่ืนกวา่ 150 เคร่ือง นอกจากน้ียงัมีการ

บาํรุงรักษาเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ   และความปลอดภยัต่อพนกังานอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีกาํลงัในการผลิตทั้งส้ิน 

1.91 ลา้นช้ิน ต่อปี  

 

ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

การประกอบ

ธุรกิจ 
ออกแบบ 

ผลิตและจาํหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของ

ตนเอง 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทั

ยอ่ย 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์OEM ใหแ้ก่

ลูกคา้ต่างประเทศ 

บริษทัฯ     

บริษทัยอ่ย     

 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั 

  วสัิยทศัน์ (Vision)    

                    ทางบริษทัไดว้างวสิยัทศันใ์นการดาํเนินกิจการ  ภายใตแ้นวคิด คือ “Create Value with Innovation” โดย

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างแบรนด ์ซาบีน่า ใหเ้ป็นแบรนดชุ์ดชั้นในท่ีมีคุณค่า ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งทางดา้นแฟชัน่ท่ีลํ้า

สมยั คุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับ  สอดคลอ้ง   และเหมาะสมกบัความตอ้งการของสุภาพสตรีในทุกประเทศ  ควบคู่ไปกบั

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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        พนัธกจิ (Mission) 

                    เพ่ือท่ีจะทาํใหแ้บรนด ์ซาบีน่า สามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ท่ีวางไว ้ ทางบริษทัฯ  มีพนัธกิจท่ี

จะตอ้งดาํเนินการโดยมีแนวความคิดในการดาํเนินงานแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

People : Trust and Worthiness in human as precious resources 

พนักงาน  :  บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่  พนกังานเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าของบริษทั  เน่ืองจากปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี

สามารถทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคน์ั้น คือ พนกังาน ซ่ึงทางบริษทัฯ ให้

ความสาํคญักบัการดูแลพนกังานทุกคนทุกตาํแหน่งเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทั  

Product : Delivered products beyond expectation 

สินค้า   :   บริษทัฯ จะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้  ดว้ยการวจิยั  พฒันา เพ่ือใหไ้ด้

นวตักรรมใหม่ๆ ของสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทุกเพศทุกวยั 

Partners : Trust and Reliable Enterprise 

หุ้นส่วน :   บริษทัฯ จะบริหารงาน และดาํเนินงาน  เพ่ือทาํใหไ้ดรั้บความไวว้างใจ  และความเช่ือมัน่จากหุน้ส่วน 

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

Productivity : Innovation through productivity by advance mechanism 

การผลติ :  บริษทัฯ จะบริหารการผลิตโดยนาํวธีิการบริหารการผลิต เทคโนโลยกีารผลิต นวตักรรมการผลิต 

รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีลํ้าสมยั มาใชใ้นการผลิต  เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้

ทุกประเทศ 

Planet  : Return Benefit to Society and Environment 

สังคม :   บริษทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการคืนกาํไรใหก้บัสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 

 บริษทัมุ่งหมายท่ีจะเป็น Brand ไทย อนัดบัหน่ึง ครอบคลุมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผ่านทุก

ช่องทางการจาํหน่าย และโดยเฉพาะการขายผ่านทาง TV และทาง On Line มุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดแบบ Digital 

Marketing 

 ทางดา้นการผลิต บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตชุดชั้นในสตรีท่ีมีคุณภาพ และมีนวตักรรมใหม่ๆ ให้ทนัยคุตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ โดยลดสัดส่วนการรับจา้งผลิตแบบ OEM ให้ตํ่าลงทุกๆปี นาํกาํลงัการผลิตไปผลิต

ใหก้บัสินคา้ภายใต ้Brand “Sabina” ใหม้ากข้ึน 

เป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัฯ ไดว้างกลยทุธ์ และเป้าหมายการดาํเนินการของบริษทั ดงัน้ี 

1. Asian Brand  หลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC : Asean Economic Communityซ่ึง

ทางบริษทัฯ ไดว้างนโยบาย ในการขยายแบรนดชุ์ดชั้นใน Sabina ไปยงัประเทศในกลุ่มประเทศเหล่าน้ีทั้งหมด  ซ่ึงปัจจุบนั 

บริษทัฯ มีการจดัตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายในกลุ่มประเทศดงักล่าวไดท้ั้งหมดแลว้ 5 ประเทศ ซ่ึงมี ฟิลิปปินส์ , เวยีดนาม, ลาว, พม่า 

และกมัพชูา  

สาํหรับแผนการดาํเนินการปัจจุบนั บริษทัฯ เร่งประสานงานกบัทางผูจ้ดัจาํหน่ายในแต่ละประเทศ ในการเปิดจุดจดั

จาํหน่าย ตามหา้งสรรพสินคา้, สแตนดอ์โลน ช็อป , ไฮเปอร์มารเก็ต ในแต่ละประเทศใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือสร้างการรับรู้
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แบรนด ์ และยอดขาย  หลงัจากนั้นทางบริษทัฯ ไดว้างแผนการทาํการตลาดในลกัษณะ Localized และใชส่ื้อการตลาดใน

ลกัษณะ Social Marketing เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือวางแนวทางในการท่ีจะเติบโตเป็น Asian Brand ต่อไป 

2.  การปรับปรุงทางด้านโลจสิตกิส์  จากสถานการณ์ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ท่ี

หลากหลายมากข้ึน ทางบริษทัฯ ไดผ้ลิตสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ดงันั้น

จึงมีความจาํเป็นตอ้งกระจายสินคา้ไปยงัร้านคา้เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา จึงตอ้งพฒันาทางดา้น

ระบบโลจิสติกส์ หรือการดูแลสตอ๊กสินคา้ในแต่ละร้านคา้ เพ่ือกระจายสินคา้ใหถู้กท่ี ถูกเวลา ถูกกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมีลูกคา้ท่ีหลากหลาย โดยบริษทัไดเ้ร่ิมพฒันาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ

ตรวจสอบสินคา้ท่ีขายได ้ใหมี้สตอ๊กสินคา้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละร้านคา้ในทุกร้านคา้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การขายสินคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน  นอกจากนั้นแลว้การท่ีทางบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกระจายสินคา้ไปยงัอาเซียนมากข้ึน จาํเป็นตอ้งมี

ระบบในการตรวจสอบสตอ๊กสินคา้ของผูจ้ดัจาํหน่าย หรือดีสทริบิวเตอร์ของบริษทัฯ ตลอดเวลา เพราะการส่งสินคา้ไปยงั

ประเทศต่างๆ เหล่าน้ี ตอ้งใชเ้วลาทั้งในการดาํเนินการเอกสารการส่งสินคา้ และระยะเวลาการส่งสินคา้ เพ่ือใหมี้สินคา้

ใหม่ ไดร้ะยะเวลาใกลเ้คียงกนักบัในประเทศ 

3.   การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ  ทางบริษทัฯ  มุ่งเนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยนาํเคร่ืองมือ

ต่างๆมาใชใ้นการบริหารการผลิต  เพ่ือสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัฯ (Sustainable Growth)  นอกจากจะ

พฒันาปรับปรุง และบูรณาการกระบวนการต่างๆในการปฏิบติังาน  ยงัไดข้ยายผลใหท้ัว่ทั้งองคก์าร  รวมไปถึงคู่คา้ หรือผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจ  โดยผา่นโครงการ SPM  ( Sabina Productive Management )  ซ่ึงเป็นการรวมทุกเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมในการบริหารการผลิตของบริษทัฯ มาขบัเคล่ือนและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ผา่นคณะกรรมการซ่ึงมาจาก

ตวัแทนของทุกหน่วยงานของบริษทัฯ โดยเฉพาะแนวคิด  Lean Enterprise  เพ่ือขยายผลของการบริหารการผลิตแบบ

พอดี ทนัเวลา หรือระบบลีนไปทัว่ทั้งบริษทั  รวมถึงการขยายผลไปถึงคูค่า้และลูกคา้ เพ่ือใหเ้ป็นห่วงโซ่เดียวกนั   เป็นการ

ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือใหเ้กิดการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม ( Total Quality 

Management ) และกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีสมาชิกทุกคนต่างใหค้วามสาํคญั และมีส่วนร่วมในการพฒันาการ

ดาํเนินงานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงจะสร้าง

โอกาสทางธุรกิจความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และพฒันาการท่ีย ัง่ยนืขององคก์ร 

4.  การขยายไปในธุรกจิอืน่  เม่ือมีการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นโอกาส

อนัดีในการท่ีบริษทัฯ จะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ โดยการนาํเขา้แบรนดต์่างๆ ในอาเซียนเขา้มาขยายตลาดในประเทศ

ไทย ซ่ึงทางบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ และความสมัพนัธ์อนัดีกบั หา้งชั้นนาํต่างๆ ในประเทศไทยเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการ

ติดต่อ และดาํเนินการ  
 

 

1.2     ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงพฒันาการทีสํ่าคญั 

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

2538 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 

มกราคม 2520 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั

ยอ่ย และผลิตชุดชั้นใน ตามคาํสัง่ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM)  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยเร่ิมก่อตั้งข้ึนจากการร่วมทุนกนัของสมาชิกรุ่นท่ี 2 ของครอบครัวธนาลงกรณ์นาํโดย

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงมีความชาํนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน มากกวา่ 40 ปี แต่เดิมการประกอบธุรกิจชุดชั้นใน

ของสมาชิกรุ่นท่ี 1 ของครอบครัวธนาลงกรณ์มีจุดเร่ิมตน้จาก “ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ห้างยกทรงจินตนา” ภายใตก้ารบุกเบิก
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ของคุณจินตนาและคุณอดุลย ์ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นมารดาและบิดาของนายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดแ้ยกการดาํเนินกิจการจาก บริษทั จินตนาแอพพาเรล จาํกดั 

(ช่ือปัจจุบนัของ “หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งยกทรงจินตนา”) อยา่งชดัเจนมานานกวา่ 17 ปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทั เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบี

น่า จาํกดั (มหาชน) มีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาท และ

สาํนกังานสาขา 4 สาขา ตั้งอยู ่ เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

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

อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร  และเลขท่ี  81,106  หมู่ท่ี 6  ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์

 

          การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผ่าน

มา  สรุปไดด้งัน้ี 
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 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร  เขา้ร่วมโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเผยแพร่แนวทางการ

อนุรักษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

ในภาคอุตสาหกรรม  เม่ือ วนัท่ี  20 มกราคม 2558  

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

ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออกรักษามาตรฐานตน้แบบ  วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลั การให้ความรู้ระบบการบริหารองคก์ร    

ดว้ย 5 ส  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม  2558 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั การให้ความรู้ระบบการบริหารองคก์ร 

ดว้ย 5 ส  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม  2558 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ไดรั้บรางวลั หน่วยงานตน้แบบท่ีมีมาตรการองคก์ร

ดีเด่นดา้นการสวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็นต ์  เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER  

ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  ระดบัเพชร  เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2558 

 บริษัทซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) โรงงานชัยนาท ได้รับรางวลัการประกวด TO BE NUMBER 

ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  ระดบัทอง  เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2558 

 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานท่าพระ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2558   ปีท่ี 8   เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 2558    จาก

สนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2558   ปีท่ี 5   เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 

2558    สาํหรับโรงงานสาย 5  จากสนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2558   ปีท่ี 10   เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 2558    จาก

สนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการ

รณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานให้เป็นศูนย ์ประจาํปี พ.ศ. 2558    เม่ือวนัพุธท่ี  17 กรกฎาคม 

2558    จากสนง.สวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการมุ่งมัน่ ดาํเนินการ

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

โครงการสถานประกอบการปลอดภยั  เฉลิมพระเกียรติ   เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม  2558     จากกระทรวง

แรงงาน 
 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการมุ่งมัน่ ดาํเนินการ

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

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

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

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

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

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

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 2 ระดบัประเทศ วนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2559 
 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลั Thailand Lean Award ระดบั Silver 

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

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

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

Golden Award ผลงาน “ของผมก็เจ๋งนะครับ” เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 โดยสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่น 
 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ไดรั้บรางวลัสถานประกิจการดีเด่น ดา้น

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

สมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ประจาํปี 2559 ปีท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
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ปี  2560 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

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

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

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

หมวดธุรกิจแฟชัน่ ประจาํปี 2559 
 
 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑลสาย 5  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ดา้นแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ปีท่ี 8  เม่ือวนัท่ี  25 สิงหาคม 2560    

 บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั โรงงานท่าพระ   ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ปีท่ี 9  เม่ือเดือน สิงหาคม 2560 

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )     ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

และสวสัดิการแรงงานดีเด่น  ปีท่ี 12  ( 10 ปี ข้ึนไป  ) เม่ือเดือน สิงหาคม 2560  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )     ประกาศแสดงตนเอง (Self  Declaration)  เขา้สู่ระบบมาตรฐาน

แรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)   จากสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ประจาํปี  

2560 เม่ือ วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 

 บริษทัซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน ) โรงงานชัยนาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านการ

ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ประจาํปี 2560   จากกระทรวงแรงงาน  วนัท่ี 18 มกราคม 2560 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย

การจา้งแรงงานพิการดีเด่น  จากกรมส่งเสริมและพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เม่ือวนัท่ี  

26 มกราคม 2560 

 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการสนบัสนุนการ

เรียน การสอนใหก้บัสถานศึกษาอยา่งดียิง่  จากวทิยาลยัอาชีพ เนินขาม  เม่ือวนัท่ี  24 มีนาคม 2560    

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ไดรั้บรางวลั  Thailand  Kaizen  Award  

2017 ประเภท  Kaizen  Suggesstion  System  ผลงาน “ ป้ันเตา้กระดาษ ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 

 บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั  โรงงานท่าพระ  ไดรั้บรางวลั  Thailand  Kaizen   Award   2016  

ประเภท Kaizen   Suggesstion  System   ระดบั ทอง     ผลงาน   “ ลาร์กลบัสายแขน  ”  เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 2560  

 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการท่ีไดรั้บรอง

มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) จากกรมสวสัดิการ

คุม้ครองแรงงาน  เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 
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 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั  ( มหาชน )  โรงงานชยันาท    รางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้น

ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ประจาํปี 2560 ชมเชยระดบัจงัหวดั    

จากกระทรวงแรงงาน  ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  25 สิงหาคม  2560 

 บริษัท ซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบการ ปลอดโรค  

ปลอดภยั  กายใจเป็นสุขระดบัประเทศในระดับดี ประจาํปี  จาก จากสํานักโรคจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดลอ้ม   กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

              
 

1.3.1 นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

บริษัทฯ      

   ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  และลูกคา้  ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นใน

ต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ของ

บริษทัฯ เป็นการผลิต  และจาํหน่ายให้แก่บริษทัย่อย  ซ่ึงรับคาํสั่งผลิตมาจากลูกคา้อีกทอดหน่ึง  เน่ืองจากบริษทัย่อย

ดาํเนินธุรกิจมานาน  และเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ต่างประเทศมากกวา่   เม่ือบริษทัฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศจึง

เร่ิมจาํหน่ายสินคา้ OEM  ตรงสู่ลูกคา้โดยไม่ผา่นบริษทัยอ่ยมากข้ึน   

บริษัทย่อย 

   ทาํหนา้ท่ีในการออกแบบ ผลิต และจดัจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี ภายใต ้แบรนด์ “ ซาบีน่า “ รวมถึงการผลิตตาม

คาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีใชแ้บรนดข์องลูกคา้ หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษทัฯ ผูจ้ดัจาํหน่าย

ชุดชั้นในสตรีภายใตแ้บรน์ “ซาบีน่า “ ไปยงัห้างสรรพสินคา้, ร้านคา้ตามศูนยก์ารคา้และ โมเดิร์นเทรด ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ รวมทั้งการจาํหน่ายผา่นทางช่องทางการจาํหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของ

บริษทัเอง และ Website อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณ วโิรจน์ ธนาลงกรณ์

 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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2.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1    โครงสร้างรายได้  

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย นบัเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัในปัจจุบนั โดย

คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ  90.40 และ91.03  ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมปี 2559 และ 2560 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการ

ขายผลิตภณัฑ ์OEM ไดมี้สดัส่วนร้อยละ 9.01  และ 8.22 ของรายไดต้ามงบการเงินรวมในปี 2559  และ2560  

 

 

หมายเหตุ :   1. รายไดจ้ากการบริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับจา้งตดัผา้ และรายไดจ้ากการรับจา้งเยบ็สินคา้ 

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

2.2    เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมปรับเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2550 โดยได้ลดสัดส่วนการขายผลิตภณัฑ์ OEM  กับ

สดัส่วนขายภายใตแ้บรนด์ซาบีน่า ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดส่วน ร้อยละ 54.89 มาเป็น ร้อยละ  46.15  ในปี 2551 

ร้อยละ 30.83 ในปี 2552  , ร้อยละ 28.78 ในปี 2553  , ร้อยละ 22.15 ในปี 2554  , ร้อยละ 9.15 ในปี 2555 ,ร้อยละ 9.13 ใน

ปี 2556,ร้อยละ11.19 ในปี2557, ร้อยละ 10.85ในปี2558 ,ร้อยละ9.01 ในปี2559 และร้อยละ 8.22 ในปี 2560 ของรายได้

รวมตามงบการเงินรวม   ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ยงัคงนโยบายในการรักษาสัดส่วนการขายผลิตภณัฑ ์OEM ให้อยูใ่นระดบัไม่

เกิน ร้อยละ 10-20  ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีทางบริษทัฯ ยงัคงรักษาสัดส่วนของการขายภายใตแ้บรนด์ซาบีน่า และภายใตแ้บรนด์

ของลูกคา้ หรือOEM ไว ้ในระดบัดงักล่าว เน่ืองจาก 

1 ความไม่แน่นอนของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เน่ืองจากกาํลงัการผลิตของโรงงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้ง

ใชแ้รงงานมีฝีมือไม่สามารถท่ีจะลดลง หรือเพ่ิมข้ึนไดท้นัที เพราะแรงงานเหล่าน้ีตอ้งใชค้วามสามารถ และทกัษะสูงใน

การผลิต ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงตอ้งรักษาระดบัของการผลิตให้สอดคลอ้งกบัแรงงานมีฝีมือดงักล่าวให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม ระหว่างการผลิตให้กับแบรนด์ของบริษทั และ การผลิตภายใตแ้บรนด์ของลูกคา้ หรือ OEM เพ่ือบริหาร

ประสิทธิภาพการผลิตใหสู้งสุด  โดยเฉพาะในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทั้งการเกิดวกิฤตซพัไพรมข์องประเทศ สหรัฐอเมริกา , 

ปัญหาหน้ีสาธารณะของทางฝ่ังยุโรป,ปัญหาการถูกคว ํ่าบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย หรือความผนัผวนของ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน  ซ่ึงจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทัว่โลก ส่งผลกระทบ

กบัการบริโภคภายในประเทศของประเทศไทยเติบโตในอตัราท่ีตํ่า ส่งผลให้กาํลงัการซ้ือของประชาชนในประเทศลดลง 

อีกทั้งผลการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปลายปี 2559 ส่งผลให้นโยบาย PTT เปล่ียนไปจากเดิม ท่ีเวียดนามจะ

ไดโ้อกาสเป็นผูผ้ลิตส่งออกรายใหญ่ ทางบริษทัฯ จึงตอ้งหันมาเร่งการผลิตให้กบัทาง OEM มากยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาระดบั 

การผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงสุดตลอดเวลา และสร้างกาํไรให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ีสุดตลอดเวลา รวมทั้งการหา

สายผลติภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 

หุ้นบริษทั 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษทัย่อย 

บริษทั ซาบีน่า  

ฟาร์อสีท์ จํากดั 
99.90% 2,046.18 88.66 2,167.01 90.40 2,438.85 91.03 

ขายผลติภณัฑ์ OEM 
บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 250.36 10.85 215.90 9.01 220.17 8.22 

รายได้จากการบริการและ

รายได้อืน่ 1,2  

บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 11.36 0.49 14.13 0.59 20.10 0.75 

รวม   2,307.92 100.00 2,397.01 100.00 2,679.12 100.00 
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ตลาดใหม่โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC ท่ีมีขอ้ตกลงในเร่ืองของภาษีระหวา่งประเทศเป็นศูนย ์ซ่ึงไดเ้ร่ิมแลว้ เม่ือ 31 

ธนัวาคม 2558 เป็นตน้มา 

2 เพือ่การเรียนรู้เทคโนโลยแีละเทรนด์ดไีซน์ใหม่ๆ  การรับออเดอร์จากต่างประเทศทัว่โลก ทาํให้ทางบริษทัฯ ได้

เรียนรู้ไดท้นักบัความตอ้งการของตลาดชุดชั้นในและชุดวา่ยนํ้ าทัว่โลก  ทั้งทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตใหม่ๆ , ทิศทาง

และแนวโน้มของตลาดในแต่ละประเทศ , การหาโอกาสในการเขา้ไปขยายตลาดในประเทศเหล่านั้น รวมทั้งเทรนด์

แฟชัน่ของชุดชั้นในและชุดวา่ยนํ้ าในอนาคต เพ่ือนาํมาพฒันาทางดา้นการผลิต และดีไซน์สาํหรับแบรนดข์องบริษทัฯ เอง 

สาํหรับในปี 2560 นั้น ทางบริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดงัน้ี 

1) การขยายแบรนด์ ซาบีน่า ในประเทศ ถึงแมว้่าภาพรวมของตลาดจะยงัไม่สดใสนัก แต่บริษทัก็ยงัสามารถมี

ยอดขายภายใต ้Brand เติบโตข้ึนจาก ปี 2559 โดยการผลิตสินคา้นวตักรรมใหม่พร้อมการตลาดท่ีแข็งแกร่ง และการเพ่ิม

การผลิตสินคา้ชุดวา่ยนํ้ าท่ีประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี ในคร่ึงปีแรกเติบโตไดดี้ จากการออกผลิตภณัฑ ์Wireless Bra ตวั

ใหม่ พร้อมทั้งการทาํการตลาดทาง TVC อยา่งต่อเน่ือง ส่วนในคร่ึงปีหลงัอตัราการเติบโตของบริษทัเติบโตไดม้ากข้ึนมาก  

ทั้งน้ีเกิดจากการทาํการตลาด Digital Marketing ในโลก Online มากข้ึนของปีน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัการเปล่ียนพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในโลก Online 

สาํหรับในปี 2561 นั้น จากตวัเลขการคาดการณ์ทั้งของภาครัฐบาล และ ของต่างประเทศคาดวา่ประเทศไทยจะมีการ

เติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีร้อยละ 4.0  อนัเน่ืองมาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และ

ต่างประเทศ ท่ีปรับตวัไดเ้พ่ิมข้ึน อีกทั้งนโยบายทางภาครัฐท่ีออกมากระตุน้เศรษฐกิจ โดยการสร้างงานในโครงสร้าง Infra 

Structure ภายในประเทศ ทางบริษทัฯ จึงคาดวา่สภาวะการบริโภคภายในประเทศจะดีข้ึน ทางบริษทัฯ ไดมี้การ

ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของรายไดจ้ากการขายแบรนดซ์าบีน่าภายในประเทศไวท่ี้ ร้อยละ 10  ซ่ึงสูงกวา่ตวัเลขคาดการณ์

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยบริษทัฯ ยงัคงมีเป้าหมายของในการสร้างแบรนด ์ซาบีน่า ใหแ้ขง็แกร่งและอยูใ่นใจ

ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด  และมีสินคา้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกๆ ช่วงอาย ุเพ่ือเป็นการแยง่ชิงส่วนแบ่ง

ทางการตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยยงัคงเนน้ในการเจริญเติบโตใน 2 กลุ่มดว้ยกนั คือ ในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯ มี

ความแขง็แกร่งเป็นอยา่งมาก  เป็นหลกั โดยการเนน้ในการศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนดแ์ฟชัน่ และความตอ้งการของวยัรุ่น 

เพ่ือออกสินคา้ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการ และพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการจดังบ

กิจกรรมการตลาดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษาส่วนแบ่ง และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด  และในกลุ่มของวยัสาว ซ่ึงมีกาํลงัซ้ือท่ี

สูง และมีความภกัดีในตราสินคา้มากกวา่กลุ่มวยัรุ่น และเพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ของบริษทั ตลอดจนการเพ่ิมช่อง

ทางการจาํหน่ายทาง Online ใหก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน ปรับเปล่ียนระบบการซ้ือและการส่งของใหส้ะดวกต่อผูซ้ื้อมากข้ึน 

2) การขยายแบรนดซ์าบีน่า ออกไป  ยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

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

ฟิลิปปินส์ , เวยีดนาม, ลาว, พม่า และกมัพชูา ยงัคงขาดประเทศอินโดนีเซีย และบูรไน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ

แต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย ส่วนประเทศมาเลเซีย ทางบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการในการหาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่มาทดแทนรายเดิม 

ท่ีทางบริษทัฯ ไดมี้การยกเลิกสญัญาไป  ส่วนประเทศท่ีบริษทัฯ มีผูจ้ดัจาํหน่ายแลว้ ทางบริษทัฯ กาํลงัเร่งดาํเนินการใน

การเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายในแต่ละประเทศมากข้ึน รวมทั้งการทาํงานใกลชิ้ดกบัผูจ้ดัจาํหน่ายมากข้ึนในการบริหาร

สินคา้คงคลงัของผูจ้ดัจาํหน่าย เพ่ือท่ีจะช่วยใหผู้จ้ดัจาํหน่ายมีการหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงัไดส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน 

เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ เป็นสินคา้เนน้หนกัในกลุ่มแฟชัน่ ซ่ึงตอ้งการการหมุนเวยีนของแฟชัน่ใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่วน

ประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือสมาชิกอาเซียน ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการทั้งในรูปการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย และการขายใน
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รูปแบบปกติ อนัไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต,์ ปากีสถาน, บงัคลาเทศ,คาซคัสถาน, อิหร่าน เป็นตน้ คาดวา่

ในปี 2561 น้ี จะสามารถทาํยอดขายซาบีน่าในต่างประเทศได ้70 ลา้นบาท  

3) การรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดลู์กคา้ (OEM)  อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ มีนโยบายในการลด

สดัส่วนการผลิตสาํหรับการรับจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดลู์กคา้ บริษทัฯ ยงัคงรักษาสดัส่วนน้ีใหอ้ยูป่ระมาณร้อยละ 10-

20 ของกาํลงัการผลิต ในอตัราการขายท่ีเติบโตมากข้ึน 35% เม่ือเทียบกบัปี 2560 ทั้งน้ีเน่ืองจากจุดแขง็ของการผลิตสินคา้ 

OEM ของบริษทัฯ ในเร่ืองของคุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงเวลา ทาํใหลู้กคา้บางส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากผูผ้ลิตราย

อ่ืนในเร่ืองน้ี ไดเ้ร่ิมหนักลบัมาสัง่ผลิตสินคา้กบัทางบริษทัฯ มากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัมีการเสนอรับจา้งผลิตสินคา้ทรงใหญ่ๆ

มากยิง่ข้ึน รวมทั้งเสนอการรับผลิตชุดวา่ยนํ้ าท่ีไดท้ดลองผลิตในลูกคา้บางรายในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา  ดงันั้นในปี 2561 

ทางบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการหาลูกคา้เหล่าน้ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากกาํลงัการผลิตของบริษทัฯ นั้นสามารถท่ีจะเพ่ิมไดอี้ก

จาํนวนหน่ึง แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการพิจารณาในส่วนของกาํไรเป็นสาํคญั  

4) การเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่า (Sabina Shop)  บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายในการเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์า

บีน่า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเพ่ิมยอดขาย และเป็นการขยายพ้ืนท่ีในการจดัหน่ายใหค้รอบคลุมลูกคา้ในทุกๆ 

ส่วน ใหส้อดคลอ้งไปกบัการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาจบัจ่ายตามศูนยก์ารคา้มากกวา่ในตวัหา้ง (Department 

Store) และยงัเป็นการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Recognition)  ซ่ึงการเปิดร้านคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่านั้น บาง

ร้านประสบคามสาํเร็จ บางร้านประสบผลขาดทุน ทาํใหท้างบริษทั มีความจาํเป็นตอ้งปิดในบางร้านคา้   ซ่ึงปัจจุบนั 

บริษทัฯ สามารถเปิดร้านคา้ไปไดแ้ลว้ จาํนวน  80 ร้านคา้ สาํหรับในปี 2561 บริษทั มีแผนในการท่ีจะเปิดสาขาใหม่ๆ 

ประมาณ 5 สาขา และปิดสาขาท่ีมียอดขายไม่คุม้ค่าใชจ่้าย จาํนวน 3 ร้านคา้ คาดวา่ในส้ินปี 2561 บริษทั จะมีร้านคา้ทั้งส้ิน 

82 ร้านคา้  
 

บริษทัฯไดท้าํการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาระดบัความสามารถในการแข่งขนัใน สภาพแวดลอ้มท่ี

มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี และความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูต่ลอดเวลา โดยมุ่งเนน้ในการพฒันารูปแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ การพฒันาคุณภาพของสินคา้ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและการปฏิบติังานใหมี้   ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการวจิยัและพฒันาในการเพ่ิมรายไดแ้ละลดตน้ทุนเป็นอยา่งดี จึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน

เฉพาะเพ่ือทาํหนา้ท่ีวจิยัและพฒันา        โดยมีการประสานงานกบัฝ่ายการตลาด และฝ่าย การผลิตอยา่งใกลชิ้ด ปัจจุบนั

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดาํเนินการวจิยัและพฒันาในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• การสร้างนวตักรรมในผลติภณัฑ์ชุดช้ันในและชุดว่ายนํา้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดมี้การจดัตั้งทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของ

ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในและชุดว่ายนํ้ า ทั้ งทางดา้นของฟังก์ชัน่ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว รวมถึงดีไซน์ท่ีทนัสมยั โดยนาํขอ้มูลการจดัจาํหน่ายในอดีตมาวิเคราะห์ เพ่ือหาลกัษณะสินคา้, รูปแบบ

สินคา้ รวมถึงแฟชัน่ของสินคา้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงั

ไดรั้บรู้แนวทาง แฟชัน่ สินคา้ จากการท่ีบริษทัไดรั้บจา้งผลิตให้กบัลูกคา้ในแถบประเทศยุโรปและองักฤษ ซ่ึงเป็นผูน้าํ

ทางดา้นแฟชัน่ของชุดชั้นใน   นอกจากนั้นแลว้ ทางทีมวิจยัพฒันายงัมีการนาํวตัถุดิบ และสูตรการผลิตใหม่ๆ เขา้มาปรับ

ใหส้อดคลอ้งกบัสรีระ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคไทย เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มีความทนัสมยั และเป็นท่ีดึงดูด

ใจต่อผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดในปัจจุบนัของตลาดชุดชั้นใน  

• การทาํวจิยัและสํารวจความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง  

เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของตลาด บริษทัยอ่ยจึงทาํการสาํรวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดย

ใชว้ิธีต่างๆ เช่น การทาํวิจยักลุ่ม “Focus Group” การทาํแบบสาํรวจความคิดเห็นทั้งก่อน และหลงัการวางจาํหน่ายสินคา้ 
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การเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีขาย (Market Survey) การพูดคุยโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Campus tour, 

work shop เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะจดัทาํการสาํรวจตลอดเวลาในทุกๆ คอลเลคชัน่  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยนําข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์เพ่ือพฒันาสินคา้ตวัอย่างแล้วนําไปทดสอบกับ

กลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยใชร้ะยะเวลาในการพฒันาและทดลองสินคา้ เป็นระยะเวลาหน่ึง จนกระทัง่บริษทัฯ มัน่ใจใน

คุณภาพ ของผลิตภณัฑจึ์งจะนาํผลิตภณัฑอ์อกจาํหน่ายในตลาด  

• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ 

 

 
 

บริษทัไดก้าํหนด Road Map การปรับปรุงพฒันาองคก์รเป็นแผนระยะยาว  ตั้งแต่ปี 2549 ถึง ปี 2565 โดยมี

เป้าหมายสูงสุด คือ ความยัง่ยนืของธุรกิจ ดาํเนินการปรับปรุงพฒันา 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 Basic Tools  

          เป็นการปรับปรุงโดยนาํเคร่ืองมือพ้ืนฐานการผลิต มาใชใ้นการกาํหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) 

เพ่ือกาํหนดตน้ทุน, วางแผนการผลิต, บริหารสายการผลิต, และวดัระดบัความสามารถในการผลิต 

ขั้นที ่2 Participation 

  เป็นการยกระดบัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของพนกังานภายในองคก์ร เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงพฒันา โดย

ผา่นเคร่ืองมือ 5ส, Kaizen, และปรับรูปแบบการจ่ายค่าแรงจูงใจ เป็น Group Incentive เพ่ือมุ่งเป้าหมายเดียวกนั           

ขั้นที ่3 Lean Manufacturing 

           เป็นการปรับปรุงเพ่ือกาํจดัความสูญเปล่าต่างๆ รวมทั้งงานไม่มีคุณค่า (Non Value Added : NVA)ใน

กระบวนการ โดยบริษทัไดน้าํระบบ Lean มาบริหารจดัการในกระบวนการผลิต และปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากการ

นัง่เยบ็ เป็นระบบยนืเยบ็ เพ่ือใหเ้กิดการไหลของงานอยา่งต่อเน่ือง ( Continuous Flow ) และปรับเปล่ียนจากระบบผลกั 

(Push System) เป็นระบบดึง (Pull System) ตามหลกัการ Lean 

ขั้นที ่4  Sabina Productive Management (SPM) 

เป็นการบูรณาการเคร่ืองมือการปรับปรุงต่างๆท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร ใหเ้ป็นระบบจดัการของบริษทั ท่ี

เรียกวา่ SPM แบ่งเป็น 6 เสา ( 5ส+Kaizen, Lean, AM-PM, QCC, HRD+4D และ อนุรักษพ์ลงังาน) ซ่ึงแต่ละเสาจะมี

คณะทาํงานมาจากทุกหน่วยงานในการขบัเคล่ือน และทาํงานในรูปแบบ Cross Function Team   
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ขั้นที ่5  5S Enhancement 

 เป็นการยกระดบัการดาํเนินงาน 5ส จาก 5ส พ้ืนท่ี เป็น 5ส ในกระบวนการทาํงาน (5S In Process) เพ่ือ

สะสางขั้นตอน หรือ ระบบงานท่ีเกินความจาํเป็น ออกแบบวธีิการทาํงานใหส้ะดวก ง่วย รวดเร็ว สะอาดเพ่ือตรวจสอบส่ิง

ผิดปกติ สร้างมาตรฐานของกระบวนการปฏิบติังาน และยงัส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผา่นหวัหนา้ SGA เป็นการทาํให้

หวัหนา้งานกลุ่มยอ่ยมีอาํนาจในการตดัสินใจ และบริหารจดัการระดบัหน่ึง  (5S Empowerment) 

 ขั้นที ่6  High Performance Organization 

 เป็นการยกระดบัทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือมุ่งสู่องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสูง บริษทัจึงขยายผลการปรับปรุงจาก 

Lean Manufacturing สุ่ง Lean Enterprise เช่ือมโยงถึง Supplier และลูกคา้ เพ่ือใหเ้ป็นห่วงโซ่เดียวกนั ทาํใหเ้กิดความ

เขม้แขง็ของธุรกิจ และนาํเคร่ืองมือ QCC มาจดัการปัญหาเร้ือรัง (Problem Solving) รวมทั้งพฒันาความผกูพนัของ

พนกังานกบัองคก์ร (Employee Engagement) เพ่ือเป็นแรงขบัเคล่ือนในการปรับปรุงพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

 ขั้นที ่7 Sustainable Business 

 ดว้ยหลกัการ Total Quality Management (TQM) ทาํใหเ้กิดการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพทัว่ทั้ง

องคก์ร และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีสมาชิกใหค้วามสาํคญัและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พฒันาการดาํเนินงาน ทาํใหส้ามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลง สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือสร้างความพึง

พอใจแก่ลูกคา้ ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการดาํเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และชุมชน ซ่ึง

จะส่งผลต่อความยัง่ยนืในธุรกิจตอ่ไป 

 

2.3การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 1. ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยออกแบบผลิตและจาํหน่ายสินคา้ชุดชั้นในสตรี ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

คือ “Sabina” ซ่ึงมีกลุ่มสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สําหรับทุกช่วงอายแุละทุกรูปทรงสําหรับสุภาพสตรี  

ตั้งแต่สินคา้สาํหรับวยัเด็ก วยัรุ่น วยัสาว จนถึงวยัผูใ้หญ่ ตลอดจนสินคา้จาํพวกกระชบัสดัส่วน สเตย ์และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ สาํหรับชุดชั้นในสตรีของทางบริษทัฯ สามารถแยกประเภทสินคา้ออกเป็นตามช่วงวยัของลูกคา้ ไดแ้ก่  

1.1 วยัเดก็ ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการต่อการเจริญเติบโตทางสรีระท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วของวยัเด็ก กล่าวคือ เป็นเส้ือชั้นในท่ีควรเร่ิมใชต้ั้งแต่เด็กหญิงเพ่ิงเร่ิมมีเตา้ทรง ไปจนถึงมีเตา้ทรงท่ีเด่นชดัมากข้ึน 

ไดแ้ก่  

1.1.1 ผลติภัณฑ์กลุ่ม Sabinie  เป็นผลิตภณัฑส์าํหรับเด็กผูห้ญิงในช่วงอายปุระมาณ 6-12 ปี เหมาะสาํหรับ

เด็กผูห้ญิงท่ีเร่ิมมีเตา้ทรง จนถึงมีเตา้ทรงบา้งเล็กน้อย  มีการใชต้วัการ์ตูนเด็กผูห้ญิงท่ีช่ือว่า “Sabinie” มาเป็นลวดลาย

สญัลกัษณ์และส่วนประกอบในการตกแต่งเส้ือชั้นใน โดยเนน้ลวดลายตวัการ์ตูนแสดงถึงกิจกรรมต่างๆท่ีให้สาระความ

รู้ทันยุคสมยั และเน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้ งแต่แบบสวมหัวสําหรับ

เด็กผูห้ญิงท่ีเร่ิมหดัใส่เส้ือชั้นในแบบง่ายๆ ไปจนถึงเส้ือชั้นในติดตะขอหลงัแบบเส้ือชั้นในทัว่ไป จุดเด่นคือเส้ือชั้นในวยั

เด็กไม่มีการนาํโครงเหลก็เขา้มาใชเ้ป็นส่วนประกอบ สินคา้เนน้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีให้สัมผสัท่ีนุ่มนวลไม่ระคายผิว ทาํ

ให้ผลิตภณัฑส์วมใส่สบาย และใชผ้า้พ้ืนสีขาวเป็นหลกัเพ่ือให้เด็กๆสามารถใส่ไปโรงเรียนไดถู้กระเบียบ เผลิตภณัฑใ์น

กลุ่มน้ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงในหมู่ผูป้กครองท่ีซ้ือใหบุ้ตรหลานโดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดเทอมการศึกษา  
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1.1.2 ผลติภัณฑ์กลุ่ม Cool Teen เป็นผลิตภณัฑส์าํหรับเด็กผูห้ญิงในช่วงอายปุระมาณ 13-15 ปี ผลิตภณัฑ์

กลุ่มน้ีเป็นเส้ือชั้นในท่ีเหมาะสาํหรับเด็กวยัแรกรุ่น ท่ีเร่ิมมีเตา้ทรงเติบโตขยายมากข้ึนแต่ยงัไม่โตเต็มท่ี มีรูปแบบทั้งท่ีมี

โครงฐานรับเตา้ทรงโดยใชโ้ครงอ่อนท่ีมีความยืดหยุน่สูง ไม่มีการนาํโครงเหล็กเขา้มาใชเ้ป็นส่วนประกอบ และแบบไร้

โครงเพ่ิมความสบายในการสวมใส่ มีสายแขนต่อและตะขอหลงัเช่นเดียวกบัเส้ือชั้นในทัว่ๆ ไป ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีเนน้

การออกแบบท่ีดูน่ารักเหมาะสมกบัวยัสดใส และเลือกใชสี้สนัอ่อนบางบนผา้พ้ืนสีอ่อนเพ่ือใหเ้ด็กใส่ไปโรงเรียนไดง่้าย 

 

1.2 วยัรุ่น ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีเหมาะกบัเด็กสาวท่ีเติบโตจากวยัเด็กมาสู่วยัรุ่น เหมาะสาํหรับเด็กผูห้ญิงในช่วง

วยัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและเขา้เรียนมหาวิทยาลยัจนถึงเร่ิมทาํงาน ช่วงอายปุระมาณ 15-25 ปี เป็นวยัท่ีเร่ิมเป็นสาว

และใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนให้ดูบุคลิกภาพดีอยู่เสมอและมีเสน่ห์ สินค้าเส้ือชั้นในส่วนใหญ่มีโครงเหล็กเป็น

ส่วนประกอบของฐานรับเตา้ทรง เพ่ือรองรับสรีระเตา้นมท่ีมีเน้ือขยายขนาดและมีนํ้ าหนักมากข้ึนจนโตเต็มท่ี รูปแบบ

สินคา้มีความสนุกสนาน สีสนัสดใส บ่งบอกถึงวยัอนัเบิกบานและสนุกกบัการใชชี้วติ สินคา้ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

1.2.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Pretty Perfect เป็นผลิตภณัฑส์าํหรับวยัรุ่นช่วงอายปุระมาณ 15-18 ปี เนน้รูปแบบ

ลวดลายสินคา้ทนัสมยั มีฟังก์ชัน่ฟองนํ้ าและเสริมดนัทรงเพียงเล็กนอ้ย สาํหรับเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัวยัรุ่นท่ีเตา้ทรงยงั

ขยายไม่เตม็ท่ีสมส่วน มีรูปแบบฟองนํ้ าเสริมทรงเส้ือชั้นในแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดดว้ยกนั คือ แบบฟองกระชบั มีลกัษณะ

เน้ือฟองแน่นแบบฟองนํ้ าเสริมทรงทัว่ไป เพ่ิมความมัน่ใจในการสวมใส่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และแบบฟองน่ิม สาํหรับผูท่ี้

ตอ้งการความสบายในการสวมใส่และดนัทรงนอ้ยกวา่ สินคา้ในกลุ่มน้ีเนน้การออกแบบท่ีทนัสมยัตามแฟชัน่ โดยนาํส่ิงท่ี

เป็นกระแสนิยมมาเป็นเร่ืองราวบนลวดลายในการออกแบบใหถู้กใจวยัรุ่น และมีสีสนัท่ีสดใสหลากหลายอารมณ์ 

นอกจากน้ี ในกลุ่มสินคา้วยัรุ่น ยงัมีการแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑย์อ่ยตามฟังกช์ัน่การใชป้ระโยชน์ของสินคา้ ไดแ้ก่ 

1.2.2 ผลติภัณฑ์กลุ่ม Doomm Series เป็นกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรับวยัรุ่นในช่วงอายปุระมาณ 18-25 ปี สินคา้

ในกลุ่มน้ีเนน้การใชฟ้องนํ้ าเสริมในเส้ือชั้นในเพ่ือดนัทรงในระดบัต่างๆ เหมาะสําหรับผูห้ญิงท่ีมีเน้ือเตา้ทรงน้อยและ

ตอ้งการใหห้นา้อกแลดูเตม็สมส่วนน่าดึงดูดใจ รูปแบบสินคา้โดดเด่นดว้ยสีสนัสดใสและความสนุกสนานแบบสาวมัน่ใจ 

แบ่งออกเป็น  

1.2.2.1 Doomm Doomm เป็นผลิตภณัฑเ์ส้ือชั้นในดนัทรงท่ีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพใหห้นา้อกของผู ้

สวมใส่ดูดีเอิบอ่ิมสวยงามยิง่ข้ึน สามารถช่วยปรับภาพลกัษณ์ของผูส้วมใส่ไดเ้สมือนมีขนาดหนา้อกเพ่ิมข้ึน 1 คพัไซส์ ใน

ปี 2560 ทางบริษทัฯ ไดอ้อกนวตักรรมใหม่แบบ  ดนัทรงไร้โครง โดยมีการปรับฟองนํ้ าให้กระชบัทรงมากข้ึน ดา้นบน

ของเส้ือชั้นในแนบสนิทกบัเนินหนา้อกหมดปัญหาบราอา้ และรอบขา้งลาํตวัเนียนเรียบทาํให้สวมใส่เส้ือผา้ไดเ้นียบสนิท

ไร้รอยขอบตะเขบ็ สินคา้ในกลุ่มน้ีเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีครองใจลูกคา้มานาน 

1.2.2.2 Soft Doomm  เป็นผลิตภณัฑเ์ส้ือชั้นในดนัทรงท่ีช่วยเสริมบุคลิกภาพเช่นกนั แต่เนน้การเพ่ิม

ขนาดหนา้อกใหแ้ลดูเป็นธรรมชาติมากข้ึน โดยใชฟ้องนํ้ าท่ีนุ่มสบายและดนัทรงในระดบัปานกลาง ปัจจุบนั ทางบริษทัฯ 

ไดอ้อกสินคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่โดยใชฟ้องนํ้ าท่ีช่วยระบายอากาศได้ดีข้ึนเพ่ิมความสบายให้กับลูกคา้ผูส้วมใส่ และ

ดา้นบนของเส้ือชั้นในแนบสนิทกบัเนินหนา้อกหมดปัญหาบราอา้เช่นกนั ซ่ึงสินคา้ไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี 

1.2.2.3 Dooomm Functions เป็นผลิตภณัฑเ์ส้ือชั้นในอ่ืนๆในกลุ่มท่ีมีฟองนํ้ าดนัทรงของ Doomm  

Doomm และ Soft Doomm และเพ่ิมฟังก์ชัน่ให้เหมาะสาํหรับการสวมใส่กบัเส้ือผา้แฟชัน่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือช่วยให้
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วยัรุ่นสนุกกับการแต่งตวัได้หลากหลายยิ่งข้ึน เช่น เส้ือชั้นในแบบเกาะอกถอดสายออกได ้  แบบมีสายเป็นรูปตวัที

ดา้นหลงัเพ่ือโชวเ์ส้ือผา้เปิดช่วงไหล่ หรือแบบสายท่ีเวา้ลึกบริเวณแผน่หลงัทาํใหไ้ม่เห็นตะขอเส้ือชั้นในดา้นหลงั เป็นตน้ 

1.2.3 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Maggie Mae เป็นกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรับวยัรุ่นช่วงอายปุระมาณ 18-25 ปี สินคา้ใน

กลุ่มน้ีใชฟ้องนํ้ าบางนุ่มนวลไม่มีการดนัทรง เหมาะสาํหรับผูห้ญิงท่ีมีเน้ือเตา้ทรงเต็มสมส่วนและตอ้งการให้หนา้อกแลดู

กระชบัน่าดึงดูดใจ รูปแบบสินคา้เนน้ความทนัสมยัตามกระแสแฟชัน่นิยมตามสโลแกน “Full Cup, Full Fashion” ดว้ย

รายละเอียดท่ีสวยงามน่ารัก สีสนัสดใส เอาใจสาววยัรุ่นท่ีมีอารมณ์อ่อนหวานไปจนถึงปราดเปรียวมัน่ใจ 

 

1.3 วัยสาว ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีเหมาะกบัสาววยัทาํงานท่ีมีช่วงอายปุระมาณ 25-45 ปี เป็นวยัท่ีสรีระสวยงาม

สมบูรณ์ท่ีสุดและผูบ้ริโภคอยู่ในวยัท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง จึงสนใจเลือกซ้ือสินคา้อย่างมีเหตุผลทั้ งพิจารณาจาก

ประโยชน์ใชส้อยและรูปแบบแฟชัน่ท่ีมีความสวยงามทนัสมยั 

สินคา้สาํหรับวยัสาว มีการแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑย์อ่ยตามฟังกช์ัน่การใชป้ระโยชน์ของสินคา้ ไดแ้ก่ 

1.3.1 Modern V เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เร่ิมวางตลาดเร่ิมในปี 2555 เหมาะสาํหรับสาววยัทาํงานท่ีช่าง

แต่งตวัและตอ้งการให้หนา้อกสวยกระชบัและอกชิดมีร่องอกหรือท่ีเรียกวา่ V ลกัษณะเด่นของสินคา้มีรูปแบบของ V 3 

ลกัษณะดว้ยกนัคือ ฟองนํ้ าดา้นในเป็นรูปตวั V บริเวณคอหนา้เป็นรูปตวั V และเม่ือใส่แลว้เนินอกจะชิดกนัเกิดร่องอกเป็น

รูปตวั V อีกทั้งผลิตภณัฑมี์ช่วงลาํตวัดา้นขา้งกวา้งมีส่วนช่วยในการเก็บเน้ือดา้นขา้งให้เรียบเนียน เหมาะสาํหรับวยัสาวท่ี

เร่ิมมีเน้ือส่วนเกินของหนา้อกตามวยัท่ีเพ่ิมข้ึน  

นอกจากน้ี ในกลุ่มสินคา้วยัสาวยงัมีการแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ย่อยตามเทรนด์แฟชัน่ ในรูปแบบของการออก

สินคา้เป็น Collection ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจตามจินตนาการต่างๆ ช่วยยกระดบัตราสินคา้ข้ึนสู่ระดบัผูน้าํในวงการแฟชัน่

ชุดชั้นในของไทย ไดแ้ก่ 

1.3.2 Mad Moiselle เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบดว้ยแรงบนัดาลใจจากแฟชัน่ลํ้ าสมยั ใชว้สัดุและ

เทคนิคการตดัเยบ็คุณภาพสูง และมีรูปแบบท่ีน่าสนใจสะดุดตาเป็นพิเศษ เป็นการปรับภาพลกัษณ์ของสินคา้ในกลุ่มน้ีให้

เหมาะสมกบัลูกคา้สาวยคุใหม่ท่ีช่ืนชอบสินคา้นาํแฟชัน่เช่นเดียวกบัแบรนด์ชั้นนาํของต่างประเทศ เขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีความ

เป็นตวัของตวัเองสูง ช่างเลือกพิถีพิถนัในการแต่งกาย กลา้แต่งตวัและสนุกกบัการใชชี้วิตอย่างเต็มท่ี สินคา้กลุ่มน้ีช่วย

ยกระดบัภาพลกัษณ์ของบริษทัให้สูงข้ึนทดัเทียมแบรนด์แฟชัน่ชั้นสูง สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในหมู่แบรนด์

คู่แข่ง และสามารถขยายฐานเพ่ิมลูกคา้กลุ่มใหม่ๆใหก้บับริษทัอีกดว้ย 

1.3.3 Cris’s Collection เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ทางบริษทัฯ ไดเ้ชิญดารานกัแสดง “คริส หอวงั” มาทาํงาน

ออกแบบร่วมกนัภายใตช่ื้อของคริส รวมถึงการจดัทาํแผนการตลาดและส่งเสริมการขายดว้ย ในปี 2560 ทางบริษทัฯไดจ้ดั

จาํหน่ายสินคา้รุ่น Cris’ s Collection Flying Unicorn ดว้ยแรงบนัดาลใจจากสไตลก์ารแต่งกายสวยหวานสาํหรับงานวนั

สบายๆ ช่วยยกระดบัใหแ้บรนดมี์ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในหมู่ดาราหญิงชั้นนาํของเมืองไทย และขยายกลุ่มเพ่ิมลูกคา้สาว

รุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบสไตลก์ารแต่งตวัและนาํสมยัแบบคริส 

1.3.4 Perfect Bra เป็นกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรับสาวท่ีมีเน้ือหนา้อกเตม็ ชอบใชชุ้ดชั้นในแบบไม่ดนัทรง และ

เร่ิมมีปัญหาสภาพเน้ือหนา้อกเปล่ียนแปลงไปตามวยัท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ปล้ิน ปลอ้ง คลอ้ย หยอ่นยาน และอกห่าง ปัจจุบนัทาง

บริษทัฯไดย้บุรวมกลุ่มสินคา้เดิม 3 กลุ่มคือ Modern Curve Beauty Plus และ Angel Bra และไดท้ดลองจดัจาํหน่ายสินคา้
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ในกลุ่มน้ีโดยจดัประเภทตามขนาดรูปทรงของหนา้อก และประเภทของการแกไ้ขปัญหาแห่งวยัท่ีเร่ิมเกิดข้ึน ซ่ึงไดรั้บการ

ตอบรับจากลูกคา้สูงเกินความคาดหมาย  

1.3.5 Sbn Sport เป็นกลุ่มผลิตภณัฑส์าํหรับสาวผูท่ี้มีบุคลิกปราดเปรียวกระฉบักระเฉง ตอ้งการเส้ือชั้นใน

ท่ีใหค้วามคล่องตวัแต่กระชบัสวมใส่สบาย โดยผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีมีรูปแบบในลกัษณะก่ึงสปอร์ตคลา้ยเส้ือชั้นในสาํหรับ 

เล่นกีฬา สามารถสวมใส่เล่นกีฬาได ้และเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมสูงอยา่งต่อเน่ือง 

1.4 วัยผู้ใหญ่ ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีเหมาะกบัวยัสาวใหญ่ท่ีมีช่วงอายุประมาณ 45 ปีข้ึนไปจนถึงวยัผูสู้งอาย ุ

ลูกคา้ในช่วงอายน้ีุมกัมีปัญหาต่างๆเก่ียวกบัสภาพหนา้อก เน่ืองจากเป็นวยัท่ีสรีระและกลา้มเน้ือหนา้อกเปล่ียนแปลงไป

ในทางเส่ือมถอยอยา่งเห็นไดช้ดั ลูกคา้มกัอยูใ่นช่วงท่ีมีรายไดม้ัน่คง จึงสนใจเลือกซ้ือสินคา้อยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจาก

ประโยชน์ใชส้อยและสวมใส่สบาย มากกวา่แค่รูปแบบแฟชัน่ท่ีมีความสวยงามทนัสมยั 

สินคา้ในกลุ่มวยัผูใ้หญ่ มีการแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑย์อ่ยตามฟังกช์ัน่การใชป้ระโยชน์ของสินคา้ ไดแ้ก่ 

1.4.1 Function Bra เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสําหรับผูบ้ริโภคในวยัเร่ิมสูงอายุท่ีสรีระมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมถอยลงจากกลา้มเน้ือหนา้อกท่ีขาดความกระชบั เช่น มีเน้ือหนา้อกส่วนเกิน อกห่าง หรืออก

เร่ิมหยอ่นคลอ้ย เส้ือชั้นในกลุ่มน้ีช่วยตอบสนองความตอ้งการยกกระชบั เก็บทรง เพ่ือให้ผูส้วมใส่มีบุคลิกภาพดี โดยมี

ฟังก์ชัน่ครบถว้นและรูปแบบดีไซน์ท่ีมีความทนัสมยั ในปี 2560 ทางบริษทัฯ ไดอ้อกสินคา้ Collection Basic ท่ีเนน้การ

เก็บเตา้ทรงแบบสบายๆ 

1.4.2 Funcion Shapewear เป็นสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑก์ระชบัรูปร่าง สาํหรับสุภาพสตรีท่ีใส่ใจในรูปร่าง

ให้แลดูสมส่วน ตอ้งการผลิตภณัฑก์ระชบัสัดส่วนเพ่ือให้บุคลิกดูดี สวมใส่เส้ือผา้ง่ายแลดูทรวงทรงสวยงาม เช่น สเตย ์

สเตยชุ์ด ในปัจจุบนั ทางบริษทัฯ ไดอ้อกสินคา้ใหม่ช่ือ Secret S Curve โดยใชน้วตักรรมเน้ือผา้ท่ีบางเบาให้ความสบาย

เป็นพิเศษ พร้อมคงความยืดหยุ่นสูงสวมใส่ง่าย และตดัเยบ็ดว้ยฟังก์ชัน่ท่ีให้การเก็บกระชบัมัน่ใจ มีรูปแบบท่ีดูทนัสมยั

ทดัเทียมสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ 

 

นอกจากการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามช่วงวยั ฟังกช์ัน่ และแฟชัน่แลว้ ยงัมีกลุ่มสินคา้ประเภทอ่ืนๆอีกดว้ย ไดแ้ก่ 

  2.1 Others เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ือการใชป้ระโยชน์เฉพาะทางตามความตอ้งการพิเศษ ไดแ้ก่  

2.1.1 Maternity เป็นผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสาํหรับคุณแม่ให้นมบุตร เส้ือชั้นในสามารถเปิดเตา้นมสาํหรับ

ใหน้มบุตรได ้และมีกางเกงอุม้หนา้ทอ้งรับนํ้ าหนกัครรภท่ี์ขยายข้ึนในช่วงใกลค้ลอด 

2.1.2 Fill Up Bra เป็นผลิตภณัฑ์เส้ือชั้นในสําหรับกลุ่มผูห้ญิงท่ีไดรั้บการผ่าตดัเตา้นมออกแลว้จากการ

รักษาโรคมะเร็งเตา้นม โดยมีถุงเยบ็พิเศษสาํหรับใหใ้ส่เตา้นมเทียมไดเ้พ่ือช่วยปรับสมดุลยก์ารทรงตวัของผูส้วมใส่    

2.1.3 Accessories เป็นผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์เสริมสาํหรับใชก้บัเส้ือชั้นใน เช่น สายแขน ช้ิน silicone เสริม

ทรง ตะขอต่อลาํตวั เป็นตน้ บริษทัฯ ผลิตสินคา้ประเภทน้ีเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรรตามความตอ้งการ

เพ่ิมเติมจากฟังกช์ัน่ของเส้ือชั้นในปกติ 

2.2 Panty เป็นกลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทกางเกงชั้นใน ทางบริษทัฯ ไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 

2.2.1 Panty Set คือกลุ่มสินคา้กางเกงชั้นในรูปแบบแฟชัน่ เป็นกางเกงชั้นในท่ีมีรูปแบบลวดลายเขา้คู่กนั

กบัเส้ือชั้นใน เพ่ือใหลู้กคา้ไดมี้เส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในใชเ้ขา้ชุดกนั รวมถึงผลิตภณัฑก์างเกงในชุดแพค็ดว้ย 

2.2.2 Panty Zone คือกลุ่มสินคา้กางเกงชั้นในรูปแบบเบสิคสีพ้ืน แบ่งออกไดต้ามรูปทรงการใชง้านต่างๆ 

เช่น แบบเต่ียว แบบบิกิน่ี แบบเต็มตัว และยงัแบ่งตามชนิดของเน้ือผา้ท่ีผลิต เช่น ผา้ฝ้าย cotton ผา้ microfiber ผ ้า 
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micromodale ในปี 2558 ทางบริษทัฯ ไดท้าํการออกสินคา้ใหม่ในกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมคุณสมบติัของผา้พิเศษท่ีใชใ้น

การผลิต เช่นกางเกงใน Collagen ท่ีมีคุณสมบติัให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว กางเกงใน Hygenic ท่ีซกัทาํความสะอาดไดง่้าย

พร้อมแผน่รองกนัการซึมเป้ือนสาํหรับวนัมีประจาํเดือน และกางเกงใน Premium Light ท่ีใชเ้น้ือผา้บางเบากวา่ปกติสวม

ใส่สบาย 

2.3 Habpy เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีทางบริษทัฯ ผลิตเพ่ือจดัจาํหน่ายในราคาขายท่ียอ่มเยาในบางช่องทางการ

จาํหน่าย เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในแหล่งท่ีผูบ้ริโภคมีรายไดไ้ม่สูงใหส้ามารถเขา้ถึงสินคา้คุณภาพดีของบริษทัไดด้ว้ย 

ในปี 2558 ทางบริษทัฯไดผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มน้ีสาํหรับทั้งวยัสาวและวยัผูใ้หญ่และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 

     ความสามารถในการผลิตสินคา้ชุดชั้นในท่ีหลากหลายครบถว้นตอบสนองไดทุ้กความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคสตรีทุกวยั ทาํให้บริษทัมีความแข็งแกร่งจนเป็นผูน้าํในตลาดชุดชั้นในของประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

รับจา้งผลิตชุดชั้นในสตรีภายใตแ้บรนด์ของลูกคา้จากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้

ยอดนิยมในยโุรป   

 ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Sabina มีจุดเด่นอยูท่ี่การออกแบบสินคา้นาํแฟชัน่คุณภาพสูงท่ีมี

สีสนัและลวดลายทนัสมยั และมีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงยคุใหม่ไดทุ้กวยั สามารถช่วยเสริม

บุคลิกการแต่งกายใหส้วยงามตามแฟชัน่ ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 

1.1  ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตและจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

 ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ประเภทยอ่ย ดงัน้ี 

1.1.1 ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือชั้นใน 

ทางบริษทัฯ เนน้การออกแบบผลิตภณัฑเ์ส้ือชั้นในเพ่ือเสริมบุคลิกภาพและให้ความมัน่ใจกบัผูส้วมใส่ ปัจจุบนั

รูปแบบเส้ือชั้นในมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามรูปทรงและการใชง้านของเส้ือชั้นใน

ไดแ้ก่ 

1.1.1.1  แบ่งตามรูปทรงของเส้ือชั้นใน เช่น เส้ือชั้นในคร่ึงเตา้ทรง เส้ือชั้นในเต็มเตา้ทรง เส้ือชั้นใน ¾ 

เตา้ทรง เส้ือชั้นในเกาะอก 

1.1.1.2 แบ่งตามฟังกช์ัน่การใชง้านของเส้ือชั้นใน เช่น เส้ือชั้นในมีโครงรับฐานทรง เส้ือชั้นในไร้โครง

รับฐานทรง เส้ือชั้นในดนัทรง เส้ือชั้นในไม่ดนัทรง เส้ือชั้นในเก็บกระชบัทรง เส้ือชั้นในถอดสายแขนได ้ 

ซ่ึงนอกจากแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมแลว้ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัให้ความสําคญักบัการออกแบบตามแฟชัน่ของชุด

ชั้นในท่ีทนัสมยัมากยิง่ข้ึนดว้ย  

1.1.2 ผลิตภณัฑป์ระเภทกางเกงชั้นใน 

ทางบริษทัฯ ผลิตกางเกงชั้นในท่ีมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองทุกความตอ้งการลูกคา้สตรีทุกวยั สามารถ

แบ่งเป็นประเภทต่างๆตามประเภทของวสัดุท่ีนาํมาผลิต รูปทรง และการใชง้านตามประโยชน์ท่ีตอ้งการ เช่น กางเกง

ชั้นในผา้ modale กางเกงในเอวสูง กางเกงในกนัโป๊ มีทั้งรูปแบบสีพ้ืนและสีสนัลวดลายเขา้ชุดกนักบัเส้ือชั้นในสาํหรับใส่

คู่กนั 

1.1.3 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชุดชั้นใน ไดแ้ก่  

1.1.3.1 ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์เสริมในการปรับแต่งเส้ือชั้นใน เช่น ตะขอขยายรอบตวั สายแขนใสถอด

เปล่ียนได ้
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1.1.3.2 อุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น silicone bra สาํหรับเพ่ิมขนาดหนา้อก ท่ีปิดหวันม 

1.1.3.3 สินคา้อ่ืนๆเช่น ชุดนอน เส้ือทบับงัทรง 

1.2 ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ (OEM) 

 บริษทัฯ มีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ตามลกัษณะท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งน้ีรูปแบบของสินคา้ท่ีผลิตและ

จาํหน่าย ส่วนหน่ึงมาจากตน้แบบท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูอ้อกแบบไว ้แลว้นาํไปปรับปรุงแบบในบางส่วน ตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสินคา้ OEM ทั้งหมด  

ในปัจจุบนัมีการทาํงานใกลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึนโดยทางผูอ้อกแบบของลูกคา้จะเดินทางมาร่วมออกแบบกบัทาง

ผูอ้อกแบบของบริษทัฯ มีการแนะนาํแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแต่ละฤดูกาล ก่อนท่ีจะเร่ิมพฒันาเป็น

ตวัอย่างสินคา้ อีกทั้ งยงัมีการพฒันาร่วมกันกับผูข้ายลูกไม ้ผา้ และรวมทั้ งลวดลายและสีสรรต่างๆกบัทาง Suppliers 

วตัถุดิบอีกดว้ย  
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2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน    

2.4.1.กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

การพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์ชุดช้ันในใหม่ๆ 

เน่ืองจากความตอ้งการ และสรีระของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางบริษทัฯ จึงให้

ความสําคัญในการวิจัย และพฒันา (Research and Development)  ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยทําการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่มีความตอ้งการอย่างไร เนน้ในการจดัทาํ Focus Group สอบถามลูกคา้เป้าหมาย

กลุ่มยอ่ย และการทาํแบบสอบถามลูกคา้ทางส่ือ online เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมลูกคา้ในปัจจุบนั ทั้งในดา้นฟังก์ชัน่และแฟชัน่

ของชุดชั้นใน การผลิตเพ่ือขายภายใตแ้บรนด์ของลูกคา้จากประเทศในยโุรป ทาํให้บริษทัมี know how  เก่ียวกบั

เทคนิคการตดัเยบ็รูปแบบใหม่ๆ และการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ WGSN  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์บริษทั ผลิตเส้ือผา้

เคร่ืองนุ่งห่มชั้นนาํของโลกนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายมานาน ทาํให้ทางบริษทัฯสามารถทราบถึง Global Trend 

Fashion ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนไดถึ้ง  24 เดือนล่วงหนา้ บริษทัฯจึงสามารถผลิตสินคา้นาํแฟชัน่ทนัสมยัไดต้รงตาม

ความนิยมของลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํข้ึน อีกทั้งยงัคงคุณภาพสูงไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมคุม้ค่าต่อผูบ้ริโภค  
 

การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

 บริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย หรือ แบรนด ์

Sabina เพ่ือขยายไปยงัต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN 

ECONOMIC COMMUNITY) ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย และดาํเนินการแลว้ 5 ประเทศ 

อนัไดแ้ก่  เวียดนาม, ลาว, กมัพูชา, พม่า และฟิลิปปินส์  และมีการยกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่าย 2 ประเทศ คือ 

ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เน่ืองจากตวัแทนจาํหน่ายไม่สามารถทาํการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไดต้าม

เป้าหมายท่ีทางบริษทั กาํหนด ส่วนประเทศ บูรไน และอินโดนีเซีย นั้น ยงัคงอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ เน่ืองจากผู ้

นําเขา้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางด้านค่าเงินท่ีอ่อนลง  ทาํให้การนําเข้าสินคา้มีมูลค่าสูงข้ึน   บริษัท ยงัคง

ตั้งเป้าหมายในการท่ีจะขยายแบรนด ์Sabina ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดอาเซียน และผูบ้ริโภคจากต่างประเทศ และเป็น

การปูทางไปสู่การทาํให ้“ Sabina “ เป็น Asean Brand  ซ่ึงทางบริษทัฯ เนน้ในการขยายตลาดในอาเซียน เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระท่ีไม่ต่างจากคนไทยมากเท่าไรนกั  สามารถใชแ้พทเทิร์นเดียวกนัในการผลิตและ

การจาํหน่ายได ้ นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัมีการแต่งตั้งผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาเซียน 

ได้แก่ ลูกค้าท่ีอยู่ในตะวนัออกกลาง และเอเชียอ่ืนๆ เช่น อิหร่าน, สหธารณรัฐอาหรับเอมิเรต์, บังคลาเทศ 

ปากีสถาน เป็นตน้  ทางบริษทัฯ เนน้ในการขยายตลาดต่างประเทศมากยิง่ข้ึน  
  

การทยอยวางจาํหน่ายผลติภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

ทางบริษัทฯได้วางกลยุทธ์การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้ นในรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให ้

ครอบคลุมการใชง้านในทุกช่วงวยัของสุภาพสตรีอยา่งครบถว้น โดยเร่ิมตั้งแต่วยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ6 ปีข้ึนไป ท่ี

ควรเร่ิมใช้ชุดชั้นในเพ่ือดูแลรักษาทรวดทรงอย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพ่ือรักษาความงดงามของสรีระอย่าง

ต่อเน่ืองไปจนถึงยามสูงวยั โดยแบ่งกลุ่มสินคา้ทุกประเภทตามรูปแบบคือ สินคา้ basic พ้ืนฐาน และสินคา้ fashion 

ท่ีออกแบบตามสมยันิยมนาํแฟชัน่อยูเ่สมอ ช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความทนัสมยัและการเคล่ือนไหวตามแฟชัน่

ตลอดเวลา บริษทัฯไดว้างจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้ตรา “Sabina” รุ่นใหม่ทุกเดือน เพ่ือรักษาความภกัดีต่อตรา
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สินค้า โดยฝ่ายการตลาดจะเลือกช่วงเวลาในการวางจําหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละ

ผลิตภณัฑ ์เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ ์Sabinie และ Cool Teen ซ่ึงเป็นชุดชั้นในสาํหรับวยัเด็ก จะวางตลาดในช่วงก่อน

เปิดเทอมภาคการศึกษาใหม่ เพ่ือใหผู้ป้กครองไดมี้เวลาจดัหาสินคา้ให้บุตรหลานในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการซ้ือ

สูงสุด บริษทัฯยงัวางแผนการจาํหน่ายสินคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สินคา้กลุ่มใหม่ช่ือ Soft Collection ท่ีเนน้การผลิตดว้ยผา้ทอถุงไร้รอย

ตะเขบ็ ใหค้วามยดืหยุน่สูงและเน้ือผา้ใหส้มัผสันุ่มสบายผิว อีกทั้งบริษทัฯยงัมีการนาํสินคา้ลิขสิทธ์ิอนัเป็นท่ีนิยม

มานาํเสนอเป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ใหค้วามสนใจมาก เช่น สินคา้ลิขสิทธ์ิ Disney Frozen จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

นาํมาออกแบบผลิตภณัฑใ์นกลุ่มวยัเด็ก และทางบริษทัฯยงัสนบัสนุนทรัพยสิ์นทางปัญญาของคนไทย ดว้ยการนาํ

ลวดลายการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมออกแบบผลิตภณัฑก์ลุ่ม Pretty Perfect สาํหรับวยัรุ่น ไดแ้ก่ ตวัการ์ตูนมะม่วงจงั 

ของคุณวิสุทธ์ิ พรนิมิตร ตวัการ์ตูนจาก Facebook Fanpage คนอะไรมีแฟนเป็นหมี ตวัการ์ตูน “หมีขอ” ท่ีมี

ช่ือเสียงทางสต๊ิกเกอร์ใน Line นอกจากน้ี ทางบริษทัฯยงัมีการนําเสนอสินค้าใหม่ในรูปแบบของ fashion 

collection สาํหรับกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น วยัสาว และวยัผูใ้หญ่หมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

  

นโยบายการส่งเสริมการขาย 

 เน่ืองจากตลาดสินคา้ชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงมาก มีคู่แข่งท่ีนําเสนอสินคา้ทั้ งราคาถูกมาก

คุณภาพตํ่าไปจนถึงราคาสูงมากและคุณภาพสูง อีกทั้ งมีการจัดรายการลดราคาแข่งกันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาดและระบายสตอ๊คสินคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี บริษทัฯจึงจดัใหมี้การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑร่์วมกบั

ห้างสรรพสินคา้ต่างๆอย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการแนะนาํสินคา้ใหม่ การจดัรายการโปรโมทสินคา้ การจัด

กิจกรรมท่ีลูกคา้มีโอกาสไดมี้ส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายและดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั

ให้มาทดลองใช้  ผ่านการทาํกิจกรรมการตลาดร่วมกบัทางห้าง ทั้ งการลงโฆษณาส่ือของทางห้าง การจดังาน

แฟชัน่โชว ์และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเน้นการจดัการส่งเสริมการขายของบริษทัฯเอง เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ

เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูบ้ริโภคอย่างกวา้งขวาง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ น่าใช ้และน่าเช่ือถือ สร้างแบรนด์ Sabina 

ใหเ้ป็น top of mind ในใจของผูบ้ริโภคคนไทย โดยนาํเสนอภาพลกัษณ์ของงแบรนด์สินคา้ท่ีคุณภาพสูงในราคาท่ี

คุม้ค่า ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯไดเ้นน้การใชส่ื้อโฆษณาทนัสมยัเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคแบบ omni-channels โดยการใช้

ส่ือท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับลูกคา้แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ งการใช้โฆษณาทาง

โทรทศัน์ ส่ือป้าย billboard ส่ือวิทย ุส่ือในศูนยก์ารคา้ ส่ือบนสถานีรถไฟฟ้าและลิฟท์ออฟฟิศชั้นนาํ ส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ และส่ือโฆษณา online ทั้งในรูปแบบของ social media อนัเป็นท่ีนิยม และการโฆษณาบน Youtube ทาํให้

ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมมากข้ึน อีกทั้งมีการเปิดรับสมคัร Sabina Club เพ่ือผูกใจผูบ้ริโภคดว้ย

สิทธิพิเศษสาํหรับสมาชิก เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินคา้ใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน 

กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ OEM   

การรักษาระดบัยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

 การรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบันเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญ เน่ืองจากบริษัทฯ 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ทุกราย ซ่ึงจะช่วยให้การทาํงานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ โดยสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ คุณภาพ และการบริการท่ี
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ตรงต่อเวลา เพ่ือรักษายอดสัง่ผลิตใหมี้อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัพยายามในการหาลูกคา้ใหม่ๆ 

นอกจากลูกคา้ในแถบยโุรป โดยขยายไปทางรัสเซีย ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั คุณภาพดี และราคาสูง เพ่ือ

หลีกเล่ียงการแข่งกนักบัผูผ้ลิตในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเนน้แข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกั เพ่ือรักษาระดบัอตัรากาํไรให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

การลด Lead Time หรือระยะวลาในการผลติ และการลดต้นทุนทางด้านวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติ 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการลดระยะวลาในการผลิต และส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน โดย

การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการวางแผนผลิต และการส่ือสารร่วมมือกนัระหว่างทีมงาน 

ส่งผลให้บริษทัฯสามารถลด Lead time การผลิต จาก 120-180 วนั เหลือ 90-150 วนั นอกจากน้ีการท่ีบริษทัฯ

ประยกุตใ์ชร้ะบบการผลิตแบบ LEAN ทาํให้มุ่งเนน้หลกัการ Just In Time และ Pull System ซ่ึงส่งผลต่อการลด

ระยะเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดิบ และการผลิต  เช่น ในขั้นตอนการซ้ือวตัถุดิบ บริษทัฯ จะจดัทาํ Pre purchase 

ก่อนจดัทาํใบสัง่ซ้ืออยา่งเป็นทางการให้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย และตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ณ แหล่งวตัถุดิบ เพ่ือลด

ระยะเวลาการส่งมอบวตัถุดิบ และลดของเสีย ส่งผลให้ปริมาณ Inventory และ WIP จาก 244 ลา้นบาท (ในปี 

2012) เหลือประมาณ 140 ลา้นบาท ( ในปี 2017) ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถหมุนเวยีนเงินไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนได้

ดียิง่ข้ึน  

 นอกจากนั้นทางบริษทัยงัดาํเนินการในการลดตน้ทุนวตัถุดิบโดยไม่ลดคุณภาพของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีสําคญัมากต่อการแข่งขนักบัทั้งคู่แข่ง  ภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และ

ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ีการลดตน้ทุนช่วยให้บริษทัฯใชร้าคาท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดม้ากข้ึน ส่งผล

ให้บริษทัฯมีกาํไรจากการขายมากข้ึน บริษทัฯ มีวิธีการลดตน้ทุนวตัถุดิบ โดยการหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ และการ

ใหผู้จ้ดัจาํหน่ายประกวดราคาขายวตัถุดิบ ดงัน้ี  

 การหาวตัถุดิบแหล่งใหม่ ท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็นการลดการ

พ่ึงพาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึง ป้องกนัปัญหากาํลงัการผลิตของผูจ้ดัจาํหน่ายไม่เพียงพอต่อปริมาณท่ีบริษทัฯ 

สัง่ซ้ือ ป้องกนัการผกูขาดดา้นราคาของผูจ้ดัจาํหน่าย และช่วยใหบ้ริษทัฯ มีทางเลือกมากข้ึนในการกระจายปริมาณ

วตัถุดิบท่ีตอ้งการซ้ือไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัขอ้ตกลงทางการคา้

กบัหลายๆ ประเทศ ทาํให้ภาษีในการนาํเขา้วตัถุดิบลดลงเป็นอย่างมาก ซ่ึงการจดัหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ  นอกจากเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ วา่มีการพฒันาทางดา้นการจดัหา

วตัถุดิบ แลว้ยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลาย และทนัสมยัใหผ้ลิตภณัฑอี์กดว้ย  

 การผลิตวตัถุดิบบางส่วนเอง  บริษัทฯศึกษานวตักรรมต่างๆ รวมทั้ งเทคนิคในการผลิตวตัถุดิบ

บางส่วนเอง เพ่ือทาํใหต้น้ทุนทางดา้นวตัถุดิบตํ่าลง และเป็นการลดการพ่ึงพา การผกูขาดของ ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ 

เช่น ฟองโมลด์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตชุดชั้นใน ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิตฟองโมลด์ไดเ้อง 70% 

ของจาํนวนท่ีตอ้งการใช ้(จากเดิมผลิตเอง 30% ในปี 2014 )  และมีแผนในการผลิตเองใหถึ้ง 100% ในปี 2561  

การควบคุมคุณภาพการผลติ  

 บริษทัฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคา้อย่างเขม้งวด โดยในทุกโรงงานจะมีระบบการ

ควบคุมคุณภาพก่อนผลิต เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนผลิต – Pre-Production Meeting, การควบคุมคุณภาพ

ระหวา่งผลิต เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดระหวา่งการผลิต ( QC In Line ) และการควบคุมคุณภาพหลงัผลิต เพ่ือ

ตรวจสอบขั้นสุดทา้ยหลงัจากการผลิตสินคา้เสร็จส้ิน ก่อนส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ เพ่ือให้แน่ใจไดว้า่สินคา้ท่ี

ผลิตผา่นมาตรฐานสากล และเป็นไปตามคาํสั่งผลิต  ( End Control 100% และการสุ่มตรวจ ) นอกจากน้ี บริษทัฯ 
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ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพจากสาํนกังานใหญ่ เขา้ทาํการตรวจสอบระบบคุณภาพของโรงงานหรือทาํการ

สุ่มตรวจสินคา้หลงัผลิต ( เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของลูกคา้ ) 

2.4.2   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามวยั และประเภทของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้ ดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้าวยัเดก็และวยัรุ่น 

 กลุ่มลูกคา้ทั้งสองวยัน้ีเป็นฐานลูกคา้หลกัของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองกบั

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะในเร่ืองของ การออกแบบตดัเยบ็คุณภาพดี รูปแบบทนัสมยั

เน้ือผา้คุณภาพสูงปราศจากการแพห้รือระคายเคือง  สีสนัและความน่ารักเหมาะสมกบัวยั ทาํใหเ้คร่ืองหมายการคา้

ของบริษทัยอ่ย เป็นท่ีรู้จกันิยมอยา่งแพร่หลายในกลุ่มลูกคา้วยัเด็กและวยัรุ่น โดยมีการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่

ตลอดทั้งปี บริษทัฯ จึงสามารถสร้างรายไดจ้ากสินคา้กลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง  

 สาํหรับกลุ่มลูกคา้วยัเด็ก ตั้งแต่ระดบัการศึกษาชั้นประถมตน้จนถึงมธัยมตน้ ผูป้กครองเป็นผูมี้อิทธิพล

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ บริษทัฯ ไดผ้ลิตชุดชั้นในของเด็กภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Sabinie” เพ่ือรองรับ

การเติบโตของสรีระในวยัเด็ก โดยเนน้การออกแบบท่ีใส่ความรู้เขา้ไปกบัลวดลายของสินคา้ เช่น Collection AEC 

ซ่ึงสอดแทรกความรู้ทางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC ผ่านลวดลายน่ารักบนสินคา้ และ

ทางบริษทัฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรมซาบีน่ีแคมป์ โดยนาํเยาวชนผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกมาร่วมสนุกกบักิจกรรมฐาน

แต่ละประเทศใน AEC โดยมีพ่ีๆเจา้ของภาษามาใหค้วามรู้ และเรียนรู้การปลูกขา้วอนัเป็นอาหารหลกัร่วมกนัของ

ผูค้นทั้งภูมิภาค เพ่ือใหเ้ด็กๆไดรั้บความรู้ ความประทบัใจ และจดจาํซาบีน่ีได ้

 กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น เป็นนกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมปลายถึงนกัศึกษามหาวทิยาลยั เป็นวยัท่ีเพ่ือนและ

บุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงมกัเลือกซ้ือสินคา้ตามแฟชัน่สมยันิยม และฟังก์ชัน่ใน

การใชง้านท่ีสามารถทาํให้บุคลิกภาพของตนดูดียิ่งข้ึนในสายตาของคนอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัแบรนด์ซาบีน่า ไดรั้บ

ความนิยมอย่างมากในกลุ่มวยัรุ่น ดว้ยรูปแบบทนัสมยั มีฟังก์ชัน่ท่ีตอ้งการครบถว้น ช่วยดนัทรงให้สรีระแลดู

สวยงามสมส่วน มีลวดลายสีสีสนัสดใสนาํแฟชัน่ ทางบริษทัฯ ยงัคงเนน้ในการออกผลิตภณัฑท่ี์เป็นแฟชัน่ในกลุ่ม

น้ีอยา่งต่อเน่ือง  และมีการปรับปรุงหรือคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีโดย

ตลอด 

กลุ่มลูกค้าวยัสาวและวยัผู้ใหญ่ 

 กลุ่มลูกคา้วยัสาวจัดเป็นกลุ่มลูกคา้ตั้ งแต่นักศึกษามหาวิทยาลยัจนถึงสาววยัทาํงาน เป็นวยัท่ีเพ่ือน 

พนักงานขาย และเคร่ืองหมายการคา้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือชุดชั้นใน กลุ่มลูกคา้วยัสาวจะเน้น

ฟังกช์ัน่ในการใชง้านท่ีสอดคลอ้งกบัแฟชัน่เคร่ืองแต่งกายภายนอก ตอ้งการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในการ

สวมใส่เส้ือผา้ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะมีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนและเร่ิมมีรายได้เป็นของตวัเอง ทาํให้เร่ิมคาํนึงถึง

ประโยชน์การใชง้านมากกวา่ความสวยงามเพียงอยา่งเดียว นอกจากนั้น ยงัมีอาํนาจการซ้ือสูงและปริมาณลูกคา้

จาํนวนมาก บริษทัฯ จึงวางแผนออกผลิตภณัฑ์สําหรับลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึนในอนาคต โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมมีการ

ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีฟังก์ชัน่ประโยชน์ในการใชง้าน แกไ้ขขอ้บกพร่อง และตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากข้ึน ทางบริษทัฯ มีสินคา้สําหรับรูปทรงหนา้อกของลูกคา้ทุกรูปแบบ และตอบสนองกบัทุกปัญหา

สรีระท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามวยัท่ีเพิ่มข้ึน เช่น สินคา้สาํหรับวยัสาวช่ือ Modern V  มีฟังก์ชัน่ฟองนํ้ าดนัทรง

ดา้นขา้งรูปตวัวี เหมาะสําหรับวยัสาวท่ีเร่ิมมีการเผาผลาญไขมนัไดช้า้ลง ทาํให้เร่ิมมีเน้ือส่วนเกิน ซ่ึงรุ่นดงักล่าว
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สามารถท่ีจะเก็บเน้ือส่วนเกินดา้นขา้งหน้าอก และสามารถทาํให้หน้าอกกระชบัเขา้มาชิดกนั ทาํให้มีร่องอกท่ี

สวยงาม เพ่ิมความมัน่ใจมากข้ึน ทาํใหสิ้นคา้ในรุ่นน้ีไดรั้บความนิยมจนถึงปัจจุบนั 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (OEM) 

 กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศผูส้ั่งผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นคู่

คา้กบับริษทัฯ มานาน ส่วนลูกคา้ใหม่ๆ ส่วนใหญ่มกัจะติดต่อเขา้มาเอง จากช่ือเสียงของบริษทัฯ ในการผลิตสินคา้

ท่ีรักษาคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีการส่งมอบท่ีตรงเวลา ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นบริษทัจาํหน่ายชุด

ชั้นในท่ีมีช่ือเสียง มีการประกอบกิจการมานานในสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน 

เยอรมนั เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้    

 กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมีทั้งผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในท่ีเนน้ฟังก์ชัน่การใชง้านจนถึงแบบแฟชัน่ท่ีเป็นคอลเลคชัน่ 

สาํหรับตลาดผูบ้ริโภคตั้งแต่ระดบักลางจนถึงระดบับน แต่ปัจจุบนัจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรป

หลายแบรนด์เร่ิมปรับตลาดตนเองไปยงัระดับกลางถึงล่างมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ี

ผูบ้ริโภคลดการบริโภคลงและมีการใชจ่้ายประหยดัข้ึน  

 นอกจากนั้น ทางบริษทัฯ ไดเ้ร่งในการหาตลาดใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือมารองรับในส่วนลุกคา้เก่าท่ีลดการ

สัง่ซ้ือ โดยไดมี้ลูกคา้ใหม่ท่ีมาจาก ประเทศในยโุรปตะวนัออก เป็นตน้ 

 

2.4.3    การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การจาํหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  

บริษทัฯ จาํหน่ายชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยภายในประเทศ ผ่านหลายช่อง

ทางการจัดจําหน่ายเ พ่ือให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ผ่านเคาน์ เตอร์ภายในห้างสรรพสินค้าใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั รวมถึงเคาน์เตอร์ภายในดิสเคานท์สโตร์ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน 577

เคาน์เตอร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่องทาง 

จดัจาํหน่าย 

สดัส่วนการจดัจาํหน่าย 

(เชิงปริมาณ) (ร้อยละ) 
ช่ือผูจ้ดัจาํหน่าย 

จาํนวน  

เคาน์เตอร์/ ร้าน 

หา้งสรรพสินคา้ 14 เซ็นทรัล 

โรบินสนั 

เดอะมอลล ์

24 

45 

9 

ดิสเคาทส์โตร์ 52 บ๊ิกซี  

โลตสั 

126 

175 

ร้านคา้ของบริษทั 14 ร้านคา้ของบริษทั 80 

ช่องทางอ่ืน ๆ  20 สหกรณ์, ร้านคา้ปลีกทัว่ไป, 

ร้านคา้ของบริษทัฯ 

118 

รวม 100  577 
 

      หมายเหตุ    จาํนวนร้านคา้ ดงักล่าว เป็นเคานเ์ตอร์ประจาํ  ไม่รวมร้านคา้จดัรายการ 
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บริษทัฯ จะวางขายตามจุดจาํหน่ายต่างๆ โดยเป็นลกัษณะการฝากขายสินคา้ และมีการโอนยา้ยสินคา้อยา่ง

สมํ่าเสมอเพ่ือสร้างยอดขายอยา่งต่อเน่ือง โดยในแต่ละจุดจาํหน่าย บริษทัฯ จดัให้มีพนกังานขาย จาํนวน 2-3 คน 

ซ่ึงเป็นพนกังานขายท่ีไดรั้บการฝึกอบรมใหมี้ความสามารถในการส่ือสินคา้ใหถึ้งลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือใหค้าํแนะนาํ

แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัวิธีการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง และจุดเด่นต่างๆของผลิตภณัฑ ์ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บ

รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการหรือขอ้เสนอแนะของลูกคา้ กลบัมายงัฝ่ายวิจยัพฒันาเพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑไ์ดต้รง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน ปัจจุบนับริษทัฯ มีพนกังานขายจาํนวนทั้งส้ิน 1,100 คน 

สําหรับการจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัฯ มีการจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Sabina” 

“Sabinie” ผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศอาเซียน แลว้ 5 ประเทศ คือ  พม่า  เวียดนาม    กมัพูชา  ลาว, และ

ฟิลิปปินส์ โดยมีจุดจาํหน่ายตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆมากถึง 100 จุด 

การจาํหน่ายสินค้า OEM 

บริษทัฯ  มีการผลิตสินคา้ตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษทัฯ    และบริษทัยอ่ย และตามรูปแบบของลูกคา้

เอง โดยลูกคา้  OEM  ส่วนใหญ่   เป็นลูกคา้รายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง ในยโุรปและองักฤษโดยลูกคา้ส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธ์กนัมายาวนาน  มีลกัษณะการจาํหน่ายเป็นคร้ังๆ ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีเป็นทั้ง 

Own Stores, Department Stores, Modern Trade, Wholesaler, Trading firm, Importer ตลอดจนถึงลูกคา้ท่ีทาํธุรกิจ 

On line ซ่ึงมีทั้งผูท่ี้ริเร่ิมใหม่และผูท่ี้ผนัตวัเองมาจากธุรกิจ Direct Catalogues 

 

2.4.4  ภาวะอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน  จดัเป็นอุตสาหกรรมเส้ือผา้สาํเร็จรูปชนิดหน่ึง  ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอขั้นปลาย   

ท่ีใชแ้รงงานฝีมือเป็นหลกั  (Skilled labor intensive)  ซ่ึงทางบริษทัฯ  มีทั้งการผลิตสินคา้เพ่ือจาํหน่ายในตลาดในประเทศ   

และตลาดต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง และการผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูส้ัง่ผลิต 

(OEM)   

ภาวะอุปสงค ์อุปทานของชุดชั้นในในประเทศไทย 

 ภาวะอุปสงค ์ สดัส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2560  มีประชากรเพศหญิงใกลเ้คียงกบัเพศชาย กล่าวคือ มี

ประชากรเพศหญิงประมาณ 33.45  ลา้นคน จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 65.73 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.9 ของ

ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือชุดชั้นในนั้น แตกต่างกันในแต่ละช่วงอาย ุ

กล่าวคือ ชุดชั้นในสาํหรับเด็ก ส่วนใหญ่แลว้ พอ่แม่จะเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่  

ช่วงวยัรุ่น การตดัสินใจซ้ือจะข้ึนอยูก่บัการออกแบบ แฟชัน่ และการใชง้านเป็นสาํคญั  

ช่วงวยัสาว และวยัผูใ้หญ่ จะตดัสินใจซ้ือจากฟังก์ชัน่การใชง้านและรูปแบบเร่ืองดีไซน์ ซ่ึงนอกจากจะสวยงาม

แลว้ ยงัตอ้งเหมาะกบัชุดท่ีสวมใส่ภายนอกดว้ย   

เน่ืองจากชุดชั้นในเป็นสินคา้จาํเป็นและมีอายุการใชง้านจาํกดั ในปีท่ีผ่านมาแนวโน้มชุดชั้นใน จึงเป็นกลุ่ม

สินคา้ Basic ใส่สบาย มีความตอ้งการเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้มีปริมาณความตอ้งการบริโภคชุดชั้นใน

อยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2560 อุปสงคข์องชุดชั้นในโดยรวมในประเทศอยูใ่นลกัษณะเติบโตท่ีดีในช่วงคร่ึงปีหลงั ทั้งน้ีเน่ืองจาก

กระแสการซ้ือสินคา้ทาง Social Media มีการปรับตวัสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก 
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ดา้นอุปทานชุดชั้นในสตรีในประเทศ   มีผูผ้ลิตทั้งรายใหญ่  รายกลาง  และรายยอ่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากจากการขาย

ผ่านระบบ E-Commerce   อีกทั้งมีการขยายสาขาเพิ่มข้ึนมากของ mass brands ชั้นนาํจากต่างประเทศท่ีมีการขายชุดชั้นในนาํ

แฟชัน่ดว้ยในราคาถูก จากการผลิตและนาํเขา้จากประเทศจีนและประเทศดอ้ยพฒันาท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่า การขยายตวัของ

สินคา้ราคาถูกท่ีวางจาํหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกแบบ hypermarket & discounted stores ทั้งสินคา้นาํเขา้จากประเทศท่ีตน้ทุน

การผลิตตํ่า และการเพ่ิมสดัส่วน house brands ของทางหา้งเอง 

ภาวะการแข่งขนัในประเทศ 

 ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในทุกระดบัราคา โดยมีผูป้ระกอบการหลายรายใน

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

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

ผูผ้ลิตรายยอ่ยซ่ึงผลิตชุดชั้นในโดยไม่มีเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนมากรองรับตลาดผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงราคาเป็นประเด็น

สาํคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยหากแบ่งสดัส่วนตลาดโดยประมาณแลว้  บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) จะมีส่วนแบ่ง

ตลาดมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นบริษทัฯ ภายใตแ้บรนด ์“ Sabina” และบริษทั ไทรอมัพ ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จาํกดั ภายใตแ้บรนด์ “ Triumph”  ในปี 2560 น้ี จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ียงัคงอยูใ่นภาวะทรงตวั ตลาด

โดยรวมของชุดชั้นในจะมีการเติบโตน้อยเน่ืองจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคไม่ได้เพ่ิมข้ึนและชะลอการใช้จ่าย อีกทั้ ง

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ในราคายอ่มเยามากข้ึน และจะตดัสินใจซ้ือเม่ือมีโปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขาย

ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะการลดราคา หรือราคาพิเศษ  ทาํให้การแข่งขนัดา้นราคาของตลาดชุดชั้นในในประเทศทวีความ

รุนแรงมาก 

 นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผูผ้ลิตภายในประเทศ ยงัมีการแข่งขันจากผูผ้ลิตชุดชั้นในชั้นนําจาก

ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ท่ีเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผูบ้ริโภคระดบับน สําหรับตลาด

ผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชั้นในนาํเขา้ราคาประหยดัจากผูผ้ลิตจากประเทศใกลเ้คียง 

เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตตํ่า เป็นตน้  

 

 

การนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นใน 

มูลค่าการนาํเขา้ชุดชั้นในสตรีของไทย ตั้งแตปี่ 2558 ถึง 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

 

 

 

 

ปี 2558 2559 2560 

มูลค่าการนาํเขา้ 5,999.6  7,683.0 8,988.8 

อตัราการเติบโต (%) 10% 28% 17% 
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 ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ HS:6108/6109/6208/6212 

จากตาราง และกราฟ จะเห็นไดว้า่แนวโนม้การนาํเขา้สินคา้ในกลุ่มชุดชั้นใน มีแนวโนม้สูงข้ึนมากในปี 2560 ถึง

ร้อยละ 17 ต่อปี โดยในปี 2560 มีการนาํเขา้สูงถึง เกือบ 9,000 ลา้นบาท และมีแนวโนม้สูงข้ึนไปเร่ือยๆ ทั้งน้ีคาดวา่มาจาก

ปัจจยั 2 ดา้น คือ ตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ มีปริมาณการบริโภคชุดชั้นในอยูใ่นอตัราท่ีสูง 

ทั้งจากการบริโภคภายในประเทศเอง และจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวและจบัจ่ายใชส้อยในประเทศไทยมากข้ึนเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากไทยเป็นฮบั หรือ ศูนยก์ลางในการท่องเท่ียวในอาเซียน  ทาํใหห้ลายๆ แบรนดจ์ากต่างประเทศเขา้มาทาํ

ตลาดในประเทศไทยมากข้ึน ทั้งแบรนด์จากยโุรป และสหรัฐอเมริกา  ส่วนอีกดา้นหน่ึงคาดวา่  เน่ืองจากตน้ทุนการผลิต

ชุดชั้นในในประเทศไทย มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกนั  ทาํให้มีหลายๆ แบรนด์ เร่ิมไปวา่จา้งผลิตในต่างประเทศ 

เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน  

 

มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นในจากประเทศคู่คา้หลกัปี 2558 – 2560 (ลา้นบาท) 

 

ประเทศ 2558 2559 2560 

จีน 2,922.5  3,982.6 4,824.2 

ฮ่องกง 779.6  773.8 806.2 

มาเลเซีย 79.2  36.0 33.4 

เวยีดนาม 397.8  502.7 574.6 

บงัคลาเทศ 190.3 269.4 285.3 

อินโดนีเซีย 143.5  143.0 168.4 

ญ่ีปุ่น 215.3  283.9 190.7 

โปรตุเกส 126.7 131.7 140.8 
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มูลค่าการนําเข้าชุดชัน้ในของประเทศไทย ตัง้แต่ปี  2558-2560 (ล้านบาท) 

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

 

สดัส่วนการนาํเขา้ชุดชั้นในปี 2560 

ประเทศ จีน ฮ่องกง บงัคลาเทศ เวยีดนาม โปรตุเกส อ่ืนๆ 

อตัราส่วน (%) 69 11 4 8 2 6 
 

 

 
ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 
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มูลค่าการนําเข้าสินค้าประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่ค้าหลัก  2558-2560  (ล้านบาท) 
ล้านบาท 

จีน 69% 

ฮอ่งกง 11% 

บงัคลาเทศ 4% 

เวียดนาม 8% 
โปรตเุกส 2% อ่ืนๆ 6% 

สัดส่วนการนําเข้าชุดชัน้ในปี 2560 

จีน 

ฮ่องกง 

บงัคลาเทศ 

เวียดนาม 

โปรตเุกส 

อ่ืนๆ 
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เม่ือพิจารณาจากการนาํเขา้ ทั้งทางดา้นมูลค่าการนาํเขา้ และสัดส่วนการนาํเขา้ จะเห็นไดว้่าประเทศไทยมีการ

นาํเขา้จากประเทศจีนในมูลค่า และสดัส่วนท่ีสูงมากท่ีสุดมาโดยตลอด โดยมีสัดส่วนการนาํเขา้ถึงร้อยละ 69  ทั้งน้ีคาดวา่

การนาํเขา้จากประเทศจีน ยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสูง เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตในประเทศจีนยงัอยูใ่นอตัราท่ีตํ่า เม่ือเทียบกบั

ประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งสินคา้จากประเทศจีนไดมี้การพฒันาทางดา้นคุณภาพท่ีดีข้ึน และดีไซน์ท่ีทนัสมยัมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็

ตามสัดส่วนการนาํเขา้จากประเทศในอาเซียน จะมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการรวมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC ทาํใหภ้าษีการนาํเขา้อยูใ่นอตัราร้อยละ 0  คาดวา่การนาํเขา้ชุดชั้นในในประเทศแถบน้ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ 

ในอนาคต  

 

การนาํเขา้สินคา้ประเภทชุดชั้นใน 

มูลค่าการส่งออกชุดชั้นในจากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

  

 

  

 

 

 
ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 

 

จากตาราง และ กราฟการส่งออกสินคา้ประเทศชุดชั้นในไปยงัต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่ มูลค่าการส่งออกลดลง 

ในปี 2560 ถึง -3% ทั้งน้ีคาดวา่จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น  ซ่ึงมีอตัราการส่งออกจากประเทศ

ไทยสูงข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 1 และ 2 แต่อยา่งไรก็ตาม  จากนโยบายตั้งกาํแพงภาษีนาํเขา้ของสหรัฐอเมริกา น่าจะส่งผลให ้การ

นาํเขา้จากไทยลดลงในปี 2560 
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มลูค่าการสง่ออก %G

มูลค่าการส่งออกชุดชัน้ในจากประเทศไทย ตัง้แต่ปี  2558-2560  (ล้านบาท) 
ล้านบาท 

  2558 2559 2560 

มูลค่าการส่งออก 19,559.1 26,562.6 25,720.0 

อตัราการเติบโต(%) -3% 35% -3% 
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มูลค่าการส่งออกสินคา้ประเภทชุดชั้นในสู่ประเทศคู่คา้หลกัปี 2558 - 2560 (ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย์ 

 

ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ 

 ในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัเสรีทั้ งในและต่างประเทศ ผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายชุดชั้นในจาํเป็นตอ้งรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัของตนอยู่เสมอ ทั้ งน้ี ศักยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯเม่ือเทียบกบัคู่แข่งทั้ งภายในและ

ต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. คุณภาพผลิตภณัฑ ์

 บริษทัฯ ผลิตชุดชั้นในท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกบัชุดชั้นในท่ีผลิตโดยคู่แข่งจากประเทศรายใหญ่ และจากการผลิต

ชุดชั้นในตามคาํสัง่ซ้ือของผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศ ทาํใหมี้ความชาํนาญในการผลิตชุดชั้นในท่ีตอ้งอาศยั

ทกัษะการตดัเยบ็สูงได ้บริษทัฯ คาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และไดรั้บใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบนั ทั้งทางดา้น

การรับรองเร่ืองการใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ปลอดจากสารท่ีทาํให้เกิดมะเร็ง, การไม่ใชแ้รงงานเด็ก, และไดรั้บ ISO 9001 : 2000 

เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ไดมี้ระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑต์ั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงออกมาเป็นสินคา้พร้อมขาย  โดยมี
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มูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชัน้ในสู่ประเทศคู่ ค้าหลกั  2558-2560  (ล้านบาท) 

ล้านบาท 

 ประเทศ 2558 2559 2560 

สหรัฐอเมริกา 5,885.3 8,787.3 8,307.3 

ญี่ปุ่น 3,656.1 5,254.7 5,329.0 

เบลเยีย่ม 1,699.0 2,138.0 2,265.3 

ฝร่ังเศส 466.8 1,023.9 1,079.1 

เยอรมัน 993.5 788.3 767.9 

สหราชอาณาจักร 527.5 783.1 690.9 
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เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบดว้ยมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้จากต่างประเทศ เพ่ือนาํมาใชใ้นการ

ผลิต มีระบบการควบคุมคุณภาพการตดั และเยบ็ในทุกขั้นตอน จนกระทัง่แพค็ลงกล่องสินคา้  นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัมี

บริการออกแบบผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือใหบ้ริการท่ีครบวงจรอีกดว้ย ซ่ึงนบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตสินคา้ 

OEM จากประเทศใกลเ้คียง เช่นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในประเทศจีน ท่ีแมจ้ะมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่ แต่ผลิตสินคา้ท่ี

ดอ้ยคุณภาพกวา่ และถึงแมว้า่จะมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ แต่ยงัไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้เท่าไรนกัดงันั้น 

ลูกคา้ผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศทั้งในทวปีอเมริกา ยโุรป และสแกนดิเนเวยี จึงใหค้วามไวว้างใจและทาํการ

สัง่ผลิตสินคา้กบับริษทัฯอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

2. การออกแบบผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมสินคา้ 

 บริษทัฯ มีทีมงานในการออกแบบชุดชั้นในท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกบัทุกรุ่นทุกวยั 

โดยมีการส่งดีไซน์เนอร์ไปศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้ และศึกษาถึงเทรนด์ดีไซน์เพ่ือนาํมาปรับ และใชใ้นการ

ออกแบบใหก้บัสินคา้ในประเทศ โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีลวดลายน่ารัก ซ่ึงแตกต่างจากชุดชั้นในชั้น

นาํของยีห่อ้อ่ืนๆ ซ่ึงไม่เนน้การออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นมากนกั จึงทาํให้ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บ

การยอมรับ และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดผูซ้ื้อกลุ่มวยัรุ่นไดม้าก  นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานในการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายวุยั ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง

ของสรีระร่างกายตลอดเวลา ทาํใหส้ามารถออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆตามตวามตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ช่างฝีมือท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็สูง 

บริษทัฯ มีช่างฝีมือท่ีมีทกัษะในการตดัเยบ็สูง สามารถตดัเยบ็ชุดชั้นในท่ีสลบัซบัซอ้นได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิด

ศูนยก์ารเรียนในโรงงานซ่ึงให้การศึกษาพนักงานทั้งในสายสามญัและสายอาชีพ จึงเป็นส่วนเสริมให้บริษทัฯสามารถ

คดัเลือกช่างเยบ็ท่ีมีความสามารถได ้

4. ระบบการจดัการโรงงานและจดัเตรียมความพร้อมพนกังาน 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการนาํระบบ Lean Manufacturing Systems เขา้มาใชป้รับปรุงระบบ

การจดัการในโรงงานจนไดรั้บรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยี่ไทย-ญ่ีปุ่น แลว้ ทางบริษทัฯ ยงัไดน้าํระบบ KAIZEN ของ

ญ่ีปุ่นเขา้มาใชใ้นการจดัการดว้ยเช่นเดียวกนั  ทางบริษทัฯ ยงัคงหาเคร่ืองมือการจดัการเขา้มาเพ่ือช่วยบริหารงานโรงงาน

มากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การ

บาํรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม) เป็นตน้ เขา้มาช่วยเสริมการจัดการในโรงงานให้มีระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือทาํให้

ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ลดการสูญเปล่า 

5.  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยการสนบัสนุนให้เป็น องคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ เพราะในการพฒันาปรับปรุงต่างๆตอ้งอาศยัความรู้และการเรียนรู้ของคนในองคก์าร ดว้ยการคน้หาแนวคิด

ใหม่และการใชป้ระสบการณ์ตรง ทาํใหเ้กิดการผลิตสินคา้หรือบริการใหม่และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ได ้ หากองคก์ารใดมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยูม่ากแลว้ ก็จะไดเ้ปรียบกวา่องคก์รอ่ืนๆ ดงันั้นถา้บริษทัฯทาํให้

สมาชิกในองคก์ารมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีการแลกเปล่ียนความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถ่ายโอน

ความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองคก์ารเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสมาชิกสามารถนาํประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาสร้างคุณค่าให้กบัสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์อนัจะนาํไปสู่การสร้างกระบวนการ

และการจดัการในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ 
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 6. การสร้างวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) 4 ดี 

บริษทัฯ  ยดึหลกัการ องคก์รแห่งความสุข เป็นพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ องคก์ร และมีความเช่ือวา่ องคก์รจะ

ดีได ้ถา้พนกังานในองคก์ร ทาํงานอยา่งมีความสุข เปรียบเสมือน องคก์รเป็นบา้นหลงัท่ี 2  การบริหารงานมีหลายแบบ ทั้ง

แบบการบริหาร จัดการแบบ บน ลงล่าง หรือแบบล่างข้ึนบน แต่บริษทัฯยึดหลกัในการบริหารโดยใช้พนักงานเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันา(Client Center) และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพราะเรามีความเช่ือวา่ ถา้ส่ิงท่ีทาํ เกิดจากความตั้งใจ 

และเกิดจากการกระทาํโดยพนกังานทุกคนเองแลว้ ความสุขจะเป็นคาํตอบสุดทา้ยท่ีทุกคนไดรั้บ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นท่ีมาของคาํ

วา่ วฒันธรรมองคก์ร 4 ดี ของบริษทัฯ อนัประกอบดว้ย”คิดดี พดูดี ทาํดี และเป็นคนดี” 

คดิด ีหมายถึง  ทุกคนตอ้งเร่ิมตน้ การคิดบวก มองบวก มีสติทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น 

พูดด ีหมายถึง ทุกคนตอ้งพดูจากนัดว้ยคาํพดูท่ีดีลดการเปรียบเทียบ 

ทาํด ีหมายถึง รู้เสียเปรียบ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น รู้จกัการให ้

คนด ีจะเกิดข้ึนทนัที เม่ือเรามี 3 ดี ขา้งตน้ พร้อมแลว้ 

ในปัจจุบนัจากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการทาํงาน ภาวะตลาด พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คู่แข่ง ฯลฯ บริษทัของเราจึงมุ่งเนน้หลกัการของ Charles Darwin ท่ีวา่  

“ไม่ใช่ผู้ทีแ่ข็งแรงทีสุ่ดหรือฉลาดทีสุ่ดหรอกทีอ่ยู่รอด 

แต่เป็นผู้ทีป่รับตวัเข้ากบัความเปลีย่นแปลงได้ดทีีสุ่ดต่างหาก” 

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. 

It is the one that is the most adaptable to change.” 

เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีความพร้อมตอบรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
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2.4.5 นโยบายราคา 

การกาํหนดนโยบายราคาสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 วิธี คือ การกาํหนดราคาขายของสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย ( Sabina ) และการกาํหนดราคาสินคา้ท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ

ผูส้ั่งผลิต (OEM) โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดราคาสินคา้ 2 ประเภทน้ี คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึง

มูลค่าทางการตลาดของสินคา้ 

ราคาสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย (Sabina) จะใชว้ิธีการกาํหนดราคาตามความ

เหมาะสมต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์โดยจะเพ่ิมราคาตามมูลค่าทางการตลาดของสินคา้ดว้ย การกาํหนดราคาจะใหอ้ยู่

ในระดบัใกลเ้คียงกบัคู่แข่งในตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้อยา่งคุม้ค่า และให้อยูใ่นระดบัท่ี

แข่งขนัได ้ปัจจุบนัราคาสินคา้ของบริษทัฯ ถือวา่อยูใ่นระดบัราคาปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสินคา้

ประเภทเดียวกนัในตลาด บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางดา้นราคากบัผูผ้ลิตรายอ่ืน อยา่งไรก็ตาม

สินคา้อาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของหา้งสรรพสินคา้ และจุดจาํหน่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม 

สาํหรับราคาสินคา้ OEM บริษทัฯ จะคดัเลือกลูกคา้ท่ีอยูใ่นระดบั กลางถึงระดบับน และใชน้โยบายใน

การตั้งราคาแบบเพ่ิมอตัรากาํไรจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus) ซ่ึงราคาขายจะครอบคลุมถึงความเส่ียงของ

ความผนัผวนเงินตราต่างประเทศบางส่วน และกาํไรขั้นตน้จากการผลิตสินคา้แต่ละชนิด มากน้อยตาม

รูปแบบของสินคา้ รวมถึงปริมาณสินคา้ท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ 

2.5    การจดัหาผลติภัณฑ์   

1. กาํลงัการผลติและนโยบายการผลติ   

ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับุรีรัมย ์มีเคร่ืองจกัร

รวมทั้งส้ินกวา่ 2,480 เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกวา่ 2,400 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จาํนวนกวา่ 

80 เคร่ือง นอกจากเคร่ืองจกัรหลกัเหล่าน้ีแลว้ยงัมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเยบ็ซ่ึงสามารถช่วยให้ปรับเคร่ืองจกัรให้

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑม์ากข้ึน โดยจะมีหลายแบบแตกต่างกนัไป

ตามรูปแบบสินคา้ ปัจจุบนับริษทัฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งส้ิน 4.61 ลา้นช้ินต่อปี  

บริษทัย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทั้งส้ินกว่า 

1,450  เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเยบ็ จาํนวนกวา่ 1,300 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนกวา่ 150 เคร่ือง นอกจากน้ียงัมี

การบาํรุงรักษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภยัต่อพนักงานอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัย่อยมีการผลิตจริง

ทั้งส้ิน 1.91 ลา้นช้ินต่อปี  
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กาํลงัผลิตของแต่ละโรงงานเป็นดงัน้ี    
หน่วย: ล้านชิ้นต่อปี * 2558 2559 2560

โรงงานพุทธมณฑลสาย 5

กําลังการผลิตสูงสุด ** 0.94 0.95 0.76

ปริมาณการผลิตจริง 0.71 0.76 0.73

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 75.53 80.00 96.72

โรงงานท่าพระ

กําลังการผลิตสูงสุด ** 1.59 1.71 1.21

ปริมาณการผลิตจริง 1.25 1.19 1.18

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 78.62 69.59 97.43

โรงงานชัยนาท

กําลังการผลิตสูงสุด ** 1.64 1.70 1.50

ปริมาณการผลิตจริง 1.26 1.37 1.37

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 76.83 80.59 91.22

โรงงานยโสธร

กําลังการผลิตสูงสุด ** 2.91 3.13 3.03

ปริมาณการผลิตจริง 2.51 2.79 2.79

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 86.25 89.14 92.18

โรงงานบุรีรัมย์ 

กําลังการผลิตสูงสุด ** 0.49 0.50 0.39

ปริมาณการผลิตจริง 0.52 0.37 0.45

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 106.12 74.00 114.46

รวม

กําลังการผลิตสูงสุด ** 7.57 7.99 6.90

ปริมาณการผลิตจริง 6.25 6.48 6.53

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 82.56 81.10 94.66

* จํานวนชิ้น เป็นการเทียบชิ้นผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าชิ้นเสื้อชั้นใน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ

** กําลังการผลิตสูงสุดให้เท่ากับจํานวนชิ้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายสูงสุด มิใช่กําลังการผลิตสูงสุดที่เคยทําได้
 

หมายเหตุ * จาํนวนช้ิน เป็นการเทียบช้ินผลิตภณัฑใ์ห้เทียบเท่าช้ินเส้ือชั้นใน  

   

นโยบายในการผลติสินค้า 

ปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิตข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการแข่งขนัทางการตลาด 

ฤดูกาลในการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ กาํลงัการผลิตของแต่ละโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมี

ปัจจัยพ้ืนฐานมาจากความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลัก นอกจากน้ียงัมีปัจจัยในเร่ืองรูปแบบการผลิต หากแบ่ง

สินคา้ออกตามรูปแบบการผลิตก็สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ สินคา้ท่ีมีการผลิตรูปแบบซํ้ าเดิม หรือสินคา้เบ

สิค (Basic)  และสินคา้รูปแบบใหม่ หรือ สินคา้แฟชัน่ (Fashion)  สินคา้รูปแบบซํ้ าเดิม จะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคท่ี

ชอบใชแ้บบเดียวกนับ่อยคร้ัง มีสีท่ีเรียบ ไม่มีลวดลาย ซ่ึงจะมีการผลิตในลกัษณะการเติมเตม็สินคา้ตลอดเวลา ทาํให้

บริษทัฯ สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้ลายน์ผลิต ผลิตในแบบ



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

35 
 

เดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความชาํนาญ ทาํให้ไดป้ระสิทธิภาพการผลิตท่ีดีข้ึน ไดผ้ลผลิตมาก

ยิง่ข้ึน ในส่วนของสินคา้ท่ีเป็นแฟชัน่ จะมีการออกแบบใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา จะไม่นาํแบบเดิมกลบัมาผลิตใหม่ แม้

สินคา้รูปแบบใหม่มีความยากในการผลิตมากกวา่ แต่มีรายไดจ้ากการขายท่ีสูงกวา่ และอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่ 

สาํหรับผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จะมีการวางแผนการวางจาํหน่ายสินคา้

ล่วงหนา้ทุกปี เพ่ือควบคุมการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แผนการวางจาํหน่ายสินคา้บ่งบอกถึงปริมาณและชนิด

สินคา้ท่ีบริษทัฯ ตอ้งผลิตในแต่ละเดือน เพ่ือท่ีจะวางจาํหน่ายไดต้รงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุน่

ตามปริมาณการสัง่ซ้ือในระหวา่งปี ฝ่ายวางแผนการผลิตส่วนกลางเป็นผูก้ระจายปริมาณการผลิตไปยงัโรงงานต่างๆ 

โดยกระจายปริมาณสินคา้ตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบ่งชนิดสินคา้ตามความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร และ

ความชาํนาญของพนกังานในแต่ละโรงงาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในส่วนผลิตภณัฑ ์OEM บริษทัฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซ้ือจากลูกคา้เป็นคร้ังๆ ไป กล่าวคือไม่มีการผลิต

ล่วงหนา้ ซ่ึงลูกคา้จะสัง่ซ้ือก่อนวนัท่ีตอ้งการสินคา้เป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจาํหน่ายสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ี

เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าชา้ในการผลิต และส่งสินคา้ บริษทัฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคา้ท่ีจะผลิตไปยงัโรงงาน

ต่างๆ ตามความเหมาะสมของกาํลงัผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา้ โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัปริมาณการผลิต

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเองดว้ย หากพบวา่มีการสั่งซ้ือจากลูกคา้เขา้มามากกวา่กาํลงัผลิตท่ีคงเหลือ 

บริษทัฯ จะไม่รับการสัง่ซ้ือนั้นๆ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทั้งลูกคา้และบริษทัฯ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การพฒันา

แรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจยัสําคญัในการผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสินคา้ตอ้งการ

รายละเอียดและมีดีไซน์ท่ีหลากหลาย ปัจจุบนัมีการพฒันาความสามารถของพนกังานและตรวจสอบคุณภาพของ

ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ในระหวา่งการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุน้พนกังานให้

ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑ์

ใหม่ท่ีตอ้งการวางจาํหน่าย และความจาํเป็นในการเพ่ิมทกัษะการผลิต 
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ออกแบบสินคา้ตามรูปแบบท่ีมีการวางแผนไว ้หรือตามความตอ้งการของลูกคา้หากเป็น

การผลิตสินค้า OEM พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆของผลิตภณัฑ์ ทั้ งรูปแบบ ขนาด สี 

อุปกรณ์ตกแต่ง รวมไปถึงรายละเอียดวสัดุบรรจุภณัฑไ์ปยงัฝ่ายต่างๆ นอกจากนั้นบริษทัฯ 

ยงัได้เพ่ิมขั้นตอนการตรวจคุณภาพวตัถุดิบก่อนการสั่งผลิต เพ่ือป้องกนัปัญหาคุณภาพ

วตัถุดิบตั้งแต่เบ้ืองตน้ 

 

 

 

2. กรรมวธีิการผลติ 

 
 

 

ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ ์นอกจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพระหวา่งขั้นตอนการผลิตแลว้นั้น 

บริษทัฯ ยงัมีมาตรการควบคุมคุณภาพสินคา้โดยการส่งเสริมใหพ้นกังานรักษาคุณภาพมาตรฐานและสอนทกัษะอ่ืน

ท่ีช่วยลดอตัราความผิดพลาดในการผลิต จากการสุ่มตรวจสอบท่ีผ่านมา บริษทัฯ พบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน

ก่อนการบรรจุและจาํหน่ายใหลู้กคา้เพียงร้อยละ 0.5 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมด 

 

ออกแบบ 

Pattern 

ทาํตวัอยา่ง 

ตดั 

เยบ็ 

ทาํสินคา้ตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งกบัลูกคา้ และหาปริมาณ คุณสมบติั และ

ชนิดวตัถุดิบท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด 

เร่ิมการตดัวตัถุดิบตามแบบท่ีวาดข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เร่ิมการเยบ็ตามขั้นตอนการผลิตท่ีไดรั้บ โดยมีช่างเทคนิคคอยดูแลการผลิตเพ่ือให้มีความ

ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

บรรจุ 

ขนส่ง 

บรรจุภณัฑต์ามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพก่อนท่ีจะมีการบรรจุ 

ตรวจสอบคุณภาพ สินคา้สาํเร็จ 

ตรวจสอบคุณภาพ ระหวา่งผลิต 

แจกจ่ายวตัถุดิบ 

การวาดช้ินส่วนของแต่ละผลิตภณัฑล์งบนแผน่กระดาษหรือเป็นแม่แบบในการตดั/เยบ็

เป็นตวัอยา่ง 

เตรียม 

การผลิต 

ทาํสูตรการผลิตหรือขั้นตอนการผลิต และเตรียมวตัถุดิบอ่ืนๆ พร้อมกบัข้ึนแบบตดัเพ่ือให้

ไดช้ิ้นตดัตามรูปแบบ และประหยดัตน้ทุนมากท่ีสุด  

จดัวตัถุดิบเป็นชุด แลว้แจกจ่ายไปยงัโรงงานต่างๆ จากนั้นจึงแจกจ่ายตามสายการผลิต

สินคา้ประเภทนั้นๆ  

คดัแยกสินคา้ และส่งออกจาํหน่าย  

ตรวจสอบคุณภาพ วตัถุดิบ 

ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานตดั 

ตรวจสอบคุณภาพ วตัถุดิบเบ้ืองตน้ 
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3. การจดัหาวตัถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี วตัถุดิบหลกั อุปกรณ์ตกแต่งสินคา้ และวสัดุ

บรรจุภณัฑ ์โดยวตัถุดิบหลกัประกอบดว้ย ผา้ ยาง และฟองนํ้ า มีสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบหลกัคิดเป็นร้อยละ82.55 

เม่ือเทียบกบัมูลค่าการซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดในปี 2559 และคิดเป็นร้อยละ82.42 ในปี 2560 โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกันอ้ย

ราย เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ และควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ สาํหรับอุปกรณ์ตกแต่งสินคา้มีความหลากหลาย

ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์และความตอ้งการของลูกคา้ OEM ท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ ตวัอยา่งเช่น ตะขอ จุด

แต่ง ห่วงคลอ้งสายแขน ดา้ย และเอ็น เป็นตน้ ส่วนวสัดุบรรจุภณัฑไ์ดแ้ก่ ไมแ้ขวน กล่อง สายรัด ถุงพลาสติก และ

อ่ืนๆ 

 มูลค่าการซ้ือวตัถุดิบจาํแนกตามประเภท ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

วัตถุดิบหลัก 426.99           79.91      488.43           82.55      456.02           82.42             

อุปกรณ์ตกแต่งสินค้า 72.68             13.60      65.78             11.11      60.66             10.96             

วัสดุบรรจุภัณฑ์ 34.65             6.49        37.50             6.34        36.57             6.33              

รวม 534.32           100.00    591.71           100.00    553.26           100.00           

2558 25602559

 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายในการซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้เพ่ือมาเก็บ เน่ืองจากตอ้งการลดตน้ทุนในการ

เก็บวตัถุดิบ และวตัถุดิบส่วนใหญ่จะมีอายกุารใชง้านสั้น หากมีการเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานจะทาํให้คุณภาพลดลง 

ดงันั้นเพ่ือป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ และช่วยป้องกนัความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ บริษทัฯ จะมีการทาํ

สัญญาซ้ือขายในระยะยาวแทนการซ้ือวตัถุดิบมาเก็บ กล่าวคือจะมีการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพ่ือจองกาํลงัการ

ผลิตของผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ และเพ่ือส่งมอบวตัถุดิบตามกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้สาํหรับวตัถุดิบหลกั เช่น ผา้และ

ยาง เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการผลิตสินคา้ทุกชนิดนั้น บริษทัฯ จึงใชผู้จ้าํหน่ายวตัถุดิบรายประจาํเพียงไม่ก่ีรายและมีการ

ซ้ือขายกนัเป็นระยะเวลานาน ส่วนอุปกรณ์ตกแต่ง และวสัดุบรรจุภณัฑน์ั้นจะมีรายละเอียดมากทาํให้ไม่มีผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบรายประจาํ 

 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต 

 ผา้เป็นส่วนประกอบหลกัของผลิตภณัฑทุ์กประเภท ผา้ท่ีใชมี้หลายชนิด เช่น ผา้ผืน ผา้ยดื ผา้ลูกไม ้ เน่ืองจากมี

ปริมาณท่ีใชใ้นการผลิตค่อนขา้งสูง ทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการจดัซ้ือในปริมาณมาก เพ่ือควบคุมให้ได้

คุณภาพและปริมาณท่ีตอ้งการ บริษทัฯ จึงสัง่ซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบท่ีมีการสัง่ซ้ือเป็นประจาํนอ้ยราย อยา่งไรก็

ตามเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีผลิตวตัถุดิบประเภทน้ีอีกเป็นจาํนวนมาก จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองการจดัหา

หากเกิดปัญหาในการตกลงกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบท่ีมีการซ้ือขายอยูใ่นปัจจุบนัสาํหรับยาง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

ของผลิตภณัฑทุ์กประเภทเช่นเดียวกบัผา้ มีหลากหลายแบบ เช่น ยางสาํหรับสายคลอ้งแขน แถบยางยดื เป็นตน้ยางมี

อายกุารใชง้านจาํกดั ทาํใหต้อ้งมีการซ้ือวตัถุดิบประเภทน้ีอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามการตรวจสอบคุณภาพทาํไดง่้ายไม่

เหมือนผา้ซ่ึงมีรายละเอียดมาก จึงง่ายต่อการจดัการและการจดัหา วตัถุดิบหลกัอีกชนิด คือ ฟองนํ้ ามี 2 ประเภทหลกั 

ไดแ้ก่ ฟองนํ้ าท่ียงัไม่ข้ึนรูปซ่ึงสามารถสั่งซ้ือไดจ้ากผูผ้ลิตภายในประเทศ และฟองนํ้ าสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ

เฉพาะพิเศษ แตกต่างกนัในแต่ละแบรนด์   วตัถุดิบประเภทน้ีมีผูผ้ลิตภายในประเทศนอ้ยราย ทาํให้ตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ประเทศจีน ฟองนํ้ ามีอายจุาํกดัเช่นเดียวกบัยาง ทาํให้บริษทัฯไม่สามารถเก็บวตัถุดิบ
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ชนิดน้ีไดน้าน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงใชน้โยบายการซ้ือแบบ JIT (Just In Time) ซ่ึงจะแกปั้ญหาในเร่ืองคุณภาพ

ของวตัถุดิบ และลดตน้ทุนในการเก็บวตัถุดิบดว้ย  นอกจากน้ีปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดติ้ดตั้งเคร่ืองจกัรป๊ัมฟองโมลด์

เอง เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และลดการพ่ึงพาจากซพัพลายเออร์ เน่ืองจากฟองโมลด์ถือเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญั และเป็น

ความลบัของแต่ละแบรนด ์  ปัจจุบนั ทางบริษทัและบริษทัยอ่ยฯ มีเคร่ืองป๊ัมโมลดอ์ยูจ่าํนวน   40  เคร่ืองดว้ยกนั   

 

การจดัหาผู้จาํหน่ายวตัถุดบิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่ายท่ีมีการซ้ือขายกนัมาเป็นระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธ์เป็นระยะเวลานาน ซ่ึงมีทั้งผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งน้ีการเลือกผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบข้ึนอยู่กับชนิดสินค้าหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ซ่ึงอาจมีความจําเป็นต้องสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงไม่มีการผลิต

ภายในประเทศ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเลือกผูจ้าํหน่าย โดยมีลูกคา้ส่วนน้อยท่ีตอ้งการเลือกผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบเอง  

บริษทัฯและบริษทัย่อยสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทต่างๆ จากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบรวมทั้งส้ินกว่า 200 ราย โดยเป็นผู ้

จาํหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ 2-3 ราย มีสัดส่วนการซ้ือขายกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  

54.56  และร้อยละ52.67 ของยอดซ้ือรวมโดยประมาณในปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบัทั้งน้ีไม่มีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ

รายใดท่ีมีสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 15 ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวมทั้งหมด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสั่งซ้ือวตัถุดิบหลกั

จากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบรายประจาํ โดยหากวตัถุดิบหลกัท่ีตอ้งการเป็นวตัถุดิบชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีการนาํมาใชใ้นการ

ผลิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัให้มีการประกวดราคาระหวา่งผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ โดยฝ่ายจดัซ้ือจะพิจารณาตาม

ความเร่งด่วนของงานประกอบในการจดัหาผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบจากต่างประเทศในสดัส่วนร้อยละ18.39 เทียบกบัมูลค่าการสัง่ซ้ือวตัถุดิบหลกัทั้งหมดในปี 2559 และคิดเป็น

ร้อยละ16.62 ในปี 2560โดยเป็นการสัง่ซ้ือจากประเทศฮ่องกง  เกาหลี จีนและไตห้วนัเป็นตน้ 

 

มลูค่าส่ังซ้ือวตัถุดิบหลกั ปี2558 ปี2559 ปี 2560 

 หน่วย : ลา้นบาท มลูค่า % มลูค่า % มลูค่า มลูค่า 

ภายในประเทศ 321.56 75.31 398.61 81.61 380.21 83.38 

ต่างประเทศ       

ฮ่องกง 15.99 3.74 17.07 3.50 15.57 3.41 

เกาหลี 27.00 6.32 19.98 4.09 12.99 2.85 

จีน 30.36 7.11 23.64 4.84 19.19 4.21 

ไตห้วนั 16.0 3.75 17.31 3.54 17.97 3.94 

อิตาลี 1.69 0.40 0.50 0.10 1.87 0.41 

สวสิเซอร์แลนด ์ 0.37 0.09 1.30 0.27 0.68 0.15 

ฝร่ังเศส 0.98 0.23 0.05 0.01 0.32 0.07 

อินโดนีเซีย - - 5.62 1.15 4.42 0.97 

อ่ืน ๆ 13.01 3.05 4.35 0.89 2.79 0.61 

รวมต่างประเทศ 105.42 24.69 89.82 18.39 75.80 16.62 

รวมมลูค่าการส่ังซ้ือวตัถุดิบ 426.98 100.00 488.43 100.00 456.01 100.00 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

  หลายๆปัจจยัไดถู้กลดทอนและเปล่ียนแปลงจากการแกไ้ขในการดาํเนินธุรกิจและการปรับเปล่ียนของสภาวะ

ตามความเป็นจริงในยคุปัจจุบนั อาทิเช่น 

 

• ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ 

 ปัจจุบัน ช่องทางการจาํหน่ายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ตามกระแสท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค ทางบริษทัก็ได้ขยายช่อง

ทางการจาํหน่ายมากข้ึนในหลายๆช่องทาง เช่น การขายทาง Social Media  การขายทาง TV  การขายทางไดเร็กซ์เซลล ์ 

ไม่ไดอ้าศยัเฉพาะช่องทางการจาํหน่ายเดิม  

 

• ความเส่ียงจากการเปิดร้านคา้ของบริษทัเอง 

 ปัจจุบนั บริษทัไดป้รับลดร้านคา้โดยการไม่ต่อสัญญาช่าในร้านคา้ท่ีไดส้ร้างผลกาํไร และเพ่ิมความระมดัระวงั

ในการเปิดร้านคา้ใหม่ใหม้ากยิง่ข้ึน  

 

• ความเส่ียงจากการเกิดสินคา้ลา้สมยั 

ปัจจุบัน  บริษทัมีแนวทางในการลดทอนสินคา้ท่ีไม่ตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างใกลชิ้ด 

ขอ้ผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนจึงลดนอ้ยลง 

 

• อตัราแลกเปล่ียน 

ปัจจุบนั  บริษทัมีสัดส่วนธุรกิจส่งออกท่ีตํ่ากว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และแนวโน้มค่าเงินบาทในปีน้ีก็ไปใน

ทิศทางท่ีแข็งตวัมากข้ึน บริษทัไดท้าํการประกนัความเส่ียงน้ีดว้ยการทาํ Forword Exchange Currency ล่วงหนา้ในทุกๆ

รายการท่ีส่งออก อยา่งไรก็ตาม การนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศกลบัเป็นบวกต่อกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงยงัคงอยูก่บัธุรกิจต่อไป เพราะการคาดการณ์ทางอตัราแลกเปล่ียนอาจจะ ผลกักลบัไป

ในทิศทางตรงกนัขา้มไดเ้สมอ ดงันั้นแผนธุรกิจของบริษทัจึงมิไดค้าดหวงักาํไรจากหมวดอตัราแลกเปล่ียนเลย 

 

• ความเส่ียงจากการบริโภคภายในประเทศ  

เน่ืองจากยอดขายของบริษทัฯ มาจากยอดขายภายในประเทศเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 - 90 ซ่ึงถา้สภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตท่ีตํ่า หรือพิจารณาจาก อตัราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ( Gross Domestic Products 

หรือ GDP) ซ่ึงในปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ ร้อยละ 4  การบริโภคภายในประเทศท่ีเร่ิมทรงตวั การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคเร่ิมดี

ข้ึน ในปีน้ีทางบริษัทฯ ได้พยายามดําเนินกิจกรรมการตลาดมากยิ่ง ข้ึน ในทุกๆ ด้าน ทั้ งทางด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขาย เพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากยิ่งข้ึน   นอกจากนั้นทางบริษทัฯ ได้หาตลาด

ทดแทนโดยขยายแบรนดข์องบริษทัฯ ไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC ทั้งหมด เพ่ือเป็นการ

ขยายตลาดและยอดขายของแบรนดบ์ริษทัฯ  รวมทั้งการเร่งหาออเดอร์จากลูกคา้ต่างประเทศท่ีใชแ้บรนดข์องลูกคา้เอง ให้

มากยิง่ข้ึน  
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• ความเส่ียงทางดา้นการรับออเดอร์จากลูกคา้งต่างประเทศท่ีใชแ้บรนดลู์กคา้เอง (OEM) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกคา้รายใหญ่ เป็นผูจ้าํหน่ายชุดชั้นในชั้นนาํในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้

ในแถบยโุรปเป็นหลกั ซ่ึงไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยออกแบบและผลิตชุดชั้นในภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของผู ้

สัง่ผลิต (OEM) ซ่ึงการรับจา้งผลิตใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศท่ีใชแ้บรนดลู์กคา้เอง ถึงแมว้า่ทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามในการ

ลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือแข่งขนัไดม้ากแลว้ก็ตาม  แต่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยโุรป คาดวา่

ยงัไม่มีการฟ้ืนตวั  โดยคาดวา่ในปี 2560 ทางยโุรปจะมีการขยายตวัในระดบัท่ีตํ่า  และในขณะเดียวกนับริษทัฯ ผูผ้ลิตใน

แต่ละประเทศท่ีมีอยู ่และมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา่บริษทัฯ มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย 

, ศรีลงักา และอ่ืน ก็ตอ้งเขา้มาแขง่ขนัในการรับออเดอร์อยา่งหนกั เน่ืองจากปัจจุบนัมี ซพัพลาย ์มากกวา่ความตอ้งการอยู่

เป็นอยา่งมาก   ทาํใหถึ้งแมว้า่เศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนเลก็นอ้ย แต่การรับออเดอร์จากต่างประเทศยงัเป็นไปดว้ย

ความยากลาํบาก  ทางบริษทัฯ พยายามใชจุ้ดเด่นของการผลิตสินคา้บริษทัฯ ในการเสนอขายลูกคา้มากข้ึน โดยเฉพาะใน

เร่ืองคุณภาพสินคา้ และการส่งมอบท่ีตรงเวลา อยา่งไรก็ดี บริษทัไม่ไดพ่ึ้งพาฐานลูกคา้ใหญ่ใน สหรัฐอเมริกาท่ีมีนโยบาย 

ลดการนาํเขา้โดยการเพ่ิมกาํแพงภาษีสูงๆในปีปัจจุบนัน้ี 

 

3.2   ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 

• การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 

 ปัจจุบนัถึงแมว้า่ประเทศไทยมีการค่าแรงอยูใ่นระดบัท่ีสูงพอสมควร เม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตในแถบอาเซียน ดว้ยกนั 

แต่ปรากฎวา่แรงงานท่ีจะใชใ้นตลาดอุตสาหกรรมชุดชั้นใน ยงัเป็นแรงงานซ่ึงหาไดย้าก  เน่ืองจากตอ้งเป็นแรงงานท่ีมี

ฝีมือในการตดัเยบ็สูง  ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจนชาํนาญในระดบัหน่ึง ถึงจะสามารถมาผลิตชุดชั้นในได ้  ซ่ึงแตกต่างจาก

แรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทออ่ืนๆทาํใหแ้รงงานหนัเขา้ไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถ

ทางดา้นแรงงานมากนกั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชเ้คร่ืองจกัร และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั  ซ่ึงไดผ้ลตอบแทนท่ีเท่ากนั

หรือมากกวา่ ทาํใหอุ้ตสาหกรรมน้ียงัคงขาดแคลนแรงงานเป็นอยา่งมาก แต่การปรับตวัของบริษทัไปในทิศทางของ Lean 

Manufacturing ปรับการนัง่เยบ็เป็นการยนืเยบ็ ไดส่้งผลดีตอ่ Productivity รวมทั้งรายไดพ้นกังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบนั 

Turn Over ของบริษทัอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ 1.5% 

 

3.3 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ หรือการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์

• ความเส่ียงจากบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกวา่ร้อยละ50 

 ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560   นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์  ถือหุน้ในบริษทั จาํนวน  259,207,000 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ74.59 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  จึงทาํใหน้ายวโิรจน ์ ธนาลงกรณ์ สามารถ

ควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใช้

เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือ ขอ้บงัคบับริษทั ท่ีกาํหนดตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้  ดงันน้ ผูถื้อหุน้รายอ่ืน จึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อ

หุน้ใหญ่เสนอได ้แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทั ไดป้ฏิบติัตาม ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน โดยมุ่งมัน่ใน

การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี(Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฎิบติังาน มีการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส มีหลกัการอนุมติัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะไม่

สามารถอนุมติัรายการท่ีเก่ียวกบัตนได ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการพิจารณากร่ันกรองใหค้วามเห็นก่อนทาํรายงาน

ดงักล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วนัที่ 
ภาระผูกพนั 

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60 

ที่ดนิ      

บริษทัฯ      

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 2 แปลง ท่ีตั้ง ต.วงัไก่เถ่ือน อ.หัน

คา จ.ชัยนาท รวมเน้ือท่ี 7 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา เป็น

ท่ีตั้งโรงงาน 

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 1 แปลง ท่ีตั้ง ต.วงัไก่เถ่ือน อ.หัน

คา จ.ชัยนาท เน้ือท่ี 8 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา เป็นท่ีตั้ ง

โรงงานและสาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

1.00 

 

 

 

6.13 

1.00 

 

 

 

6.13 

1.00 

 

 

 

6.13 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบน

ท่ีดินติดภาระจํานองเป็น

หลกัประกันในการกู้ยืมกับ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา วงเงิน

100 ลา้นบาท 

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 2 แปลง ท่ีตั้ง ต.ดู่ทุง อ.เมือง จ.

ยโสธร รวมเน้ือท่ี 53 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เป็นท่ีตั้ ง

โรงงานและสาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 10.29 10.29 10.29 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

ติดภาระจาํนองเป็นหลกัประกนั

ในการกู้ยืมกับ ธนาคารกสิกร

ไทย วงเงิน 129.78 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย      

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 2 แปลง ท่ีตั้ง93/23 ซอยร่มไทร 

ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กทม. รวมเน้ือท่ี 138 ตารางวา เป็นท่ีตั้งโรงงาน 

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 3 แปลงเลขท่ี 7611,7612,7613 

ท่ีตั้ง 93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กทม. เน้ือท่ีรวม 2 งาน 37 ตารางวา 

เป็นท่ีตั้งโรงงาน  

 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

1.72 

 

 

 

 

 

9.95 

1.72 

 

 

 

 

 

9.95 

1.72 

 

 

 

 

 

9.95 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

-โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12037,12778 จาํนวน 2 แปลง ท่ีตั้ง 

93/47 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพ เน้ือท่ีรวม 1 งาน 89 ตารางวา 

เป็นท่ีตั้งโรงงาน 

เป็นเจา้ของ 

 

7.94 7.94 7.94 ไม่มี 

 

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 2 แปลง เลขท่ี 12 ถนนอรุณ

อมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 

รวมเน้ือท่ี 2 งาน  17 ตารางวา เป็นท่ีตั้งสาํนกังาน 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

7.96 7.96 7.96 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

ติดภาระจาํนองเป็นหลกัประกนั

กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา วงเงิน 

200 ลา้นบาท 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วนัที่ 
ภาระผูกพนั 

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60 

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 1 แปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 9378 ท่ีตั้ง 

30/11 หมู่ 12 ถ.พธุมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 

จ.นครปฐม เน้ือท่ีรวม 11 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เป็น

ท่ีตั้งสาํนกังาน และโรงงาน 

-โฉนดท่ีดิน จาํนวน 1 แปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 20329 

ท่ีตั้ง 30/5 หมู 12 ถ.พธุมณฑลสาย5  ต.ไร่ขิง อ.สาม

พราน จ.นครปฐม เน้ือท่ีรวม 4 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา 

เป็นท่ีตั้งสาํนกังาน และโรงงาน 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

52.10 

 

 

 

 

21.40 

52.10 

 

 

 

 

21.40 

52.10 

 

 

 

 

21.40 

ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบน

ท่ี ดิ น ติ ด ภ า ร ะ จํ า น อ ง เ ป็ น

หลัก ประกันใ นก ารกู้ยืมกับ 

ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย  ว ง เ งิ น

191.86 ลา้นบาท 

 

อาคาร       

บริษทัฯ      

-โรงงาน ท่ีตั้ง ต.ดู่5ทุ่ง5 อ.เมือง จ.ยโสธร เป็นเจา้ของ 47.62 42.72 36.71 ติดภาระจาํนองพร้อมท่ีดินเป็น

ห ลัก ป ร ะกัน ใ น ก าร กู้ ยืม กับ 

ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย  ว ง เ งิ น 

129.78 ลา้นบาท 

-โรงงานท่ีตั้ง ต.วงัไก่เถ่ือน อ.หนัคา จ.ชยันาท เป็นเจา้ของ 3.64 2.51 1.92 ติดภาระจาํนองพร้อมท่ีดินเป็น

ห ลัก ป ร ะกัน ใ น ก าร กู้ ยืม กับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงิน 

100 ลา้นบาท 

   - โรงงานท่ีตั้ง ต.หนองโบสถ ์อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์  1.63 1.52 1.41 ไม่มี 

 

บริษทัยอ่ย 

     

-อาคารคลงัสินคา้ 2 ชั้น และอาคารตดัเยบ็และ

สาํนกังาน 4 ชั้น ท่ีตั้ง ถนนพทุธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.

สามพราน จ.นครปฐม  

เป็นเจา้ของ 29.66 23.94 20.96 ติดภาระจาํนองพร้อมท่ีดินเป็น

หลักประกันกับธนาคารกสิกร

ไทย วงเงิน 191.86 ลา้นบาท 

-สาํนกังาน ท่ีตั้ง ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกนอ้ย กทม.  

เป็นเจา้ของ 13.34 12.23 11.51 ติดภาระจาํนองพร้อมท่ีดินเป็น

หลกัประกนักบัธนาคารกรุงศรี

อยธุยา วงเงิน 200 ลา้นบาท 

-อาคาร 93/23 ต.วดัท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม. 

-อาคาร93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่า

พระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 

-อาคาร93/47 ซ.เพชรเกษม7 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่า

พระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

2.63 

1.19 

 

2.42 

2.09 

1.08 

 

2.20 

1.81 

0.98 

 

1.98 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์       

บริษทัฯ      

อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 0.61 0.43 0.27 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจา้ของ 0.30 0.37 0.39 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรตดั, เยบ็, ป้อนส่ิงทอ และทรัพยสิ์นอ่ืน  เป็นเจา้ของ 16.13 14.30 12.75 ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วนัที่ 
ภาระผูกพนั 

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60 

บริษทัยอ่ย      

อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 9.56 8.85 7.64 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจา้ของ 56.48 49.03 35.30 ไม่มี 

เคร่ืองป๊ัม mold, เคร่ืองจกัรตดั, เยบ็, ตรวจผา้และ

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  

เป็นเจา้ของ 24.26 19.89 27.29 ไม่มี 

งานระหว่างก่อสร้าง,สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง      

บริษทัฯ      

งานระหว่างก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 1.01 - - ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง เป็นเจา้ของ - - - ไม่มี 

บริษทัยอ่ย      

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง0

1 * เป็นเจา้ของ  5.97 3.99 ไม่มี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      

บริษทัฯ      

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์  เป็นเจา้ของ - - - ไม่มี 

  โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง เป็นเจา้ของ - - - ไม่มี 

บริษทัยอ่ย      

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นเจา้ของ 5.44 4.56 3.55 ไม่มี 

โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง เป็นเจา้ของ - - - ไม่มี 

สิทธิการเช่ารอการตดับญัชี เป็นเจา้ของ 26.29 21.78 17.61 ไม่มี 
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มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
ราคาทุนตามงบการเงนิ ณ วนัที ่ อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วนัที ่

31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.60 

ท่ีดิน 118.49 118.49 118.49 - 118.49 118.49 118.49 

อาคาร และส่วนปรับปรุง 313.49 314.79 317.75 20 102.12 88.30 77.28 

เคร่ืองจกัร  274.37 272.82 279.06 10 30.87 26.56 30.77 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 12.32 12.76 13.69 5 1.18 1.23 1.76 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 125.15 139.45 146.54 5 56.78 49.40 35.69 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 54.50 55.27 55.09 5 10.18 9.28 7.91 

ยานพาหนะ 46.34 43.83 40.91 5 0.53 0.01 1.50 

ค่าติดตั้งโปรแกรม และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

27.03 27.53 27.91 3 5.44 4.57 3.55 

สินทรัพยอ่ื์น  0.91 0.95 0.95 5 0.02 0.08 0.06 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 43.46 45.45 47.07 3 7.83 6.38 6.01 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1.00 - - - 1.00 - - 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 1.57 5.97 3.99 - 1.57 5.97 3.99 

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 73.67 73.67 73.97 - 26.29 21.78 17.61 

รวม 1,092.30 1,110.98 1,125.42  362.30 332.05 304.62 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีความสาํคญัในการประกอบธุรกิจ แต่มิไดมี้การบนัทึกมูลค่า

ทางบญัชี คือ เคร่ืองหมายการคา้ต่างๆ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั โดยจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดแ้ก่ Sabina, Sabinie, SBN, Moldern Soft by Sabina, Moldern Curve by Sabina, 

และ Doomm Doomm เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย จะทาํการต่ออายเุคร่ืองหมายการคา้ทั้งท่ีจดทะเบียนภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ ทุกเคร่ืองหมายเม่ือถึงกาํหนดต่ออาย ุเน่ืองจากเคร่ืองหมายการคา้เหล่าน้ียงัมีความสาํคญัต่อการคา้ในอนาคต 

โดยบริษทัฯ คาดว่าจะมีการออกแบบผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้เหล่าน้ีสืบเน่ืองต่อไป หากเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีรูปร่างและจุดเด่นท่ีต่างออกไปอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัยอ่ยจะดาํเนินการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้

ใหม่ตามความเหมาะสม นอกจากเคร่ืองหมายการคา้ต่างๆแลว้ บริษทัย่อยได้มีการยื่นขอสิทธิบัตรในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์และอนุสิทธิบตัรการประดิษฐเ์พ่ิมเติมอีกดว้ย 

 

ปัจจุบนับริษทัย่อย มีการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารพาณิชยต์่างๆ ไดแ้ก่ อาคารศูนยก์ารคา้ มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และ

ศูนยก์ารคา้ แหลมทอง ชอ้ปป้ิงพลาซ่า ชลบุรี และ ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอซ์แลนด์  กรุงเทพ เพ่ือดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่าย

สินคา้ประเภท ชุดชั้นในสตรี  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จึง

ได้มีการจดัทาํสัญญาประกันภยัจากความเส่ียงทุกชนิดท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงครอบคลุมทรัพยสิ์นถาวรของบริษทัฯ เกือบ

ทั้งหมด โดยมีการประกนัทรัพยสิ์นของทุกโรงงานรวมไปถึงทรัพยสิ์นในสาํนกังาน เช่น อาคารและส่ิงก่อสร้าง สินคา้คง

คลงั เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนุนการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และพฒันาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิต หรือลดตน้ทุนในการผลิต เป็นตน้ ในส่วนของนโยบายการบริหารงานในบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัฯ 

จะส่งผูแ้ทนซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในทางธุรกิจกบับริษทัฯและบริษทัย่อย เขา้ร่วมเป็นกรรมการใน

บริษทันั้นๆ ในสดัส่วนท่ีไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมในเร่ืองการกาํหนดนโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด 

 

ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2550 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดัโดยซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซาบีน่า 

ฟาร์อีสท ์จาํกดัในสดัส่วนร้อยละ 99.90 ของทุนจดทะเบียน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไม่มี 
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บริษทั : บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 177 หมู่ 8  ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107550000068 

Home Page : www.sabina.co.th  

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

โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท ์ : 02-422-9400 

โทรสาร : 02-434-5911 

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

อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท ์ : 02-811-8220-31 

โทรสาร : 02-811-8081 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 3 : 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง  อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

โทรศพัท ์ : 045-737-351-3 

โทรสาร 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 4 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 045-737-356 

: 81, 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

:  044-657107,044-657210 

:  044-657207 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ :  ir@sabina.co.th  

เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 

เรียกชาํระแลว้ 347,500,000  บาท 

หุน้สามญั 347,500,000   หุน้ 

มูลค่าหุน้ 1 บาท 

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

ท่ีตั้ง 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 02-0099999 

  

  

 

6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
 

 

ข้อมูลทัว่ไป 
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ผูส้อบบญัชี นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น หรือ 

นายชยัยทุธ องัศุวทิยา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4563 และ 3885 

ท่ีตั้งสาํนกังาน สาํนกังาน เอ เอม็ ที แอสโซซิเอท 

491/27 สีลมพลาซ่า  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

โทรสาร 02-2372133 

 

ข้อมูลอืน่ ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น  www.set.or.th 

หรือ www.sabina.co.th 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

 7.1  จาํนวนทุนจาํทะเบียนและทุนทีชํ่าระแล้ว 

    

ปัจจุบนั บริษทัซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจาํนวน                            347.50  ลา้นบาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน                     347.50  ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน                                                                             347.50  ลา้นหุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

 7.2   ผู้ถือหุ้น 

  รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด  

ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 

จํานวนหุ้นท่ีถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ 259,207,000 74.59 

2. นางวรรณี   ทองลกัษณ์ 14,001,000 4.03 

3. นายอนุรักษ ์ ตั้งคารวคุณ              12,817,500 3.69 

4. นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 

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

6. นายไชยกร ศิริรัตน์อสัดร 9,664,900 2.78 

7. นายนนทะวฒัน์  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 

8. นายพฤทธิพงศ ์ โชคทวภิีรมย ์ 8,565,900 2.47 

9. นายสุรชยั  เจียมสมาน 6,376,900 1.84 

10. นายชวนชยั  เสียงสุคนธ์ 3,439,500 0.99 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

-ไม่มี- 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและหักสํารองตาม

จาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
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สาํหรับบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบั

งบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอ และไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการ

ของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2560* 2559 2558 

เงินปันผลต่อหุน้                          (บาท) 0.82 0.24 0.19 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
117.19 47.48 39.88 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
330.79 86.88 85.54 

 

หมายเหตุ 

**การจ่ายเงินปันผลในปี 2560ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ0.14 

บาทต่อหุน้ และเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมเพ่ิมใน

อตัราหุน้ละ 0.68 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เท่ากบัอตัราหุน้ละ0.82 บาทโดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี2561 ต่อไป  
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8.โครงสร้างการจัดการ 

                 โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท  

 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั  มีกรรมการจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

-กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน  6  คน    (เป็นกรรมการอิสระจาํนวน4 คน) 

-กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน   4 คน 
 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทัฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

1.นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - 

2.นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร* กรรมการผูจ้ดัการ - ประธาน กรรมการ 

3.นางสาวสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการ - - - 

4.นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ* กรรมการ - กรรมการ - 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ*์ กรรมการ - กรรมการ - 

6.นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี กรรมการ - กรรมการ - 

7.นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ 

8.นายสมชยั  วนาวทิย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน 

9.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ 

10.นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานปฏิบติัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานผลิต 
รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานบญัชีและการเงิน 

สายงานขาย 
ในประเทศ 

สายงานกลยุทธ์

และพฒันาธุรกิจ 
สายงานจดัซ้ือ 
และเตรียมการ

 

สายงานผลิต และ

วิศวกรรมการผลิต 
สายงานบญัชี 
และการเงิน 

สายงาน 
ทรัพยากรมนุษย ์

สายงานขาย

ต่างประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าคอบแทน 
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หมายเหตุ ขอ้มูลของกรรมการท่ีเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา ประวติัการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย(IOD) และประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ดูตามเอกสารแนบ 1 

 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

รายช่ือ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

(จาํนวนคร้ังการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

รวม 6 คร้ัง 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ

บริหาร 

รวม 12 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 คร้ัง 

นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ 6/6 - 12/12 - 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร * 

นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

5/6 

5/6 

- 12/12 
- 

2/2 

- 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ * 6/6 - 12/12 - 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์* 6/6 - 12/12 - 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี  6/6 - 12/12 - 

นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ 6/6 4/4 - 2/2 

นายสมชยั  วนาวทิย 6/6 4/4 - 2/2 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ 6/6 4/4 - 2/2 
นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ 4/6 - - - 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

หมายเหต ุ - นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เน่ืองจาก

ติดภารกิจส่วนตวั 

- คุณสุชญัญา  ธนาลงกรณ์  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  คร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เน่ืองจาก

ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ 

 - นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 และ 

คร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  เน่ืองจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ 
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กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร, นายสมคิด 

ผดุงเกียรติศกัด์ิ, และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์กรรมการจาํนวนสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทัฯ” 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.) บริหารจดัการบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2.) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายและตาม

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบหรือเลิกบริษทั การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั

ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของ

บริษทัฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั การทาํ 

แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการ

บริหาร โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษทัฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจดงักล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบอาํนาจให้กรรมการ

ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอาํนาจดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบ

อาํนาจนั้น ตอ้งบนัทึกความเห็นชอบของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชุมให้ชดัเจน ทั้งน้ี การมอบ

อาํนาจดงักล่าวจะตอ้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ี

อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั

บริษทัฯ และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการคา้โดยทัว่ไป 
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5.) พิจารณาอนุมติัในการนาํสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือไปเป็นประกนั หรือเขา้คํ้า

ประกนัใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่บริษทัฯ 

6.) พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ 

7.) พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจภายในบริษทัฯ 

ทั้งน้ี สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริษทัฯ หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจ หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการบริษทัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ ท่ีมี

ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

 

8.2 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน4  ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฎิบติัการ (รักษาการ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานผลิต (รักษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์

 

 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายในประเทศ 

ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซ้ือและเตรียมการผลิต

(รักษาการ)  

ผูอ้าํนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย ์(รักษาการ) 

นางสาววชิรวรรณ แยม้ศรี  ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต และวศิวกรรมการผลิต 

 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือ

รับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ  

• ให้คาํแนะนําเบ้ืองต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฏหมายและกฏระเบียบด้านหลักทรัพย ์

ตลอดจนขอ้บงัคบัของบริษทัและติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีนยัสาํคญัต่อ คณะกรรมการ 

• จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย  ขอ้บงัคบัของบริษทั  

• จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และติดตามใหมี้การปฏิบติั

อยา่งถูกตอ้ง 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบและข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดาํลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
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o ทะเบียนกรรมการ 

o หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบริษทั 

o หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

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

• เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

• ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

• นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษทัปฎิบติัให้

เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ1 

 

 8.4  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในปี 2560  ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเสนอโดยผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบขอ้มูล

อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน รวมถึง อาํนาจ หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ 

 8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีการชาํระไปแลว้ ในปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ปี  2560 

รายละเอยีดค่าตอบแทน จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

- นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์ 

 

 

- นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร 

 

-นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

 

- นายสมคิด  ผดุงกียรติศกัด์ิ 

 

- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์

 

-นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี 

 

- นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากุล 

 

 

 

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

0.36 

0.12 

                  0.40 

0.12 

                  0.24 

0.12 

0.18 

0.12 

                  0.18 

0.12 

                  0.18 

0.12 

                  0.18 

0.06 

0.06 

                  0.12 

0.12 
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  ปี  2560 

รายละเอยีดค่าตอบแทน จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

- นายสมชยั วนาวทิย 

 

 

- นายยทุธนา อดิพฒัน ์

 

 

-นายจกัรกฤษ  อุทโยภาศ 

 

กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  

(ฐานะผูบ้ริหาร) 

 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหน็จกรรมการ 

- เงินเดือน ค่าตาํแหน่ง และค่านํ้ามนั    

รถยนต ์ โบนสั 

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.06 

                  0.12 

0.12 

                  0.06 

                  0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

                36.78 

 

                  0.30 

 

สาํหรับในปี 2560 บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดค่าตอบแทน เท่ากบัปี 2559 คือค่าตอบแทนพ้ืนฐานสาํหรับกรรมการ

ทุกคนในอตัราเท่ากนั และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม     โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการบริหาร 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 

กรรมการบริหาร 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นไม่เกินปีละ 3 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอาํนาจ

จดัสรร และกาํหนดส่วนแบ่งระหวา่งกนัเอง 

 

 8.4.2  ค่าตอบแทนอืน่ๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษทัฯ จดัหายานพาหนะเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชใ้นกิจการบริษทัฯ เป็นจาํนวน  5  คนั 

 - บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ แก่พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่ายสะสม

และบริษทัฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงัน้ี 

 - ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูอ้าํนวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 

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

ไดรั้บในแต่ละเดือนก่อนหกัภาษีเงินได ้
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8.5  บุคลากร  

 8.5.1 บุคลากร 

    บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางแรงงานท่ีสาํคญัในช่วงระยะเวลา ท่ีผา่นมาโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมทั้งส้ิน จาํนวน 3,698 คน (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหารตามขอ้ 10.2.4)    ดงัน้ี 
 

                จาํนวนพนักงาน (คน) 31 ธ.ค. 2558  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

จํานวนพนักงานบริษัท ซาบีน่า จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)  

3,985 4,124 3,698 

เงนิเดอืนและโบนัส (ล้านบาท) 595.85 635.63 601.50 

   

  ลกัษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

            บริษทัมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนใหก้บัพนกังานตามกฎหมายแรงงาน ตามความเหมาะสมตามคุณวฒิุ  

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเงินเดือนขั้นตํ่าของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นตํ่าท่ีรัฐบาลกาํหนดและ

สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน่/ค่าตอบแทน 

พิเศษเม่ือทาํงานไดต้ามเป้าหมาย โบนสั (ตามผลประกอบการของบริษทัฯ) ทั้งน้ีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

เป็นไปตามผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แต่อยา่งใด 

ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการต่างๆซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

ผลตอบแทนกรณีพนกังานเกษียณอาย ุ(Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจาํปี   ห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ชุด

ฟอร์มใหก้บัพนกังาน เงินกูพ้นกังาน  งานเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี   เป็นตน้               

นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ภาวะเศรษฐกิจ และอตัราตลาดเป็นประจาํทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวในปี 2560

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และโบนสัให้กบัพนกังาน เป็นจาํนวนประมาณ 3,698 คน และผลประโยชน์

จากสวสัดิการต่างๆ อีกจาํนวนประมาณ  601.50 บาท 

 8.5.2  นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทัถือเป็นภารกิจสําคญัในการพฒันาศกัยภาพ เพิ่มพูนทกัษะความรู้ ขีดความสามารถของพนักงานให้

สูงข้ึน มีมาตรฐานในการทาํงานและการใหบ้ริการลูกคา้ รวมทั้งทนักบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆซ่ึงมีการเปล่ียน แปลง

ตลอดเวลา ส่งผลให้พนกังานมีค่างาน (Job Values) สูงข้ึนตามไปดว้ย สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทาํให้

บริษทัประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการพฒันาบุคลากรยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษาและจูงใจพนกังานใหอ้ยูร่่วมกบั

องคก์ร และเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็กาํลงั 

นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันาองคก์รให้มีศกัยภาพสามารถแข่งขนัได ้ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล เพ่ือ

สามารถอยูร่อดในยคุแห่งการแข่งขนัไร้พรมแดน (Globalization) โดยอาศยัความรู้ความสามารถของบุคลากร องคค์วามรู้ 

และการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม อนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยให้องคก์รพฒันาสู่ความเป็นเสิศได ้ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Management ) จึงจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร โดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์ในการ

ทาํงานเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร นาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือวางแผน กาํหนด
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เป้าหมายในการพฒันาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถดว้ยการฝึกอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม และทศันคติของ

บุคลากรเพ่ือใหพ้นกังานยอมรับการเปล่ียนแปลงและปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

ส่วนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource & Development) ไดจ้ดัทาํแผนฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากร 

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัดา้นการพฒันา และถือปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั ดงัน้ี 

1. นโยบายการพฒันาบุคลากร 

พฒันาบุคลากรใหมี้ทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ

สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัส่งผล

ใหบ้ริษทัเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ประยกุตท์ฤษฎี “เศรษฐกจิพอเพยีง” มาใชก้บัการพฒันาบุคลากรในองคก์ร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

“ความมีเหตุผล และความพอดีพอประมาณ” เราจึงไม่จดัการฝึกอบรมในโรงแรมท่ีหรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาท่ีออฟฟิต 

และไม่มีการบริการด้านอาหาร หรือ ของว่าง แต่สามารถนํากาแฟ และนํ้ าท่ีมีอยู่ในบริษัทมาทานในห้องอบรมได้

ตลอดเวลา เป็นการลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองค่าอาหาร และ Coffee Break และเพราะอีกหน่ึงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

“ความรู้” ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั จึงไม่มีการลดตน้ทุนและยงัคงคุณภาพสูงสุด เช่นเดียวกบัการฝึกอบรมท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงทัว่ๆไป 

เราใหค้วามสาํคญัในเร่ืองคุณภาพของวิทยากร โดยเนน้ผูท่ี้ทรงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้าง

ความเขา้ใจในเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องแต่ละหลกัสูตร  

ประเทศจะพฒันา ธุรกิจจะเติบโต องค์กรจะมีกาํไรมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับพนักงานในองค์กร  “คนคือ

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร” เพราะเทคโนโลยีต่างๆ  สามารถหาซ้ือไดห้ากมีเงินทุน แต่ “คน” ท่ีมีคุณภาพ รักและ

ผูกพนัธ์หมั้นหมาย รวมถึงมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ไม่สามารถหาไดโ้ดยง่าย จึงตอ้งให้ความสาํคญักบัการพฒันาขีด

ความสามารถของบุคลากร เพ่ือสามารถทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็กาํลงัหรือศกัยภาพในการขบัเคล่ือนองคก์ร  

2. กลยุทธ์การพฒันาบุคลากร 

เพ่ือใหอ้งคก์รมีพนกังานคุณภาพ ขีดความสามารถสูง และเป็นคนดี สามารถรับมือกบัวิกฤตใดๆ ซ่ึงจะทาํให้

องคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบ มีความสามารถในการแข่งขนั บริษทัไดก้าํหนดกลยุทธ์ หรือเส้นทางเพ่ือการพฒันาและฝึกอบรม 

(Training Roadmap) โดยการจดัทาํแผนพฒันาและฝึกอบรมของพนกังานในแต่ละตาํแหน่งงาน แต่ละระดบั และแต่ละ

กลุ่มงาน สําหรับเป็นแนวทางในการพฒันา สร้างและออกแบบหลกัสูตรในการฝึกอบรมให้ตรงกับความจาํเป็น และ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาดงักล่าว รวมถึงสามารถเห็นภาพชดัเจนในการจะเติบโตกา้วหนา้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

ตอ้งพฒันาและเตรียมความพร้อมในเร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งไรบา้ง 

    รวมทั้ งการพฒันาศักยภาพของพนักงานตามหลัก 5ส และตอ้งความสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขนั ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงตอ้งสอดคลอ้งกับ

นโยบาย เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น วฒันธรรมองค์กร ค่านิยมของคนในองค์กร โครงสร้าง 

กระบวนการบริหารจดัการในองคก์ร พฤติกรรม ความรู้ และทกัษะของพนกังาน เป็นตน้ 
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สัดส่วนการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและพฒันา

 

การพฒันาศักยภาพบุคลากร  

จากวสิยัทศัน์ของบริษทัซาบีน่า ท่ีเช่ือมัน่วา่ "พนกังาน 

เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีคุณคา่มากท่ีสุด" เราจึงมุ่งมัน่ท่ีจะร่วม

สร้างและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งรอบดา้น พร้อมทั้งสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื โดยการสร้างโอกาสใน

การเรียนรู้และพฒันาภายในองคก์ร ผา่นโครงการฝึกอบรมท่ี

หลากหลาย สอดคลอ้งกบัอาย ุ สายงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือสร้างโอกาสใน

การเรียนรู้ และพฒันาตนเองของบุคลากร อนัจะเป็นผลดีต่อ

พนกังานและองคก์รอยา่งย ัง่ยนืสืบไป  

 

 

การอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและพฒันาบุคลากร 

ผู้บริหาร 

มุ่งเนน้พฒันาทกัษะการบริหารจดัการทางธุรกิจอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดว้ยการเขา้ร่วมสมัมนาในหลกัสูตร 

BusinessAnalyticBESTPRACTICE&Workshop, FinancialStatementforDirectors (FSD) 

และCertificateinInvestorRelations 2017พร้อมทั้งการเสริมสร้างทกัษะการบริหารจดัการการ

ผลิตในมุมมองของผูบ้ริหารดว้ยการเขา้ร่วมสมัมนาในหลกัสูตร  การบริหารการผลิต MRPII 

พร้อมการบริหารคลงัสินคา้และงานบญัชีการผลิตดว้ย BUSINESSPLUSERP&MRPII และ

การสมัมนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0 เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัระบบ

การผลิตในสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลย ีอีกทั้งยงัมุ่งเนน้เจตนารมณ์ขององคก์รท่ีเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รต่อตา้น

คอรัปชัน่ ดว้ยการเขา้อบรมเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมอง แนวคิด และเทคนิควธีิในการบริหารองคก์รต่อตา้นคอรัปชัน่อยูเ่สมอ 

 

 

พนักงานระดบับริหาร 

มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการบริหารจดัการภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ี ทั้งในดา้นการ

บริหารจดัการงาน  และการบริหารความสมัพนัธ์ภายในสายงาน อนัเป็นปัจจยั

สาํคญัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร และเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินการ

ของหน่วยงานภายใตค้วามรับผิดชอบ ซ่ึงยงัผลต่อความยัง่ยนืองคก์รโดยการเขา้

ร่วมสมัมนาในหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพการบริหารทีมขาย เพ่ือเป้าหมายสู่

ความเป็นหน่ึง  หลกัสูตรการพฒันาประสิทธิภาพการวเิคราะห์ขอ้มูลสินคา้ผา่น

ระบบสารสนเทศ  (Cognos) รวมไปถึงการเขา้ร่วมสมัมนาในหลกัสูตรดา้นการจดัการคุณภาพการผลิต และการบริหารจดัการทาง

ธุรกิจ เพ่ือเสริมศกัยภาพในการบริหาร รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในอนาคต 
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พนักงานระดบัปฏบิัตกิาร 

มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการบริหารจดัการงานทั้งในเชิงเทคนิคและการปฏิบติั เพ่ือใหพ้นกังาน

สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และเพ่ือความสาํเร็จของงาน เช่น การเขา้อบรม

ในหลกัสูตรการบริหารงานขายขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การอบรมพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน  และ

การอบรมพฒันาทกัษะฝีมือในดา้นต่างๆ ตามสายงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งสายงานการผลิต สายงานขาย 

และสายงานอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นนโยบายต่อเน่ืองขององคก์ร ในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน  

เพ่ือมุ่งสร้างพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ และการสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน ผา่นหลกัสูตรการ

อบรมท่ีสร้างข้ึน  เช่น หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพเซลล ์เพ่ือเป้าหมายสู่ความเป็นหน่ึง  และหลกัสูตร

การพฒันาความคิดเชิงบวกเสริมสร้างทกัษะพนกังานระดบัปฏิบติัการหลกัสูตรการแกปั้ญหาในการ

ทาํงาน การบริหารจดัการคลงัสินคา้ และการจดัการการผลิต อีกทั้งยงัส่งเสริมการสร้างค่านิยมในการปฏิบติังานและการดาํเนิน

ชีวติดว้ยหลกั 5ส, LEAN และ KAIZEN ซ่ึงเป็นแนวทางสาํคญัในการบริหารจดัการงานเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ลดตน้ทุนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 การจดัหลกัสูตรการอบรมของซาบีน่ามุ่งเนน้ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพพฒันาบุคลากรอยา่งรอบดา้น และตอบสนองต่อ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอยา่งทัว่ถึง เพ่ือเนน้ย ํ้าใหเ้ห็นถึงความตั้งใจท่ีจะดาํเนินการภายใตว้สิยัทศันท่ี์วา่ "พนกังาน 

เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีคุณคา่มากท่ีสุด"  นอกจากท่ีกล่าวในขา้งตน้ เรายงัมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะแนวคิดการเป็นผูน้าํท่ีดี 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใหก้บัพนกังานทุกระดบั ผา่นการอบรมสมัมนา และการดาํเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการทาํงานร่วมกนั อนัจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยัง่ยนืขององคก์รสืบไป 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั EมหาชนF   

 

 61 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ เขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ท่ีมีต่อบริษทั และผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best 

Practices) สําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือให้

บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมี

การพฒันาและเติบโตในระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดงัน้ี 

9.1 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ ความมัน่คงของบริษทัฯ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษทัฯ พึงใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไวด้งัน้ี 

1. กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน ตาม

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ  

2. ดาํเนินกิจการดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ครบถว้น และสะทอ้นถึงผลการดาํเนินกิจการท่ีแทจ้ริง 

มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเส่ียงในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. กาํหนดใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจในกระบวนการการดาํเนินกิจการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

4. ผลิตสินคา้ดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็น ขอ้ตาํหนิติเตียนของลูกคา้ เพ่ือนาํมาซ่ึงการพฒันาสินคา้ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับลูกคา้ 

5. เช่ือมัน่ในคุณค่าของพนกังานดว้ยการอบรมและพฒันา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสาํนึกอนัดีงาม เพ่ือให้

พนกังานเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบับริษทัฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 

7.   ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

8.  ต่อต้าน การทุจริตคอร์รับชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เคารพต่อกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

              คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมในแต่ละดา้น

เพ่ือรับผิดชอบงานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยองค์ประกอบและ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจาํนวน  3 ท่าน ประกอบดว้ย                      

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชยั วนาวทิย กรรมการตรวจสอบ 

 

 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ของบริษทัฯโดยนางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวติัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงานของ

กรรมการตรวจสอบอยูใ่นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีอิสระและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ จดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานการปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน

ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
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8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บความร่วมมืออย่างเต็มท่ี เก่ียวกบัการไดรั้บสารสนเทศท่ีตอ้งการทรัพยากร และ

การดาํเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจดัการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งให้เขา้ร่วมให้ขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่

จาํเป็น ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบตัร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอตัรากาํลงัของแผนก

ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่สอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ  

อยา่งมีประสิทธิผล เร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนกัรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบงานเชิง

ป้องกนั การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ตามท่ีสาํนกั

ตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีระบบต่างๆ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 9.2.2.  คณะกรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั  การเสนอแนะ แกปั้ญหาท่ีสําคญัและติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไว ้
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจาํนวนหน่ึงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหาร 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริหาร 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1.) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัฯ และให้มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงอยูภ่ายใต้

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2.) จดัทาํโครงสร้างองคก์ร อาํนาจบริหารองคก์ร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การวา่จา้ง การ

โยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษทัฯ ยกเวน้ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีกรรมการผู ้จัดการนําเสนอ เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดเอาไวใ้ห้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.) มีอาํนาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

หลกัก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

6.) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชาํระหรือใช้

จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ  

7.) มีอาํนาจพิจารณาจดัสรรเงินบาํเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

8.) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงิน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

(ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัฯ 

หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนด ทั้งน้ี สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการบริหาร ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด 

ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   จาํนวน 4 

ท่าน ซ่ึงมีกรรมการอิสระป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะ

กรรมการบริหาร จาํนวน 1 ท่าน 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายสมชยั วนาวทิย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการสรรหากรรมการ  

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการสรรหากรรมการบริษทั โดยพิจารณาถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเสนอช่ือ

เพ่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งในดา้นสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

                      หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ทั้งน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดใหมี้การรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยไดก้าํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา

คดัเลือกและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การแต่งตั้ งกรรมการบริษทัตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  1.  ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

  2.  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น   

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียง

ช้ีขาด 
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  4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชน 

เขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนเขา้ไปแทน 

 5.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่ นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบัตขิองกรรมการ 

  บุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ

ทาํงานในหนา้ท่ีของตน และมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึง

การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการบริษทัฯจากผูถื้อหุน้ ตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.

กาํหนด 

2. มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หรือดา้นการเงินการบญัชี การบริหาร หรืออ่ืนๆท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คนตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ

รับผิดชอบของตนอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีสาํคญัๆและในการทาํหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นได้ทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีจาํเป็นหรือมีเหตุ

สุดวสิยั 

4. เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกาํหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตามความ

เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

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

วา่จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 

ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ

สํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการกาํหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์  แผนงานทางธุรกิจและนโยบายการ

บริหารงานในบริษทัยอ่ยโดยบริษทั  ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.90  บริษทัมีนโยบายในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของบริษทัยอ่ยเช่นเดียวกบับริษทั โดยมีฝ่ายจดัการของบริษทัเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารจดัการ

บริษทัยอ่ยเพ่ือใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัในการกาํหนด วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน

ทางธุรกิจและงบประมาณบริษทั โดยจดัให้มีการประชุมผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือควบคุมดูแลบริษทั

ยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั เพ่ือควบคุมในเร่ืองของการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ยอยา่งไกลชิ้ด  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัสามารถท่ีจะติดตามดูแลควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดีบริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑท่ี์สาํคญัดงัน้ี  

-บริษทั ไดมี้นโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สาํนกังานตรวจสอบ

ภายในของบริษทัเป็นผูติ้ดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยอยูเ่ป็นประจาํ 

-บริษทัไดก้าํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในการปฎิบติัและเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัตามหลกัเกณฑ์

ต่างๆระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยหรือบริษทัย่อยกบับุคคลภายนอกเช่นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใด ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

-ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารกิจการบริษทัยอ่ยไม่มี 
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9.5 นโยบายและวธีิการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี(9.7)เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบ

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

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ขอ้7(7)  ระบุใหบ้ริษทั

ท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน  จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบ

ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้  หา้รอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัสามารถ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้                                                                                                          

 ซ่ึงปี 2560  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติแต่งตั้ง  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี  ณรงคเ์ดช  หรือนางณัฐสรัคร์  

สโรชนนัท์จีน  หรือนายชยัยทุธ  องัศุวิทยา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 76, 4563 , 3885 ตามลาํดบั  แห่งสาํนักงาน  

เอ.เอม็.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยโดยกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั

ทั้งส้ิน 960,000  บาท  ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม  มี มาตรฐาน

การทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และ     ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่

มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่

อยา่งใด   

 

                                                                                    ตารางค่าสอบบญัชี                                     หน่วย : บาท 

 ค่าสอบบัญชี ปี 2560 ปี 2559 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 960,000 960,000 

บริษทัยอ่ย 1 บริษทั 690,000 690,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, คา่ไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

 

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   และ

บริษทัยอ่ย สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี

ท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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9.7 การปฎบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ 

หลกัการกาํกบัดูแลของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ดงันี ้

หมวดที ่1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นทุกราย โดย

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. สิทธิในการรับทราบขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษทัฯ อย่าง

รวดเร็วสมํ่ า เสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ท่ี www.sabina.co.th 

2. สิทธิในการซ้ือขายและการโอนหุน้ การไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไรของบริษทั 

3. สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษทัไดท้าํหลกัเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ของ

บริษทัท่ี www.sabina.co.th และแจง้การเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. สิทธิในการส่งคาํถามเพ่ือสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอในการประชุมสามญั

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

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

5.    สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยทางบริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ปีละ 1 คร้ัง โดย                                            

บริษทัฯจะจดัใหมี้การส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอให้กบัผูถื้อ

หุน้ เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาล่วงหนา้ก่อนการเขา้ร่วมประชุม   

                         6. บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุน

สถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยการจดัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีสามารถเดินทางไปไดง่้ายและสะดวกและมีระบบขนส่ง

มวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ 

                            7.    บริษทัฯ ยงัไดเ้พ่ิมช่องทางเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบวาระการประชุมผู ้

ถือหุน้ รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉนัทะ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไวล่้วงหนา้ในเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัส่งเอกสารไปยงัผูถื้อหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชสิ้ทธิ

ออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 8.    เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการ

อิสระของบริษทัฯ เพ่ือลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

9.    บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียด

ในการประชุมรวมถึงวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเปิดโอกาส

ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแต่ละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการ

นบัคะแนนเสียงในทุกวาระ 

10.    บริษทัฯ จดัใหมี้การดาํเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผู ้

ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้  โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

11.    สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในการรับซ้ือหุน้คืน โดยบริษทั 

http://www.sabina.co.th/
http://www.sabina.co.th/
http://www.sabina.co.th/
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2 . การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี

ละ 1 คร้ังภายในระยะเวลา 4 เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัและถือเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังหากไม่ติดภารกิจสําคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบล่วงหน้าอย่าง

ครบถว้นก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย14วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ

กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนได ้ 

2.1   บริษทัฯมีนโยบายสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นสถาบนัให้เขา้ร่วมประชุมผู ้

ถือหุน้ 

2.2   บริษทัฯจดัใหมี้เวบ็ไซต ์เพ่ือเสนอขอ้มูลท่ีสาํคญั ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส 

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

ถือหุน้ซ่ึงมีขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอยา่งครบถว้น ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจดัส่งให้ผูถื้อ

หุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนการ

ประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2.3   บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น โดยอาํนวยความสะดวกสถานท่ีจดัประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกต่อการเดินทาง และจดัใหมี้เวลาดาํเนินการประชุมอยา่งเพียงพอ 

2.4   บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นว่า

สาํคญัและเสนอรายช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า 

โดยมีวธีิการปฏิบติัท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2.5   บริษทัฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือน

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

2.6   บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ 

2.7    บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ ท่ีมาร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

2.8    บริษทัจดัใหมี้ตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่ไดมี้การซ้ือหุน้คืนและไม่มีการทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็น

นยัสําคญัต่อบริษทัฯ หรือต่อผูถื้อหุ้นรายอ่ืน และไม่ไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้
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3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

3.1 บริษทัไดม้อบให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผู ้

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม21 วนั อยา่งไรก็ตาม ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเดียวกบัท่ีบริษทัจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้และใชใ้นการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัwww.sabina.co.th อยา่งนอ้ย 

30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ รวมทั้งไดมี้

การประกาศลงหนงัสือพิมพร์ายวนั ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั เพ่ือบอกกล่าวเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีขอ้มูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มี 

รายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุม ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา มี

เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ขอ้บงัคบับริษทั

เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้นแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมีขอ้มูล ครบถว้นและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

และวธีิการเขา้ร่วมประชุมและเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารสาํหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ บริษทัไดจ้ดัทาํ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นภาษาองักฤษดว้ย 

3.3   บริษทั ไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมไวอ้ยา่งครบถว้นทั้งน้ีเพ่ือเป็นการช่วย

ในการตดัสินใจของผถืัอหุ้น โดยบริษทัไดค้าํนึงถึงสิทธิของผุถื้อหุ้น ส่งเสริมการใชสิ้ทธิโดยไดมี้การนาํเสนอเร่ืองท่ี

สําคญัให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัและได้บรรจุเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นตามกฏหมาย ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั วาระท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษทัไดเ้สนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ี

เสนอจ่ายพร้อมขอ้มูลประกอบ ระบุวนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลและวนัปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหุน้ และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยมีขอ้มูลรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อาย ุประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน   จาํนวนบริษทัท่ีดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษทัจดทะเบียน และบริษทัทั่วไป หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง เพ่ือ

เปิดโอกาสใหผุ้ถื้อหุน้มีสิทฺเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกาํหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัต่อไป 

-วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริษทัไดเ้สนอรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ

ผูส้อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู ้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ 

ค่าตอบแทนจาํนวนปีท่ีสอบบญัชี (กรณีผูส้อบบญัชีรายเดิม) วธีิการพิจารณาค่าสอบบญัชีซ่ึงไดผ้่านการ

พิจารณากร่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.  การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  4.1  ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุ้น ประธานในท่ีประชุมจะทาํการแนะนาํคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด

ยอ่ยต่าง ๆ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฏหมายใหท่ี้ประชุมรับทราบ และช้ีแจงกฏเกณฑต์่าง ๆท่ีใชใ้นการประชุม 

รวมทั้งขั้นตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดเขา้มาภายหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมประชุมไปแลว้บริษทัยงัให้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองคป์ระชุม 

  4.2 บริษทัฯ ได้นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือให้

สามารถดาํเนินการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ และแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงแต่ละ

วาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ 

  4.3  บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร เขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้

 4.4  บริษทัฯ มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีท่ีมีขอ้

โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 4.5  บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด 

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 4.6  บริษทัฯ หลีกเล่ียงการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นการ

ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม 

 4.7  บริษทัฯ จดัให้มีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

5.  การดาํเนินการหลงัประชุมผู้ถือหุ้น 

 5.1  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น 

และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมทั้งบนัทึกช่ือ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.2 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัทาํการถดัไปจากวนัประชุมผู ้

ถือหุน้ โดยแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 5.3 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ซ่ึงจดัทาํ

โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

5.4 บริษทัไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้โดย

บนัทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ขอ้

ซกัถามต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ คาํช้ีแจงของกรรมการรวมทั้งมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน และไดมี้การจดัส่งรายงานต่อตลาด

หลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้การเผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั 

นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซดข์องบริษทัดว้ย 
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หมวดที ่2. การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

                 บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญักบัผูถื้อหุ้นและดูแลให้มีการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรมดงัน้ี 

1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯกาํหนด ทั้งไดซ่ึ้งไดมี้การเผยแพร่ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

เวบ็ไซตบ์ริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี  18 ตุลาคม 2560  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

2.การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคล

อ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนได ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษทัไดแ้จง้รายละเอียด

เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พร้อมทั้งไดแ้นะนาํวธีิและขั้นตอนในการมอบฉันทะไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ี

ทางบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน

ไดใ้นกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉันทะแบบ 

ค.เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.  กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษทัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม

จาํนวนหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดท่ีมีสิทธิพิเศษท่ีจะจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทําโดยเปิดเผย มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตร

ลงคะแนน6เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย6 หรืองดออกเสียงยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู ้

ถือหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยใชร้ะบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

5.การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการป้องกนักรรมการบริษทัผูบ้ริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการ

ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  1.   บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผูไ้ม่หวงัดีในการเขา้มาดูแล หรือทาํลายขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

นอกจากนั้นยงัมีระบบ Anti Virus เพ่ือป้องกนัการนาํไวรัสเขา้มาเผยแพร่ หรือทาํลายขอ้มูล  

 2.   บริษทัฯ มีการกาํหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังาน Security ในแต่ละ Program 

Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้

  3.   บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ไวใ้นสัญญาจา้ง

แรงงาน และขอ้บังคบัเก่ียวกับการทาํงาน นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบัติในการทาํงาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากขอ้มูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษทัฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงัไม่ 

เปิดเผยต่อสาธารณะ  

  4.   บริษทัฯ จะทาํการแจง้ให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือ หรือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ ในช่วง 7  วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มี

มาตรการลงโทษและแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน
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ชัว่คราว และออกจากงาน ตามลาํดบั และบริษทัฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยให้บุคคลท่ีกระทาํผิดดงักล่าวทาํการกลบัรายการ 

และนาํผลกาํไรท่ีไดจ้ากการซ้ือขายหุน้นั้น ๆ ไปบริจาคแก่องคก์รการกศุลต่อไป 

             5.   บุคคลภายนอกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทาํ หรือทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อ

ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งทาํสัญญารักษาขอ้มูลความลบั ไวก้บับริษทัฯ จนกวา่จะมีการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

             6. บริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนเกือบทั้งหมดเป็นการทาํรายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษทัปฎิบติัตามขอ้กฏหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ในเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทาํรายการเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑก์ารไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

เป็นตน้ 

 

หมวดที ่3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

  1. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายใน

และภายนอก  และไดก้าํหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

และมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนด

นโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคาํนึงถึงชุมชนสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ต่อตา้นการทุจริต คอร์รับชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชน 

ผู้ถือหุ้น   

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในอนัท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและเหมาะสม พร้อมกบั

ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  รวมทั้ งมีการรายงานผลการดาํเนินงานให้ผูถื้อหุ้นทุกรายได้

รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ครบถว้น และถูกตอ้ง  อีกทั้งขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมี

ผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

ลูกค้า 

บริษทัฯ ตั้งใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดย

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกวยั 

ตลอดจนเอาใจใส่และดาํเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคาํร้องเรียนของลูกคา้ โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษทัฯ ซ่ึง

ประจาํอยูต่ามเคาน์เตอร์จาํหน่ายสินคา้ ตามร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํทัว่ประเทศ 

พนักงาน 

พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจสําคญัท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษทัฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนกังานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความ

มัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญกา้วหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพฒันาบริษทัฯ ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย
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คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน บริษทัฯ ให้การดูแลพนกังานในดา้นความปลอดภยั

และจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ เช่น   

- หอ้งพยาบาล 

- การตรวจสุขภาพประจาํปี   

- สวสัดิการซ้ือสินคา้ราคาพิเศษเพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน   

- ชุดฟอร์มใหก้บัพนกังาน 

- กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกูเ้ม่ือพนกังานจาํเป็นตอ้งใชย้ามฉุกเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบ้ียตํ่า    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน 

- การส่งพนกังานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

คู่ค้าหรือเจ้าหนี ้

บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อคู่คา้หรือเจา้หน้ีซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ

โดยทางบริษัทฯได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู ้ขายด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าผู ้ขายมีระดับ

ความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อขอ้กาํหนดทางคุณภาพของบริษทัและลูกคา้ไดโ้ดยทางบริษทัมีหลกัการคดัเลือกทั้ง

การประเมินตามวตัถุดิบ วสัดุสินคา้ต่าง ๆและรวมถึงการประเมินผูข้ายดงัน้ี 

วตัถุดิบและวสัดุสินคา้ทัว่ไป  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงัน้ี 

1.ระยะเวลาในการจดัส่ง  2.ราคาของสินคา้ 3.ปริมาณขั้นตํ่าในการสั่งซ้ือ4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละสินคา้ตาม

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

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต และการจา้งทาํอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงัน้ี 

1.คุณภาพของสินคา้ 2.ระยะเวลาในการแกปั้ญหา 3.จาํนวนส่งท่ีเท่ียบกบัใบสัง่ซ้ือ 4.ส่งของไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด  

5.เง่ือนไขการชาํระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจดัส่ง(เฉพาะผูข้ายในต่างประเทศ)  โดยทางบริษทัไดจ้ัดให้มีการทาํ

แบบฟอร์มในการคดัเลือกผูข้ายและจดัใหมี้การประเมินผูข้ายอยา่งนอ้ยปีละ2คร้ัง 

  บริษทัฯ จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ และหรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด และไม่เรียก

รับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่สุจริตในการคา้ และจะสร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 

รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกนัพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการหากเกิดกรณีท่ีไม่

ปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการพิจารณาแกไ้ข

ปัญหาต่อไป 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝังจิตสาํนึก ความ

รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม และไม่กระทาํการใดๆ หรือใหก้ารสนบัสนุนการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกาํหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม

รวมทั้งดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนหลาย

กิจกรรม(ตามขอ้ 10.หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)) 
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คู่แข่งขันทางการค้า 

บริษทัฯ จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ  

2. การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

บริษทัมีนโยบายและแนวปฎิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยกาํหนดให้กรรมการ

ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเล่ียงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของบุคคลอ่ืน 

ท่ีผา่นมาไม่เคยบริษทัฯไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพือ่ประโยชน์ทางธุรกจิ  

    คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และบริษทัไดร่้วมลงนามประกาศเจตนารมณ์

ในโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนใทยในการต่อตา้นการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition 

against Corruption) พร้อมทั้งมีการกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนปฎิบติัตาม

นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจริตยค์อร์รัปชัน่ โดยกาํหนดนโยบายท่ีเน้นการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานและผูบ้ริหารทุก

ระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองคก์รให้มีความถูกตอ้งโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งไดก้าํหนดนโยบายต่าง 

ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัการต่อต่านทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว และปฎิบติัตนตามกฏหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด บริษทัจึงไดก้าํหนดกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยทุกคน ปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

• เนน้การปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้ง

สร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองคก์รใหมี้ความถูกตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

• กาํหนดใหก้รรมการบริษทั และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อบริษทั ต่อตนเอง 

ต่อครอบครัว ต่อเพ่ือน และต่อคนรู้จกั 

• สร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้

• บริษทัมีมาตรการในการคุม้ครองผูร้้องเรียนในการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน โดยจะจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผู ้

ร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียนเป็นสาํคญั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองจา

การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม            

• การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทาง

วินัยตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํนั้นผิด

กฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจแก่

กรรมการบริษทั พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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ทั้งน้ี การกาํหนดนโยบาย หลกัปฏิบติั รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะ

ส่งผลใหค้วามโปร่งใสและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้จากนโยบายดงักล่าวไดก้าํหนดเป็น

มาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการหาวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม และกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือ

ขอ้ร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษทัฯ และกรรมการอิสระของบริษทัฯโดยบริษทัไดมี้การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.sabina.co.th (ตามขอ้ 10.หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)) 

 

4. ช่องทางในการตดิต่อส่ือสาร 

  บริษทั มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถส่งขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคาํถาม รวมทั้งขอ้ร้องเรียน

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

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

ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทั้ งน้ีในกรณีท่ีเป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษทั เลขานุการจะนําเร่ือง

ดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัต่อไป 

 

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 บริษทัฯ  จดัใหมี้มาตรการในการแจง้เบาะแส  ขอ้ร้องเรียน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษทัฯ   ทั้งจากพนกังาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และผูมี้ส่วนได้

เสีย โดยมีช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ    ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้

ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินการเมือ่ได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการแจง้เบาะแส  ขอ้ร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ

พฒันาและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ดงัน้ี 

• ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 

• ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนขอ้เท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนับสนุนทางการเมือง ดา้นการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวญั  

ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  

• มาตรการดาํเนินการ โดยผูรั้บเร่ืองร้องเรียนนาํเสนอต่อคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่    เพ่ือสอบสวน

ขอ้เท็จจริง และกาํหนดมาตรการดาํเนินการ  เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชัน่    

• การรายงานผล โดยผูรั้บเร่ืองร้องเรียนมีหนา้ท่ีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงใหผู้ร้้องเรียนรับทราบ หากผูร้้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั  ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัทราบ 

http://www.sabina.co.th/
mailto:vaja@sabina.co.th
mailto:ir@sabina.co.th
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• หากผูถู้กกล่าวหา กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง  ถือวา่เป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่    

ตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัย  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ท่ีกาํหนดไว ้    หากกระทาํผิดต่อ

กฎหมายตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมายต่อไป 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์ :   GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th  

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

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์ :   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

    บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั(มหาชน)  

        เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   

        เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

• ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากพบวา่เป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่หากผูร้้องร้องเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษทัฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้แก่ผู ้

ร้องเรียนไดรั้บทราบ 

• ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน

เป็นสําคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และ/หรือผูท่ี้ให้ขอ้มูล และ/หรือความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้มูล โดยจะได้รับความคุม้ครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียนตาํแหน่งงาน  

ลกัษณะงาน  สถานท่ีทาํงาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบติังาน    เลิกจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการ

แจ้งขอ้ร้องเรียน  เป็นต้น  ซ่ึงขอ้ร้องเรียนการดาํเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธาน

กรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของผูบ้ริหารระดบัสูงจะถูก

เก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

   นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้้องเรียนในกรณี

การกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารระดับสูง  การกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมถึง

พฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนั ผา่นช่องทางดงัน้ี   

    ไปรษณีย ์ :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

                     บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

                     เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 

                     กรุงเทพมหานคร 10700 

 

mailto:GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
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     โดยขอ้มูลร้องเรียนการดาํเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่าย

ตรวจสอบภายใน โดยบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทาํผิดของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและ

บริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป         

   ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีประวติัการฝ่าฝืนกฏหมายแรงงาน การจา้งงาน  ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้และส่ิงแวดลอ้ม 

 

หมวดที ่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  

  บริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ งในดา้นการเงินและไม่ใช่ดา้นการเงินซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในการลงทุนโดยไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งพียงพอ ถูกตอ้ง

ครบถว้น และทนัเวลาไวใ้นรายงานประจาํปี คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 6ข 6่าวประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ผ่านทาง

เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องทางบริษทั www.sabina.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2.การจดัทาํรายงานทางดา้นการเงิน  

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดทาํรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปีให้มีการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนไดมี้การพิจารณาถึง

ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ

การควบคุมภายใน 

3.  บริษทัมีการเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

4.  คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปฎิบติั

ตามนโยบายอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ขอ้ 10.) 

5.  บริษทั ไดมี้การเปิดเผยการทาํรายการระหว่างกนั ซ่ึงบริษทัไดมี้การปฎิบติัตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุช่ือบุคคลท่ีมีการทาํรายการ

ระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนใข/นโยบายราคาและมูลค่าระหวา่งกนั(รายละเอียดตามหัวขอ้รายการ

ระหวา่งกนั ขอ้ 12) 

6.  บริษทัมีการกาํหนดนโยบายให้กรรมการของบริษทัตอ้งรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง  

7.  บริษทัมีการกาํหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้ง

รายงานใหบ้ริษทัทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

แต่งตั้งหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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8.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

   การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบั 

บริษทัฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือใหส้ามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไวไ้ด ้และค่าตอบแทน

ของกรรมการมีการนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี 

  สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน (จาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร เปิดเผยอยูใ่นเร่ืองโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร) 

9. ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีมี

ความครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู ้

ถือหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.sabina.co.th เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้าง

องคก์ร รายงานประจาํปี หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 

นอกจากนั้น ทางบริษทัฯ  ไดด้าํเนินการจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือให้บริการ

ขอ้มูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบ

ขอ้ซักถามของนักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถติดต่อเขา้มาทางผูดุ้แลหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์    โดยผ่านทาง

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

 

  ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยงบ

การเงินประจาํปีและ รายไตรมาส ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนภายในกาํหนดเวลา 

 

 หมวดที ่5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

            5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน(เป็น

กรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นเพศหญิงจาํนวน 1 ท่านและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 

ท่าน 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ

โดยทัว่ไปบริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

       คณะกรรมการบริษทัไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีวาระการดาํรงตาํแหน่งท่ีแน่นอนซ่ึงป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีกาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่งและเม่ือครบวาระแลว้อาจได้รับการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มี

กรรมการท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดมี้นโยบายกาํหนดจาํนวนปี

ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ  
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บริษทัไม่เคยมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ในคณะกรรมการของบริษทัไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน

มากกวา่ 2 แห่ง 

ในคณะกรรมการของบริษทัมีกรรมการท่ีไม่ป็นผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ท่านท่ีเคยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิของบริษทั 

  - ท่ีผา่นมา ไม่มีประวติัการทาํผิดของคณะกรรมการบริษทั 

  - ท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฏระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย ์

 

5.1.1   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีอ่ืน่ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง   

         เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด

นโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไวด้งัน้ี 

 1. คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดนโยบายในไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของ

กรรมการผูจ้ดัการ(CEO)ไวไ้ดไ้ม่เกิน 2 บริษทั 

         2. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 

บริษทั   แต่ไม่ไดก้าํหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 

          3. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหน่ึงของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน

มากกว่า 5 บริษทั   ก็ให้ช้ีแจงผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดงักล่าวไวใ้น

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

และท่ีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษทัไม่มีกรรมการท่านใดท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด

ทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แห่ง 

 

 5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบไปดว้ยกรรมการทั้งหมด 10ท่าน มี

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 4 ท่าน และดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกลเ้คียงกบัส่วน 1 

ใน 3 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก 

 

5.1.3  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษทัฯ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีโดยไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติั และดาํเนินการของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนตาม

ประเภทของธุรกรรม โดยได้จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบัญชีและการเงิน 

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอ่ืนๆ โดยไดถู้กบรรจุไวใ้นระเบียบอาํนาจ

อนุมติัและดาํเนินการฉบบัท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 
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 ดว้ยบทบาท และภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษทัฯ กบักรรมการผูจ้ดัการ บริษทัฯ 

จึงกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแบ่งแยกบทบาท

หนา้ท่ีออกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน นอกจากน้ี คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระ

ในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ อยา่งไรก็ตามประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่

ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็น

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ 

 

อาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ 

            คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั และกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ แทนบริษทัซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

อาํนาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษทัฯมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจดัการของฝ่าย

บริหาร คอยให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วมและไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนั นอกจากน้ี

ประธานกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีภาวะผูน้าํดูแลกรรมการมิใหอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทาํหนา้ท่ีประธานในท่ี

ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม สนบัสนุนและผลกัดนัให้ผูร่้วม

ประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง และปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 

โดยกาํหนดให้มีการจดัองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมกนัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระใน

กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบริษทั    

 จดัให้มีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอและความมุ่งหวงัในการ

ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีในการบริหารงานประจาํเพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คาํสั่ง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.จดัให้มีการจดัทาํนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือพิจารณาอนุมติั และมีหนา้ท่ีในการรายงานความคืบหนา้ของแผนงานธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนงบประมาณท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัตามช่วงระยะเวลาท่ีไดก้าํหนดไว ้

2.บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั แผนงานทางธุรกิจ

และงบประมาณเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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3.กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายในการบริหารจดัการ  

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานทางธุรกิจของบริษทั 

4.กาํหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการ

แข่งขนัและการสร้างมูลค่าแก่องคก์ร โดยมีการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองกบับุคคลากรและผลิตภณัฑ ์

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือ

คาดการณ์การถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษทั   

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ ง โยกยา้ย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินัย 

ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน จดัให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานและ

ทบทวนมาตรฐานดงักล่าวเป็นประจาํทั้งน้ีมาตรการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบวา่ดว้ยการปฎิบติังานของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่งและมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนุมติัรายการปกติทางการเงินของบริษทั ฯ 

 9.มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมีอาํนาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของ

อาํนาจ และ/หรือภายใตก้ฎระเบียบภายใน หรือคาํสั่งท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทัการมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการอาจไม่สามารถกระทาํได ้ในกรณีท่ีเป็นการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ตามคาํนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่รายการดงักล่าว สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บการอนุมติัจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5.2 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฎิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองท่ี

สาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัติดตามและดูแลฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ

ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส ดูแลให้การดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนักงาน และความ

ต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

 5.2.1  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์    

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหน้า และมีการเติบโตท่ี

มัน่คง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ ความสามารถ ความ

รับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษทัฯ อยา่งเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้

พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูน้ําเสนอวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ 

นโยบาย และงบประมาณ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบั
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ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและความมัง่คัง่แก่

บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยและคณะกรรมการบริษทัไดมี้การ

พิจารณาอนุมติั และทบทวนวิสัยทศํน์ และภารกิจของบริษทั ทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหาร

ปฎิบติัตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีวางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากาํหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารของบริษทัโดยไดจ้ดัให้มีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทั้งในดา้นโครงสร้างและการ

ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การจดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจระบุขอบเขตท่ีชดัเจนของผูบ้ริหารและมีการกาํหนดระดบั

อาํนาจในการดาํเนินงานแต่ละดา้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

และเพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย บริษทัฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมและนาํส่ง

เอกสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น รายช่ือและ

ประวติัโดยยอ่ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา และส่งเสริม

ใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งจดัทาํสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดาํเนินงานท่ี

ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้กรรมการใหม่ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจ พร้อมคู่มือขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกดว้ย 

  5.2.2.  จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน และสงัคมส่วนรวม บริษทัฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มี

การแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการนาํขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใชห้รือ

นาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก หรือทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ทาํการส่ือสารใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ และยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และทัว่ถึง 

บริษทัฯไดเ้ผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็ปไซต์ของบริษทัฯ ภายใตห้ัวขอ้ “จรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ” 

 5.2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล 

การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อท่ีประชุมโดยระบุ

มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าว ดว้ยขอ้มูลท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  หาก

รายการใดจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ   และหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้   รายการดงักล่าวจะไดรั้บการ

พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษทัจะมีการเปิดเผย

ความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ในวาระดงักล่าว   ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
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นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละให้กรรมการบริษทั , ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งใหมี้การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย   เพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2560 รวมทั้งคณะกรรมการบริษทั

ไดใ้ห้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทุกรายการเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหวัขอ้ รายการระหวา่งกนั) 

5.2.4การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯทาํ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัย

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หากกระทาํการอนัเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณะ และละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือรอให้ผูล้งทุนรับทราบขอ้มูลภายหลงัจากวนัท่ีไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูล   

อยา่งนอ้ย24 ชัว่โมง แต่ถา้ขอ้มูลมีความซบัซอ้นมากใหร้อถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจากขอ้มูลไดมี้การเผยแพร่แลว้ นอกจากน้ี 

หากกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัฯ ใหรั้บทราบทุกคร้ัง 

โดยบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น

ของตนเองอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 1 วนัก่อนทาํการซ้ือขาย 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการตอ้งเปิดเผยรายงนการซ้ือขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง 

อีกทั้ งคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กาํหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ มีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

    5.2.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี

ครอบคลุมทั้งในดา้นการบริหาร การเงิน การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีความอิสระ สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นยงั

มุ่งเนน้ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียงโดยได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทาํหนา้ท่ีสอบทานวา่บริษทัฯ ไดมี้

การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 
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 5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไ ดก้าํหนดให้มีการประชุมขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ6 คร้ัง และอาจมีการประชุมวาระ

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นรายปีและมีการกาํหนดระเบียบวาระการ

ประชุมท่ีชดัเจนและนาํส่งเอกสารใหค้ณะกรรมการก่อนวนัประชุมล่วงหนา้อยา่งครบถว้นเพียงพอใหค้ณะกรรมการไม่

นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ    

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

เต็มท่ี  และในการประชุมไดเ้ชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือช้ีแจง้ขอ้มูลหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในฐานะ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี มีการจดบันทึกการ

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น

ระบบซ่ึงสามารถตรวจสอบและอา้งอิงไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

 

5.4 การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษทัโดยแบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัแทนในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรการรายบุคคลมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความสอดคลอ้งกบัตวัอยา่ง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์รวมทั้ งได้มีการทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลมีหวัขอ้ประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้หลกั 

ดงัน้ี 

1.โครงสร้างคุณสมบติัของกรรมการ   

2. การเขา้ร่วมประชุม 

3. บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

4. เร่ืองอ่ืน ๆเช่นการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทัชุดยอ่ยรายบุคคลมีหวัขอ้ประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้หลกั 

ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

2. การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

บริษทั มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษทัป็นผูจ้ ัดส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพ่ือประเมินผลและส่งกลบัมายงับริษทัโดยบริษทัจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพ่ือให้กรรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษทัมีการนาํเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการรายบุคคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกาํหนดแนวทางปรับปรุงในการปฎิบติังานของกรรมการ

ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใชแ้บบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการ

บริษทัทั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยใชว้ธีิระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเคร่ืองหมาย

ท่ีช่องใหค้ะแนนตั้งแต่1-4 

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

ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2559  อยู่

ในระดบัดี มาก 

การประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุด(CEO)เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษทั ใน

การพิจารณาและประเมินผลงานในแต่ละดา้นของกรรมการผูจ้ดัการ 

 5.5 การพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ 

 5.5.1   คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

  โดยบริษัทได้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติหน้าท่ี

กรรมการการ เช่นหลกัสูตรซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยในปี 2560 มีกรรมการบริษทัเขา้อบรมหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

 5.5.2   สําหรับกรรมการท่ีเพ่ิงเขา้รับการดาํรงตาํแหน่ง บริษทัก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดย

กรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม 

คณะกรรมการบริษทั และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.5.3  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) สาํหรับตาํแหน่งงานหลกั 

โดยกาํหนดเป็นส่วนหน่ึงในแผนกลยทุธ์เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหาร

ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารของบริษทัโดยไดพิ้จารณาถึงความสําคญัของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ

และต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัใหมี้แผนการคดัเลือกบุคคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบั

ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใสจึงใดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูสื้บทอดตาํแหน่งงานดงัน้ี 

ชือ่ ตําแหน่ง การอบรม 
   

นายสมคิด           ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั -Financial Statement for Directors (FSD34/2017) 

-การบริหารการผลิต MRPII พร้อมการบริหาร

คลงัสินคา้และงานบญัชีการผลิตดว้ย BUSINESS 

PLUS ERP & MRPII 

-Working Paper for Better Corruption Prevention 

-Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop 

-ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0 
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          1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

เม่ือตาํแหน่งวา่งลง หรือผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีไดบ้ริษทัจะจดัให้มีระบบการให้ผูบ้ริหารในลาํดบั

ไกลเ้คียง รักษาการในตาํแหน่งท่ีวา่งลงจนกว่าจะมีการคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัได้

กาํหนดไว ้ 

        2.ระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัรองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการฝ่าย 

เม่ือตาํแหน่งว่างลงหรือผูท่ี้อยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได ้บริษทัไดว้างแผนการสืบทอดตาํแหน่งของ

ระดบัผูบ้ริหารโดยมีกระบวนการดงัน้ี วเิคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกาํลงัคนให้สอดคลอ้ง

กบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษทัโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนักงานเพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออกโดย

กาํหนดความรู้ความสามารถและตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององคก์ร 

คดัเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
 

5.6 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560     

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค.2559 

จาํนวนหุ้น 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค.2560 

สดัส่วน

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

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

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายบุญชยั             ปัณฑุรอมัพร กรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นางสุชญัญา           ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษทั - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายสมคิด           ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นางสาวสมศรี          ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ      

 นางสาววชิรวรรณ      แยม้ศรี กรรมการบริษทั 35,000 - 35,000 0.01 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นางสาวรวีวลัย ์        ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายสมชยั              วนาวิทย กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายยทุธนา            อดิพฒัน์ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

 นายจกัรกฤษณ์        อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 
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หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีทีบ่ริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ 

 

ข้อทีบ่ริษัทยังไม่ได้ปฎบิัติ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

• คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปี

ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการ

อิสระของบริษทัฯ ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความเป็น

อิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์

ของบริษทัฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ี

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี 

• คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จํานวน 3 คน เน่ืองจาก

กรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม

กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และ

มีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัฯตอ้งการ และปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ • คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู ้มี

ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัฯ 

และถึงแมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุนคนมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ร 

4. บริษทัควรมีการพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee และ   

Risk Management 

• ถึงแมว้่าปัจจุบันบริษทัฯ ไม่ไดมี้การพิจารณาแต่งตั้ง CG 

Committee และ Risk Management แต่คณะกรรมการ

ตรวจสอบก็ไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองของการสอบทานการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารความเส่ียง เป็นประจาํ 

ตามอํานาจขอบเขตหน้าท่ี ท่ีได้กําหนดไวใ้นกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย ชุดชั้นในสตรี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ ซ่ือสัตย ์ 

โปร่งใสตามหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุกๆ ส่วน ทั้งในส่วนของผู ้

ถือหุ้น, พนกังาน, ลูกคา้, คู่คา้ และ / หรือ เจา้หน้ี รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  หน่ึงในปณิธานท่ีบริษทัยึดมัน่ คือการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีสอดผสานไปกบัการตอบแทนกลบัสู่สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ  ผา่นกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 

CSR (Corporate Social Responsibility) ท่ีหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนรณรงคใ์ห้ทุกภาคส่วนภายในองคก์รมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของกาํลงัทรัพย ์แรงกาย แรงใจ และรอยยิม้สู่สงัคมไทยในทุกเม่ือท่ีสงัคมตอ้งการ 

กิจกรรมสาธารณกศุลต่อสงัคมและชุมชน ปี 2560 บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคเงินและส่ิงของแก่องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือเป็นสาธารณกศุล เช่น 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่สภากาชาดไทย 4 ไตรมาส    (คร้ังท่ี 1 ณ วนัท่ี  22/03/2560, คร้ังท่ี 2 ณ วนัท่ี  20/06/2560, 

คร้ังท่ี 3 ณ วนัท่ี  24/10/2560 , คร้ังท่ี 4 ณ วนัท่ี  08/12/2560) 

- ปลูกตน้ไมพ้ร้อมทาํความสะอาดวดั ทาสี  ณ วดัพิกลุงาม  อาํเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท  (ณ วนัท่ี 28/04/2560) 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่โรงเรียนบา้นสระหว้ยยางอุปถมัภ ์จ.ชยัภูมิ (ณ วนัท่ี 26/05/2560) 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่บา้นราชาวดี (หญิง)  (ณ วนัท่ี 07/07/2560) 

- มอบจกัรอุตสาหกรรมแด่สาํนกัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัชยันาท  (ณ วนัท่ี 20/07/2560) 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่มูลนิธิยวุรักษ ์ (ณ วนัท่ี 17/08/2560) 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่เรือนจาํกลางประจาํเขต 8 เรือนจาํกลางสุราษฏร์ธานี และเรือนจาํพิเศษสุราษฎร์ธานี      

(ณ วนัท่ี 29/08/2560) 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่สถานสงเคราะห์เด็กบา้นคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ มูลนิธิคณะนกับุญคามิโลแห่งประเทศ

ไทย  (ณ วนัท่ี 02/10/2560) 

- บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่โครงการร้อยมือลา้นใจช่วยเด็กไทยในถ่ินทุรกนัดาร ปีท่ี 5 ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย     

(ณ วนัท่ี 20/10/2560) 

- บริจาคเงินพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจาํปี 2560  (ณ วนัท่ี 08/11/2560) 

ภาพกจิกรรม CSR 

 
บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่สภากาชาดไทย 
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           ปลูกตน้ไมพ้ร้อมทาํความสะอาดวดั ทาสี                                บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่โรงเรียน 

                           ณ วดัพิกลุงาม  อาํเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท                          บา้นสระหว้ยยางอุปถมัภ ์จ.ชยัภูมิ 

       

 

 

 

 
 

 

                            บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่บา้นราชาวดี (หญิง)                         มอบจกัรอุตสาหกรรมแด่สาํนกั 

  พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัชยันาท                                                                                           

                                     
                บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่มูลนิธิยวุรักษ ์                 บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่เรือนจาํกลางประจาํเขต 8  

                                                                                  เรือนจาํกลางสุราษฏร์ธานี และเรือนจาํพิเศษสุราษฎร์ธานี 

                  
          บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่สถานสงเคราะห์เด็ก              บริจาคชุดชั้นในสตรีแด่โครงการร้อยมือลา้นใจ 

                     บา้นคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ                                      ช่วยเด็กไทยในถ่ินทุรกนัดาร  

           มูลนิธิคณะนกับุญคามิโลแห่งประเทศไทย                           ปีท่ี 5 ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
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บริจาคเงินพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจาํปี 2560 

 

การประกอบกจิการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน   

   คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส โดยคาํนึงถึงประโยชน์ขององคก์ร

เป็นหลกั  ไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   ไม่สนับสนุนทางดา้นการเมืองไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร ให้ตระหนกัถึงผลเสียของการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งไดก้าํหนดให ้

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวโดยเคร่งครัด และส่ือสารทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทั ไม่ให้มีการเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ

เงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน์ใด ๆ กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัรวมทั้งไม่ดาํเนินการหรือกระทาํการใด ๆ ท่ีเขา้ข่าย

ดงักล่าว และไดมี้การกาํหนดโทษทางวนิยัไวส้าํหรับผูท่ี้ละเมิดหรือผูก้ระทาํผิด   อีกทั้งบริษทัยงัไดส่้งพนกังานเขา้ร่วมอบรม

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถาบนัต่าง ๆ เพ่ือศึกษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัดว้ย 
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  จากการดาํเนินโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงปัจจุบนัองคก์รไดด้าํเนินการอยูใ่นระดบัท่ี 4   ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่การเร่ิมตน้ดงัน้ี  

  ระดบัท่ี 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพ่ือเป็นแนวทางหรือคาํมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัร่วมกนัและไปให้ถึงเป้าหมาย

ร่วมกนัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  ระดบัท่ี 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบติัไดท้ราบถึง

เจตนารมณ์ท่ีจะปฏิบติัในเร่ืองน้ี 

  ระดบัท่ี 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องคก์รจะตอ้งกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นการปฏิบติัโดยกาํหนดบรรทดัฐาน (Norm) ใหท้ราบโดยทัว่กนั 

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

ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 

CAC)  เพ่ือทาํการตรวจสอบวา่องค์กรไดด้าํเนินการครบถว้นตามขอ้กาํหนดและจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือขอการ

รับรองวา่เป็นองคก์รท่ีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และทางบมจ.ซาบีน่า ไดผ้่านการรับรอง โดยรับมอบใบรับรองเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2558  ซ่ึงจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ปี  

  ทั้งน้ี  ไดมี้การนาํนโยบาย มาดาํเนินการจดัทาํมาตรการในทางปฏิบติัโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเองเพ่ือให้ควบคุมการทาํงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจาก

ส่วนกลางท่ีเป็นแนวทางร่วมกนัขององคก์ร และเพ่ิมเติมในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานอยา่ง

ชดัเจนยิง่ข้ึน     

 

การประเมนิความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ทางคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดท้าํประเมินถึงจุดท่ีมีความเส่ียงขององคก์รท่ีอาจจะก่อให้เกิด

การทุจริตคอร์รัปชัน่ จากลกัษณะงานภายในองคก์ร  โดยมีมาตรการป้องกนั  รวมทั้งวางแนวปฏิบติังานนั้นจะตอ้งกระทาํ

ตามขั้นตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั  เพ่ือไม่ใหเ้กิดช่องทางการกระทาํท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใน

เร่ืองดงัน้ี 

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

และเงินสดยอ่ย   ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  ไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัได ้

2. ขอ้มูล  วธีิการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเก่ียวกบัสูตรการผลิต  แบบสินคา้  ลูกคา้สมาชิกของบริษทัถือเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด  และไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ 

รวมทั้ง ไม่สามารถทาํการดดัแปลงทาํสาํเนาหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัได ้ 

3. การเปิดรายการสั่งสินคา้เพ่ือขาย  ตรงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   กรณีท่ีจะปฏิบติันอกเหนือจากหลกัเกณฑต์อ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเท่านั้น   

4. การเปิดรายการสั่งสินคา้เพ่ือจดัแสดงสินคา้ให้ลูกคา้   ในปริมาณท่ีเหมาะสม   กรณีท่ีจะปฏิบติันอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์อ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเท่านั้น   

5. การขายสินคา้ตรงตามราคา  และรายการโปรโมชัน่ท่ีกาํหนด 

6. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลขายตรงตามยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั   

7. บนัทึกและสอบทานขอ้มูลการรับคืน  ตรงตามรายการสินคา้ท่ีไดรั้บคืนจากร้านคา้เท่านั้น 

8. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลการจดัส่ง  ตรงตามรายการสินคา้ท่ีไดเ้ปิดรายการสัง่สินคา้เพ่ือขายเท่านั้น 
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9. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลค่าใชจ่้ายการนาํเขา้ – ส่งออก ตรงตามเอกสารท่ีเกิดข้ึนจริง  

10. การบนัทึกและสอบทานขอ้มูลค่าใชจ่้ายการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 

11. การหลีกเล่ียงการส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการคู่แข่ง 

12. การเปิดรายการสัง่สินคา้เพ่ือขายในระบบออนไลน์   ตรงตามรายการและปริมาณท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือเท่านั้น  

13. การออกแบบผลิตภณัฑ์  สําหรับงานของบริษทัเท่านั้นโดยไม่นาํงานนอกเขา้มาทาํในท่ีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัและลูกคา้เป็นหลกั  

14. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์  สาํหรับงานของบริษทัเท่านั้นโดยไม่นาํงานนอกเขา้มาทาํในท่ีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทั และลูกคา้เป็นหลกัและไม่เผยแพร่ความลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั 

15. กรณีปรับ / เปล่ียนวตัถุดิบ  หรือแกไ้ขราคาตน้ทุน  จะตอ้งรับเร่ืองจากหน่วยงานจดัซ้ือ และ Merchandiser เท่านั้น  

หลงัจากแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

16. การรับ-เบิกวตัถุดิบ รวมถึงช้ินตดั ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและวตัถุดิบใหต้รงกนั 

17. การพิจารณาผลงานและการจ่ายค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาของพนกังาน   ตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมตาม

หลกัเกณฑข์องบริษทั 

18. การติดตามหน้ี และจดัทาํรายงานส่ิงท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามหน้ี   อยา่งตรงไปตรงมา 

19. การตรวจนับสินคา้ตามห้างร้าน   และจดัทาํรายงานส่ิงท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจนับสินคา้   อย่าง

ตรงไปตรงมา 

20. การบันทึกบัญชี ปรับปรุงรายการบัญชี และจัดทาํรายงานทางบัญชี ตามนโยบายบัญชีของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผา่นการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 

21. การจดัทาํรายงานทางบญัชี / การเงิน ตรงตามขอ้เท็จจริง มีเอกสารถูกตอ้ง และครบถว้น 

22. การจดัทาํงบการเงิน รายงานทางบญัชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพ่ือนาํส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

23. การเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินใหก้บันกัลงทุนทัว่ไปตรงตามขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงและผา่นการตรวจสอบและอนุมติัจากผู ้

มีอาํนาจ 

24. การรับ  การจ่ายเงินของบริษทั  ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีน่าเช่ือถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนุมติัจากผูมี้

อาํนาจการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น เป็นเร่ืองท่ีใชก้ารมีส่วนร่วมของทุกคน  

 

       บริษทั  ทาํธุรกิจดว้ยความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกาํไรใดๆ  ท่ีนาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่   ไดมี้การ 

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดรวมทั้งขั้นตอนและการควบคุม  ท่ี

สามารถตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจของการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ท่ีตรงตาม

นโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้และไม่นาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัต ิ 

• คณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่

ดา้นการรับ  การใหข้องขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด  

• บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกับการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือลด

ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความลาํบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได ้

• บริษทัฯ ไม่ไดมี้ขอ้หา้มการรับ  การใหข้องขวญั  ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของบริษทัฯ  เพ่ือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพ

ทางธุรกิจ  หรือกระทาํตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 
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• ของขวญั  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ควรเป็นเงินสด  หรือเทียบเท่าเงินสด  และตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิด

กฎหมาย 

• คณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   ตอ้งวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซ้ือ  จดัหา  ไม่มีผลกระทบต่อ

การตดัสินใจคดัเลือก   และมีการปฏิบติัตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  อยา่งเคร่งครัด   

• กรณีการคัดเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจัดซ้ือ  จัดหา  สินค้า   วตัถุดิบ  พ้ืนท่ีการขาย   หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้กับบริษัทฯ  บริษัทฯไม่เรียกร้องการรับ   การให้ของขวัญ   ทรัพย์สิน   หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด    เพ่ือติดสินบนและนาํไปสู่การไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือการจดัทาํสัญญาร่วมกนั  

รวมทั้งส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีละเวน้การปฏิบติัตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัตามท่ีกาํหนดไว ้   

 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ทาง

ธุรกิจ และแรงจูงใจต่อการไดรั้บสิทธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดร่้วมกนัจดัทาํ

นโยบายขอความร่วมมืองดการให้และรับของขวญัทุกประเภทในทุกโอกาส โดยส่งจดหมายให้  คู่คา้  และส่ือสารให้

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพ่ือสร้างความเขา้ใจและแนวปฏิบติัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
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ดังนั้นฝ่ายบริหาร สํานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบในการ

ทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง จะตอ้งพึงระวงัจุดเส่ียงดงักล่าว และทาํตามกฎระเบียบ

อย่างเคร่งครัด โดยนําเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดับ       

อีกทั้งจะตอ้งรณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนึกในองคก์ร เพ่ือร่วมมือกนัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัและพฒันาองคก์รต่อไป  

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ  และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ทราบถึงนโยบายท่ีเก่ียวกบั

มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  จึงมีการเผยแพร่ผา่นช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วยงานภายใน 

• ประกาศผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ  

• ติดประกาศของบริษทัฯ ในสถานท่ีเห็นเด่นชดั  

• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

• เผยแพร่มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ประจาํทุกปีให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทัและบริษทัย่อย     

ทั้ งสํานักงานและโรงงานต่าง ๆ ไดรั้บทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ด้านต่าง ๆ และ     

เนน้ย ํ้าใหทุ้กคนปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวโดยในปี 2560  มีการเผยแพร่ดงัน้ี 

- สาํนกังานป่ินเกลา้ จดัอบรมวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 

- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560 

- โรงงานท่าพระ จดัอบรมวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2560  

- โรงงานบุรีรัมย ์จดัอบรมวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2560   

หน่วยงานภายนอก 

• ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• แจง้จดหมายกบัทางผูค้า้ 

• รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  (56-1) 

 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามแนวทางปฏบิัตใินการป้องกนั 

บริษทักาํหนดให้มีแนวทางในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบติัตาม

แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอร์รัปชั่น โดยการให้สํานักงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ี

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และให้ขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ืองในการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงจากขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีมีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือ

ว่ามีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและ

รายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสําคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั เพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดูแลบุคลากรบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน ดว้ยหลกัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาค ปฏิบติัต่อพนกังาน

อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส ภาษา หรือตาํแหน่ง 

รวมทั้งไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน การใชห้รือสนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก และการคา้มนุษย ์ 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตตลอดจนทรัพยสิ์นของพนกังานและของบริษทั โดยเนน้ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน และจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการทาํงาน ดงัน้ี 

การดูแลให้มสีภาพแวดล้อมในการทาํงานทีป่ลอดภัยและมสุีขอนามยัเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิานของพนักงานโดย 

1. พนกังานใหม่ทุกคนก่อนเร่ิมปฏิบติังาน จะไดรั้บการอบรม เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานทุกคร้ัง เพ่ือให้

เกิดจิตสาํนึกใน เร่ืองของการทาํงานอยา่งไรไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

2. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานมีความปลอดภยัในการทาํงานและมีการตรวจเช็ค

เป็นประจาํ 

3. จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับงานแต่ละประเภท และสอนวิธีการใชง้าน

อยา่งถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุในระหวา่งทาํงาน 

4. จดัใหมี้การอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ตามกฎหมายกาํหนด 40 เปอร์เซ็นต ์ของพ้ืนท่ี ของแต่ละหน่วยงาน และจะ

ดาํเนินการต่อใหเ้ป็น 100 เปอร์เซ็นตข์ององคก์รทั้งหมดและมีการฝึกทบทวนทุกๆปี โดยหน่วยงานท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้งตาม

กฎหมายกาํหนด และมีการซอ้มอพยพหนีไฟทั้งองคก์รปีละ 1 คร้ัง โดยใชเ้วลาในการ อพยพออกจากตวัอาคารมาท่ีจุดรวม

พลไม่เกิน 5 นาที  โดยมีขั้นตอนการฝึกซอ้มตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้

5. จดัใหมี้การตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่ นอุณหภูมิ ในการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มประจาํปี 

6. มีหน่วยงานความปลอดภยัฯ ท่ีข้ึนตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด และบุคลากรท่ีดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั ตาม

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

อบรมบทบาทหนา้ท่ีตามกฎหมาย พร้อมทั้งข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการปฏิบติัของขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

7.  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) ไดม้าจากการเลือกตั้ง

ของพนักงานทั้งหมดท่ีมาลงคะแนนเลือกตั้ง และคณะกรรมการฯ (คปอ.) จะมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของพนกังาน 

8. จดัให้มีการตรวจสุขภาพ พนกังานทุกคน ปีละ 1 คร้ัง โดยมีการตรวจสุขภาพทัว่ไป และตรวจสุขภาพตาม

ปัจจยัเส่ียง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงั และป้องกนัโรคจากการทาํงาน ตรวจโดยแพทย ์อาชีวอนามยั ชั้น1 

9.  ส่งเสริมใหใ้ชห้ลกัการ 6ส ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีทาํงานให้สะอาด เป็นระเบียบและ

ปลอดภยั 

ผลของการบริหารการจดัการดูแลและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้ม ในการ

ทาํงานดงักล่าว ส่งผลให ้บริษทัฯ ไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานจนถึงปัจจุบนัและไดรั้บรางวลั 

Zero Accident Campaign 2016-2017 ระดบัทอง ระดบัประเทศ 2 ปีติดต่อกนั โดยมีสถิติชัว่โมงการทาํงาน รวม

ทั้งหมด 16,117,667 ชัว่โมง 
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ทางบริษทัมียอดรวมสถิติท่ีไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน รวมชัว่โมงทั้งหมด 16,117,667 ลา้นชัว่โมง รางวลั 

Zero Accident Campaign 2017 ระดบัทอง ระดบัประเทศ ปีท่ี2 

 

รับรางวลั  Zero Accident Campaign 2017 ระดบัทอง ระดบัประเทศ ต่อเน่ืองปีท่ี 2 

รวมถึงรางวลัท่ี เก่ียวกบัการดูแลเอาใจใส่ สุขภาพ และความเป็นอยูข่องพนกังานใหมี้สุขภาพแขง็แรง มีจิตใจท่ีพร้อมทาํงาน

ไดแ้ก่  

 

 

 

 

 

รางวลัสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข ระดบัเงิน ระดบัประเทศ ประจาํปี 2560 จากกระทรวงสาธารณะสุข 

16,117,667.00ล้านช่ัวโมง 
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การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมคุีณภาพชีวติทีด่โีดย  

1.  ดูแลใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวสัดิการขั้นตํ่าตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวสัดิการท่ี

มากกว่ากฏหมายกาํหนด เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอาย ุ

(Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจาํปี   ค่ารักษาพยาบาล เงินกูพ้นกังาน   งานเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี กีฬาสี เป็นตน้           

2.  ดูแลให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนักงานท่ีไดรั้บความไม่เป็นธรรม โดยกาํหนดใน

ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของบริษทั รวมทั้งมีตูแ้ดงร้องทุกข ์

3.  ส่งเสริมกิจกรรมให้พนกังานไดมี้โอกาสบาํเพญ็ประโยชน์ ทาํความดีเพ่ือสังคม ผ่านกิจกรรมของโครงการ 

4D  

4.  จดัให้มีกิจกรรมสาํหรับพนกังานตามประเพณีท่ีสําคญั เช่น การตกับาตรร่วมกนัในวนัปีใหม่ การทาํบุญ

ประจาํปี การรดนํ้ าดาํหวัในวนัสงกรานต ์ 

5.  ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ และสนับสนุนให้คณะกรรมการไดป้ระชุม และมีส่วน

ร่วมในการหารือ เพ่ือทาํกิจกรรมและพฒันาความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวติท่ีดี 

การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิม่พูนทกัษะในการทาํงาน และมโีอกาสได้แสดงศักยภาพ 

1. ใหส่้วนทรัพยากรมนุษยจ์ดัอบรมหวัหนา้งาน ในเร่ืองการเป็นผูน้าํท่ีดี ทศันคติท่ีดีและมีเมตตาต่อลูกนอ้งและ

เพ่ือนร่วมงาน  

การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิม่พูนทกัษะในการทาํงาน และมโีอกาสได้แสดงศักยภาพ 

1. ใหส่้วนทรัพยากรมนุษยจ์ดัอบรมหวัหนา้งาน ในเร่ืองการเป็นผูน้าํท่ีดี ทศันคติท่ีดีและมีเมตตาต่อลูกนอ้งและ

เพ่ือนร่วมงาน  

2.  ดูแลใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมตามแผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากร และส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ

ของพนกังานโดยจดัสถานท่ีเรียนรวมทั้งครูอาจารยต์ามหลกัสูตร กศน. โดยพนกังานท่ีเรียนจบสามารถรับประกาศนียบตัร

ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ   รายละเอียดตามตาราง    

พนักงานทีจ่บการศึกษาจาก กศน.และมหาวทิยาลยั ปี 2549 ถึง 2560  

ระดบัช้ัน 
บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)และบริษัทในเครือ 

ท่าพระ สาย5 ชัยนาท ยโสธร บุรีรัมย์ 

มธัยมตน้ 20 5 52 191 5 

มธัยมปลาย 0 28 27 172 3 

ปวช. 4 23 18 52 0 

ปวส.-ปริญญาตรี 6 9 5 38 2 

ปริญญาโท 0 0 0 1 1 

รวม 30 65 102 454 11 

รวมทั้งหมด 662 
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3. จดัระบบ Sabina Productive Management   การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 

                               

 

เพ่ือใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถไดเ้ป็นประธาน หวัหนา้กลุ่ม ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมกนัพฒันา

ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน และทาํใหมี้โอกาสไดแ้สดงศกัยภาพของตน ซ่ึงส่งผลต่อความกา้วหนา้ ( Career  path ) ใน

อนาคต 

ผลของการดาํเนินการดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ส่งผลดงัน้ี  

 อตัราการลาออกปี 2556  ถึง  2560    

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

2.68 2.34 2.27 2.25 1.98 

 

1. อตัราการมาปฏิบติังานของพนกังานค่อนขา้งคงท่ี 

อตัราการมาปฏิบติังาน ปี 2556  ถึง 2560 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

96.54 96.75 96.95 95.92 96.06 

 

2.  ในปี 2559 -2560  บริษทัไดรั้บรางวลัจากกระทรวงแรงงานในดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการต่อเน่ือง

เป็นเวลาหลายปี อนัเป็นส่ิงยืนยนัมาตรฐานในการดาํเนินดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็น

ธรรม 
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• โรงงานพุทธมณพล สาย 5  

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น    ปีท่ี 7  เม่ือวนัพธุท่ี  17 

สิงหาคม 2559     

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น   ปีท่ี 8  เม่ือวนัท่ี  25 

สิงหาคม 2560    

• โรงงานท่าพระ  

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ปีท่ี 8   เม่ือวนัพุธท่ี  17 

สิงหาคม 2559    

 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น   ปีท่ี 9  เม่ือเดือน 

สิงหาคม 2560     

• โรงงานยโสธร   

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น   (10 ปี ข้ึนไป)  เม่ือ

วนัพธุท่ี  17 สิงหาคม 2559    

 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ( 10 ปี ข้ึนไป  )          

ปีท่ี 12    

 ประกาศแสดงตนเอง (Self  Declaration)  เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)                   

จากสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ประจาํปี  2560 เม่ือ วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 

•   โรงงานชัยนาท   

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการจา้งแรงงานดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเด่น ระดบัจงัหวดั

ชยันาท  เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ประจาํปี 2560   จากกระทรวง

แรงงาน  วนัท่ี 18 มกราคม 2560 

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งแรงงานพิการดีเด่น  จากกรมส่งเสริมและพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย ์เม่ือวนัท่ี  26 มกราคม 2560 

 ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการสนบัสนุนการเรียน การสอนให้กบัสถานศึกษาอยา่งดียิ่ง  จากวิทยาลยัอาชีพ 

เนินขาม  เม่ือวนัท่ี  24 มีนาคม 2560    

 

3.  บริษทัฯ  มุ่งสร้างหน่วยงานใหเ้กิดความปลอดภยั มีมาตรฐาน ก่อใหเ้กิด การเพ่ิมผลิตภาพ โดยมีรากฐานจาก

วนิยัของบุคลากร เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการทาํงาน นาํไปสู่ความเช่ือถือของลูกคา้ ทั้งยงัช่วยประหยดัทรัพยากร ลด

ปัญหามลภาวะและความสูญเปล่า ของกระบวนการทาํงาน  ในการดาํเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวลั Thailand 5S Award 

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

การทาํงาน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยไดน้าํเสนอผลงาน Kaizen  ภายในเครือบริษทัฯ  

กระทัง่นาํไปสู่การประกวด และไดรั้บรางวลั   Thailand  Kaizen Award   และ Thailand  Lean  Award  สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี( ไทย-ญ่ีปุ่น )   
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• โรงงานพุทธมณฑลสาย 5       

 ไดรั้บรางวลั  Thailand   Kaizen  Award  2016   ประเภท  Kaizen  Suggesstion  System    ผลงาน   “ เตารีดไอนํ้ า  

ไซเรน  ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559   

 ไดรั้บรางวลั  Thailand   Kaizen  Award  2017   ประเภท  Kaizen  Suggesstion  System    ผลงาน   “  ป้ันเตา้

กระดาษ  ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560   

• โรงงานพุทธมณฑลสาย 5   

 ไดรั้บรางวลั  5 S AWARD  ระดบัทอง จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558  

และ ในปี 2560  เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื จึงเปิดใหห้น่วยงานราชการ นกัเรียน นกัศึกษา หรือ บริษทัฯเอกชน เขา้

เยีย่มชมกระบวนการทาํงาน รวมทั้งส้ิน 26 องคก์ร จาํนวน 749 คน   โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ซ่ึงถือวา่ ไดด้าํเนินงาน 

เพ่ือใหเ้กิด CSR   

• โรงงานยโสธร    

 ไดรั้บรางวลั  Thailand  Lean Award  ปี 2016 ระดบั Silver   จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทยญ่ีปุ่นแห่ง

ประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม  2559 

• โรงงานชัยนาท        

 ไดรั้บรางวลั  Thailand  Kaizen   Award   2016  ประเภท Kaizen   Suggesstion  System   ระดบั ทอง     ผลงาน         

“ ของผมก็เจ๋งนะครับ ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559   

• โรงงานท่าพระ        

 ไดรั้บรางวลั  Thailand  Kaizen   Award   2016  ประเภท Kaizen   Suggesstion  System   ระดบั ทอง     ผลงาน             

“ ลาร์กลบัสายแขน  ”  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  

  

4.  บริษทัฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ TO BE NUMBER ONE ”  ใน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี สาํหรับผูป้ระกอบการผูใ้ชแ้รงงาน 

• โรงงานชัยนาท  ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER ONE   ระดบัภาคกลางและภาค

ตะวนัออกรักษามาตรฐานตน้แบบ  และ ไดรั้บรางวลัการประกวด TO BE NUMBER ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อม

เป็นตน้แบบ  ระดบัเงนิ  ปีที ่2   เมือ่วนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2559  

• โรงงานชัยนาท  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการท่ีไดรั้บรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) จากกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน  เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

• โรงงานยโสธร บริษทัซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน )  ได้รับรางวลัการประกวด TO BE NUMBER  

ระดบัประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  ระดบัเพชร  เม่ือวนัท่ี 14-15 กรกฎาคม 2559 

• โรงงานสาย 5    ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบ

กิจการ จากกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน  จงัหวดันครปฐม วนัท่ี 20 สิงหาคม 2559  

 

5. บริษทัเขา้ร่วมโครงการปลอดโรค  ปลอดภยั กายใจเป็นสุข  ภายใตน้โยบายวยัทาํงาน ปลอดโรค ปลอดภยั 

กายใจเป็นสุข  โดยดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จในการการป้องกนั ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 
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• โรงงานชัยนาท    ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสุข

ระดบัประเทศ   ระดบัทอง  จากสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม    

• โรงงานชัยนาท    รางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ประจาํปี 2560 ชมเชยระดบัจงัหวดั    จากกระทรวงแรงงาน  ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  25 สิงหาคม  2560 

• โรงงานสาย 5    ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย  กายใจเป็นสุข  

ระดบัประเทศ ระดบัเงิน   จากสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม    

• โรงงานยโสธร  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการ ปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสุข

ระดบัประเทศในระดบัดี ประจาํปี  จาก จากสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม   กระทรวงสาธารณสุข เม่ือ

วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 

 

5ส เพือ่เพิม่ผลผลติ นําไปสู่ 5 ส เพือ่การพฒันาองค์กร  (5S for Organization Improvement) 

              การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั   องคก์รตอ้งยอมรับสถานการณ์ท่ีตกอยูใ่นภาวะท่ีตอ้งแข่งขนักบัคู่แขง่ค่อนขา้งสูง ซ่ึงมี

ความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี  องคก์รตอ้งมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั   เคร่ืองมือหน่ึงท่ีเป็น

เหมือนจุดเร่ิมตน้ของการสร้างใหทุ้กคนสามารถมองเห็นจุดต่างๆท่ีองคก์รจะนาํมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน ซ่ึง

กิจกรรมนั้นก็คือ “กิจกรรม 5ส” 

            การนาํระบบ 5ส เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร  สนบัสนุนใหพ้นกังานมีทกัษะความรู้และความเขา้ใจเร่ือง 5ส และ

สามารถนาํเอาหลกัการของ 5ส ไปประยกุตใ์ชใ้นงานของตวัเอง    การดาํเนินการ 5 ส ในพืน้ที ่ สู่ การดาํเนินการ 5 ส ใน

กระบวนการ ( Inprocess )   ทาํใหอ้งคก์รมีพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งและแขง็แรง สามารถช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดตน้ทุนและ

ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีไม่จาํเป็น 

           การพฒันาองคก์ร   โดยการส่งเสริมให้พนกังานเกดิการมส่ีวนร่วมจากการแบ่งพืน้ที ่Small Group      ทาํใหเ้กิดการ

พฒันาศกัยภาพบุคลากร จากการเป็นหวัหนา้ Small  Group    ซ่ึงกระบวนการส่งเสริมเหล่าน้ี   เป็นการใหอ้าํนาจการ

ตดัสินใจ ( Empowerment ) ในการดาํเนินงาน 5 ส.      ซ่ึงจะก่อใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

ผลการดาํเนินโครงการปี 2556 -2560  

หลงัจากไดข้ยายผลการดาํเนินงานดา้น 5ส บริษทัฯ ไดส่้งโรงงานยโสธร เขา้ร่วมในการประกวด Thailand 5S 

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

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

          ในปี 2557 บริษทัฯไดข้ยายการทาํ 5ส อยา่งจริงจงั จากโรงงานยโสธร ไปสู่โรงงานท่าพระ โรงงานชยันาท และ

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 (จาํนวน 3 พ้ืนท่ี) และเพ่ือเป็นการยกระดบัและสอบเทียบมาตรฐาน จึงส่งโรงงานยโสธร โรงงาน

ท่าพระและโรงงานชยันาท เขา้ร่วมในการประกวด Thailand 5S Award 2014 และและโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ประกวด 

Model 3 พ้ืนท่ี  

โดยโรงงานยโสธรและโรงงานชยันาท ไดรั้บรางวลัระดบั Golden Award   ส่วนโรงงานท่าพระไดรั้บรางวลัระดบั 

Silver Award   นอกจากน้ีทั้ง  3  พ้ืนท่ีของโรงงานพทุธมณฑลสาย  5  ผา่นเกณฑ ์ในการประกวด   Model   เม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2557 จาก สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) สสท. ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ 
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ในปี 2558   นอกจากการรักษาระบบ  5 ส ซ่ึงลงหลกัปักฐานอยา่งมัน่คงในโรงงานยโสธร โรงงานชยันาท และ

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

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

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

กรุงเทพฯ 

 

 
 

ปี 2559 บริษทั   รักษามาตรฐานการดาํเนินงาน 5 ส  ใหย้ ัง่ยนื และ ยกระดบัการดาํเนินงาน โดยการเปิดใหห้น่วยงานท่ี

สนใจเขา้มาเยีย่มชมโรงงาน  และถือเป็นการทาํ CSR    
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ผลการนํา 5ส  มาใช้ทัว่ทั้งองค์กร และยกระดบัการใช้ 5ส เข้ามาในกระบวนการทาํงาน 

1. ดว้ยหลกัการสะสางและสะดวก ทาํใหจ้ดัอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส่วนกลางท่ีสามารถใชร่้วมกนัได ้เช่น ท่ีเยบ็กระดาษ 

ท่ีเจาะรู กรรไกร มีดคทัเตอร์ ฯลฯ เป็น One Best Center และมีเท่าท่ีจาํเป็น ส่งผลใหใ้ชอุ้ปกรณ์สาํนกังานอยา่ง

คุม้ค่า และทาํใหค้่าใชจ่้ายอุปกรณ์สาํนกังานลดลง 

2. ดว้ยหลกัการสะอาด และสร้างนิสยั ทาํใหพ้นกังานทาํความสะอาดจกัร เคร่ืองจกัรอ่ืนและพ้ืนท่ีทาํงานเป็นประจาํ

ทุกวนั ส่งผลใหป้ริมาณงานเป้ือนลดลง ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ทาํความสะอาดลดลง และท่ีสาํคญัคือ ฝึกใหพ้นกังานได้

ตรวจสอบส่ิงผิดปกติของเคร่ืองจกัร ในระหวา่งการทาํความสะอาด ตามหลกัการของการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง 

(Automatic Maintenance- TPM)  นอกจากน้ียงัส่งผลใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด เหมาะสมสาํหรับการทาํงาน

พนกังานพบส่ิงผิดปกติระหวา่งการทาํความสะอาดเคร่ืองจกัรประจาํวนั แจง้ช่างเพ่ือทาํการแกไ้ข 

3. ดว้ยหลกัการสะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสยั ทาํใหพ้นกังานจดัระเบียบการจดัเก็บอุปกรณ์ วตัถุดิบในการ

ทาํงานไม่สูญหาย และสร้างนิสยัในการใชท้รัพยากรการผลิตอยา่งระมดัระวงั ทาํใหอ้ตัราการเบิกเพ่ิม (ใชเ้กินสูตร

ผลิต)ลดลง ส่งผลใหไ้ม่ตอ้งซ้ือวตัถุดิบเกินจากงบประมาณ(สูตรการใช ้

4. ดว้ยหลกัการสะสาง และสะดวก ทาํใหพ้นกังานรู้จกัการจดัเก็บและบริหารส่ิงของ วตัถุดิบ และอุปกรณ์การทาํงาน

ภายในความรับผิดชอบของตน ตามหลกัการ Max-Min และ Fi-Fo ส่งผลต่อการควบคุมการจดัซ้ือท่ีพอดีกบัความ

จาํเป็น และลดตน้ทุนจากความสูญเปล่าของการจดัเก็บท่ีมากเกินไปจนวตัถุดิบเส่ือมสภาพ 

และในปี 2560  บริษทั ยงัคงรักษามาตรฐานการดาํเนินงาน 5 ส        และยงัคงเปิดใหห้น่วยงานท่ีสนใจเขา้มาเยีย่มชม

โรงงานและถือเป็นการทาํ CSR   โดยในปี 2560  มีผูเ้ขา้มาเยีย่มชมโรงงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน  รวมทั้งส้ิน  26 องคก์ร 

จาํนวน  749 คน 

             

   การดูแลส่ิงแวดล้อม   

 เพ่ือเป็นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงใหค้วามสาํคญัในการดูแลมิใหก้ารดาํเนินกิจกรรมใดๆส่ง

ผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนดงันั้นนอกจากการดูแลพ้ืนท่ีทั้งหมดของบริษทัใหน่้าอยู ่ น่าทาํงานดว้ยการเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวแลว้ บริษทัยงัดาํเนินการต่างๆเพ่ือลดปริมาณขยะ ตลอดจนดูแลการกาํจดัขยะมูลฝอย,ขยะอุตสาหกรรมอยา่ง

ระมดัระวงั เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

การปฎบิตัติามกฎหมาย  

 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัอยา่ง

เคร่งครัด และมีการจดัการดา้นของเสียจากการผลิต นํ้ าเสียจากการบาํบดั  การตรวจวดัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน สาํหรับ

ของเสียจากการผลิตซ่ึงส่วนมากเกิดข้ึนจากการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร เช่น นํ้ ามนัจกัร นํ้ ามนัเคร่ือง เศษอลูมิเนียม เศษเหลก็
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ฯลฯ บริษทัมีการจดัเก็บของเสียในภาชนะบรรจุอยา่งถูกตอ้งตามประเภทของเสีย พร้อมทั้งจดบนัทึกปริมาณและชนิดของ

เสียแต่ละประเภทก่อนส่งกาํจดัอยา่งถูกตอ้ง โดยดาํเนินการจดัจา้งผูรั้บกาํจดัของเสียท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

การใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 บริษทัดาํเนินการเพ่ือควบคุมการใชท้รัพยากรเพ่ือลดและป้องกนัปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนดงัน้ี 

ดา้นการใชไ้ฟฟ้า  : บริษทัดาํเนินการลงทุนกบัโครงการต่างๆเพ่ือลดการใชพ้ลงังานลง ไดแ้ก่การเปล่ียนหลอดไฟฟลูออเรส

เซนต ์36 W เป็นหลอด LED 18 W ท่ีโรงงานทั้ง 4 สาขา   มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบบเก่าท่ีมีอายกุารใชง้าน

นานเป็นอุปกรณ์แบบประหยดัพลงังานอาทิ เช่น เคร่ืองป๊ัมลมเปล่ียนจากชนิดลูกสูบ เป็นแบบสกรู inverter  

ดา้นคุณภาพอากาศ : มีการดาํเนินการควบคุมอตัราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยูใ่นมาตรฐานท่ีกาํหนดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีแผนการตรวจสอบและบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั(PM)ของอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม

มลพิษทางอากาศต่างๆมีการปรับปรุงระบบกรองอากาศเพ่ิมเติมเป็นแบบ DRY SCRUBBER ทาํการตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ี 

ปล่องระบายอากาศและในพ้ืนท่ีการทาํงาน จากผลการดาํเนินงานคุณภาพอากาศท่ีออกจากโรงงานมีค่าสูงกวา่มาตราฐานท่ี

กาํหนด 

ดา้นระดบัเสียง  :จดัใหมี้การดูแลรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประกอบต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ จดัอุปกรณ์ PPE 

ป้องกนัเสียงส่วนบุคคลใหพ้นกังานสวมใส่ ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของงาน มีการตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีทาํงาน

ประจาํปี ทุกปีและพร้อมดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขกรณีตรวจพบวา่ค่าเสียงดงัเกินมาตราฐานตามกฎหมายกาํหนด 

ดา้นแสงสวา่ง : จดัใหมี้การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งและวเิคราะห์สภาวะการทาํงานตามลกัษณะงานและการใชค้วาม

เขม้แสงในการทาํงาน เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปรุงใหเ้หมาะสม 

การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เกิดจากพนกังานเกิดความไม่เขา้ใจท่ีแทจ้ริง จึงมีแนวทางการจกัการปลูกฝังจิตสาํนึกใหพ้นกังาน

ทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัสูตรท่ีไดส่้งพนกังานผา่น

การอบรมไปแลว้ดงัน้ี      

1. กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
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2. ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม 

3. แนวทางปฎิบติัท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนดินและนํ้ าใตดิ้นสาํหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 
 

การรณรงค์ให้มกีารคดัแยกขยะ 

  บริษทัรณรงคแ์ละปลูกฝังแนวความคิดการคดัแยกขยะใหเ้กิดข้ึนในองคก์รทุกระดบัผา่นการดาํเนินกิจกรรม 

5สโดยเร่ิมจากการดูแลใหมี้การแยกประเภทถงัขยะ 

ส สะดวก ถังขยะแยกประเภท เศษอาหาร ขวดแก้ว ขวดพลาสตคิ 

 
 

กาํกบัดูแลและคดัเลอืกผู้กาํจดัขยะ 

  บริษทัมีการคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มารับกาํจดัขยะและของเหลือใช ้จากการสรรหาและคดัเลือกโดยคณะกรรมการ 

โรงงานและส่วนทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือใหไ้ดผู้รั้บเหมากาํจดัขยะท่ีไดรั้บใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การ

กาํจดัขยะของผูรั้บเหมาดงักล่าว จะไม่เกิดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
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โครงการ ZeroWaste 

  เพ่ือลดความสูญเปล่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากของเหลือใชแ้ละขยะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์

คิดนวตักรรมส่ิงประดิษฐจ์ากของเหลือใช ้(ขยะ) จากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

ผลการทาํ Zero Waste ปี 2560 (ตนั) 

โรงงาน 
ขยะในปี2560 

(ตนั) 

ผลจาก Zero Waste ปี 2560 

ทิง้ รีไซเคิล่ 
นวตักรรม

ส่ิงประดษิฐ์ 

ท่าพระ 57.92 69.35 29.00 1.65 

สาย 5 249.48 29.50 65.00 5.50 

ชัยนาท 53.60 78.64 19.47 1.89 

ยโสธร 91.48 31.83 64.93 3.24 

บุรีรัมย์ 26.73 73.50 25.00 1.50 

รวม 479.21 282.82 203.40 13.78 

Sabina Zero Waste (479 ตนั) 
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ส่งผลใหป้ริมาณขยะท่ีสูงถึง815,640   กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง479,203กิโลกรัม ในปี 2560 

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

รีไซเคิล่ 

ท่าพระ 85,590 76,080 66,570 60,429 59,850 57,915 52.21 48 

สาย 5 478,500 435,000 348,000 203,000 243,600 249,480 8.20 92 

ชัยนาท 86,130 74,820 65,250 58,825 54,566 53,602 39.32 61 

ยโสธร 116,700 91,105 81,200 76,558 66,000 91,476 72.43 28 

บุรีรัมย์ 48,720 36,540 27,840 25,520 26,100 26,730 17.73 82 

รวม 815,640 713,545 588,860 424,332 450,116 479,203 29.79 70 

 

5ส สู่บ้านและชุมชน      

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ 5ส เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และมีสุขอนามยัท่ีดี ทาํใหเ้กิดการ

พฒันาปรับปรุงและจดัระเบียบส่ิงต่างๆรอบตวั อนัเป็นการสร้างวนิยัหรือนิสยัท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการชกัชวน

ใหชุ้มชนตระหนกัถึงการดูแลส่ิงแวดลอ้มรอบตวัแบบง่ายๆ จึงกาํหนดนโยบายผลกัดนัใหข้ยาย 5ส สู่บา้นและชุมชน   

5ส สู่บ้านพนักงาน 

เร่ิมจากการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํกิจกรรม 5สท่ีบา้น โดยประยกุตห์ลกัการ 5ส  ในการใช ้ชีวติประจาํวนัของ

พนกังาน เช่น การสะสางของท่ีบา้น คดัแยกของส่ิงเหลือใช ้ จดัสะดวกของใช ้จดัตูเ้ส้ือผา้ ฯลฯ ภายในบา้นของพนกังานและทาํ

ความสะอาดเป็นประจาํ ต่อมาไดจ้ดัทาํโครงการ 5ส สู่บา้นพนกังานในปี 2555 และรณรงคใ์หพ้นกังานเขา้ร่วมโครงการจนถึง

ปัจจุบนั 

 

            
 

ส่ิงของเหลือใชจ้ากการสะสางท่ีบา้นของพนกังาน จะถูกนาํมาบริจาคเขา้“หอ้งอ่ิมบุญ” ตามความสมคัรใจและขาย

ใหก้บัพนกังานท่ีตอ้งการของดงักล่าว โดย เงินจากการขายส่ิงของนั้น จะส่งมอบเขา้“มูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์” เพ่ือ

ยอ้นกลบัไปเป็นทุนการศึกษาใหก้บับุตรหลานพนกังาน และบุคคลทัว่ไปไดอี้กดว้ย 
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ทั้งหมด เข้าร่วม % ทั้งหมด เข้าร่วม % ทั้งหมด เข้าร่วม % ทั้งหมด เข้าร่วม % ทั้งหมด เข้าร่วม % ทั้งหมด เข้าร่วม %

ท่าพระ 495 23 4.65 423 40 9.46 371 43 11.59 361 65 18.01 361 66 18.28 353        24      6.67    

สาย 5 700 37 5.29 621 189 30.43 578 348 60.21 591 380 64.3 651 58 8.91 672        120    17.85  

ชัยนาท 560 52 9.29 510 281 55.1 502 459 91.43 473 445 94.08 497 385 77.46 464        320    68.96  

ยโสธร 1,150 175 15.22 892 480 53.81 502 815 162.35 877 800 91.22 1011 524 51.83 1,012     483    47.72  

บุรีรัมย์ 181 0 0 176 5 2.84 162 20 12.35 141 25 17.73 101 3 2.97 138        10      7.24    

รวม 3,086 287 9.3 2,622 995 37.95 2,115 1,685 79.67 2,443 1,715 70.2 2,621 1,036 39.53 2,639     957    29.69  

โรงงาน
ปี 2557

จํานวนบ้านของพนักงานที่เข้าโครงการ 5ส สู่ชุมชน

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 

5ส สู่ชุมชน 

 เน่ืองจากโรงงานยโสธร และโรงงานชยันาทเป็นโรงงานใหญ่ในชุมชน และวดัถือเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

ปี 2556จึงไดเ้ร่ิมโครงการ5ส สู่วดัท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงโรงงาน คือ วดัโพนงอย จงัหวดัยโสธร และวดัวงักระชาย  วดัดอนตะไคร้  

วดัพิกุลงาม  วดัหัวตะพาน จงัหวดัชยันาทโดยเร่ิมจากไปทาํความสะอาดบริเวณโดยทัว่ไปของวดัและสะสางส่ิงของท่ีรกรุงรัง 

และเกินความจาํเป็นจากนั้นจดัสะดวกส่ิงของเคร่ืองใชใ้นวดั และบริจาคถงัขยะแยกประเภทสาํหรับการรณรงคค์ดัแยกขยะต่อไป

      

กจิกรรม 5ส สู่วดั 

                      
        ช่วยกนัทาสีพระอุโบสถ   ช่วยกนัทาํความสะอาดบริเวณโดยทัว่ไปของวดั  

                   

 ในกลางปี 2557 จนถึงปัจจุบนัโรงงานท่าพระเร่ิมขยายการทาํ 5ส เขา้สู่วดัประดู่ฉิมพลี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โดย

เร่ิมจากกิจกรรมทาํความสะอาดบริเวณโดยรอบของวดั และจดัสะดวก 
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การอนุรักษ์พลงังาน  

บริษทัมุ่งเนน้ผลิตสินคา้โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรในการผลิตโดยเฉพาะดา้นพลงังาน 

รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสาํนึกและกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบัในองคก์รใชพ้ลงังาน อนัเป็นทรัพยากรสาํคญัในการผลิต

อยา่งถูกวธีิและคุม้ค่าท่ีสุด โดยลดการสูญเสียพลงังานท่ีไม่จาํเป็น เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการผลิตท่ีมีคุณภาพและคุม้ค่ากบัพลงังานท่ี

ใชไ้ป  

 บริษทัยงัคงเนน้การบริหารจดัการดา้นพลงังานแบบทุกคนมีส่วนร่วม   Sabina Productive Management   เร่ิมตั้งแตปี่ 

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

อาสาสมคัรจากพนกังานทุกหน่วยงาน ร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค ์กิจกรรม เป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละปี นอกจาก

รณรงค ์ปลูกฝังจิตสาํนึกของพนกังานทั้งองคก์ร ยงัมีการแบ่งปันองคค์วามรู้ระหวา่งโรงงาน ซ่ึงทาํใหแ้นวโนม้ค่าพลงังานไฟฟ้า

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

 รวมทั้งการท่ีโรงงานสาย 5 และโรงงานยโสธรถูกจดัเป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม 

พ.ศ. 2540   ตอ้งดาํเนินการตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ.2552   

ซ่ึงการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปีตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินการของโรงงานรวมถึงตอ้งมีผลการ

ประหยดัอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือการดาํเนินการอยา่งย ัง่ยนื ทุกมาตรการยงัคงทาํอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เช่น 

 

• มาตรการการอนุรักษพ์ลงังานโดยการเปล่ียนระบบแอร์เดิมรุ่นเก่าเป็นระบบ VRF อินเวอเตอร์ท่ีคลงัสินคา้โรงงาน

พทุธมณฑลสาย 5 

 

                    
 

 

• มาตราการปรับเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต ์36 W เป็นหลอดไฟ LED  18 W  ทั้งโรงงานโดยการทยอยเปล่ียน

เดือนละ 100 หลอด ทุกโรงงานจนครบจาํนวนหลอดท่ีมีเดิม 
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• มาตราการการลอ็คหนา้ปุ่มปรับอุณหภูมิท่ี 25 C  ท่ีตวัรีโมทเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองสามารถเปิดปิด-ไดอ้ยา่ง

เดียว 

                       
 

•    มาตรการติดตั้งมิเตอร์วดัพลงังานแยกตามแผนกต่างๆเพ่ือวดัค่าการใชพ้ลงังานเพ่ือนาํมาวเิคราะห์วางแผนการลด

การใชพ้ลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

                 

 

•    มาตรการปรับเปล่ียนป๊ัมลมชนิดลูกสูบแบบเดิมเป็นป๊ัมลมชนิดสกรู INVERTER เพ่ือลดการใชพ้ลงังานลง 

                             

 

•    มาตรการลา้งเคร่ืองปรับอากาศตามแผนงานประจาํปี 
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•    มาตรการการทาํแผนงานการลา้งเคร่ืองปรับอากาศประจาํปีตามจาํนวนเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีอยูป่ระโยชน์เพ่ือ 

1. ประหยดัค่าไฟฟ้า 

2. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

3. เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองใหมี้อายยุาวนาน 

4. เพ่ือหยดุการแพร่กระจายของเช้ือโรค ไม่ใหเ้ช้ือโรคสะสมอยูท่ี่คอยลแ์อร์ 

 

“Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เป็นหน่ึงใน CorporateSharedValue อนัสาํคญัยิ่ง       ท่ีบริษทัฯ ใส่ใจ

มาโดยตลอด เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูน้ําในธุรกิจผลิตและจัดจาํหน่ายชุดชั้นในสําหรับสุภาพสตรีมายาวนาน มีองค์ความรู้

เก่ียวกบัสรีระทรวดทรงของสุภาพสตรีไทยตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงสรีระในแต่ละช่วงอายอุย่างครบถว้น เพ่ือนาํมา

พฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ให้เหมาะกบัการดูแลสรีระในแต่ละช่วงวยัให้คงความสวยงาม โดยเฉพาะเตา้นมซ่ึงมี

ผิวสัมผสัท่ีมีความบอบบางเป็นพิเศษ บริษทัฯ มีความปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการให้ความช่วยเหลือสุภาพสตรี ซ่ึงเป็น

ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทัว่ประเทศ หลงัจากการรักษาดว้ยวิธีการตดัเตา้นมแลว้ ให้สามารถฟ้ืนคืนกาํลงักายกาํลงัใจและสามารถ

กลบัมาใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติสุข มีความมัน่ใจและมีคุณภาพท่ีดีข้ึน บริษทัฯ จึงไดริ้เร่ิมโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือ 

เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา เพ่ือรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่สงัคมในเร่ืองมะเร็งเตา้นม

และการใชชี้วติใหเ้ป็นปกติ หลงัจากผา่นการรักษามะเร็งเตา้นมแลว้ (Healing) และไดจ้ดักิจกรรมรณรงคผ์ูมี้จิตอาสาช่วยกนัเยบ็

เตา้นมเทียม  เพ่ือส่งมอบเตา้นมเทียมให้แก่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ียากไร้ เพ่ือช่วยปรับสมดุลร่างกายดา้นการทรงตวัให้กลบัคืนสู่

สภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัผูป่้วยอีกดว้ย ทั้งน้ี ผูป่้วยหรือญาติท่ีตอ้งการ

ขอรับบริจาคเตา้นมเทียม สามารถติดต่อแจง้ขอรับบริจาคเตา้นมเทียมจากบริษทัฯ ไดผ้า่น 3 ช่องทางดว้ยกนัคือ 

1. ผา่นเวบ็ไซต ์ 5http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/5 

 

 

line@ : @sabinathailand 

http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/
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2. ผา่นบริการลูกคา้สมัพนัธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศพัท ์02-422-9430 หรือ  

3. ผา่นจุดขายของ Sabina ทัว่ประเทศ 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการ เยบ็เตา้เติมใจ สูภ้ยัมะเร็งเตา้นมอยา่งต่อเน่ืองโดยจดักิจกรรมเยบ็เตา้นมเทียม

ตลอดทั้งปีทั้งในและนอกสถานท่ี ทั้งน้ีไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ คณะบุคคล นกัเรียนนกัศึกษา และ

ประชาชนทุกเพศทุกวยัใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนมากอาทิเช่น 

  - วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี (ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560) 

- มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2560) 

- บริษทั วริิยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560) 

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560) 

- โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นม โดยเคร่ืองเอก็ซเรยเ์ตา้นมเคล่ือนท่ี  เฉลิมพระเกียรติ  

  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู จงัหวดัระยอง   

  (ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560) 

 

ภาพกจิกรรมการเยบ็เต้านมเทยีมนอกสถานที ่     
 

        
 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม “Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เตา้รวมใจ สูภ้ยัมะเร็งเตา้นม” ปีท่ี 11 ไดมุ่้งเนน้เขา้ถึงกลุ่ม

ผูป่้วยตามสถานพยาบาลต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวม 20 สาขาทัว่ประเทศ ให้เป็นพ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมให้ความรู้

เก่ียวกบัมะเร็งเตา้นมอยา่งครบวงจรทั้งกิจกรรมเยบ็เตา้สาํหรับผูมี้จิตอาสา โดยมีทีมงานจากซาบีน่าคอยให้คาํปรึกษาและสอน

เยบ็เตา้นมเทียม , มุมสอนทาํกระเป๋าใส่เตา้นมเทียมดว้ยตนเอง  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจากโรงพยาบาลคอยให้คาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด

ตลอดทั้งวนั  

พร้อมตอกย ํ้าความต่อเน่ืองของกิจกรรมเพ่ือสงัคมตลอด 11 ปีท่ีผา่นมาอยา่งยิง่ใหญ่ บริษทัซาบีน่าและบริษทัโรบินสัน 

จาํกดั (มหาชน)  เลง็เห็นวา่ ในปัจจุบนั ภยัจาก “โรคมะเร็งเตา้นม” เป็นภยัร้ายแรงท่ีคร่าชีวติผูห้ญิงไทยมากเป็นอนัดบัหน่ึง พร้อม

ตระหนักถึงภยัร้ายของโรคมะเร็งเตา้นมท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วัมากข้ึน  ชกัชวนจิตอาสาร่วมเยบ็เตา้นมเทียม โดยผูส้นใจสามารถ

ขอรับอุปกรณ์เยบ็เตา้นมเทียม ชุด Sewing Set ผ่านเคาน์เตอร์    ซาบีน่า ณ ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน 44 สาขา ในทุกภูมิภาค 

ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (31 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม  2560) เตา้นมเทียมทั้งหมดจะรวบรวมและบริจาคใหก้บัผูป่้วยในบริเวณพ้ืนท่ี

จงัหวดัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือเติมเต็มความมัน่ใจ หลงัส้ินสุดกิจกรรมดงักล่าวน้ี   อีกทั้งบริษทัซาบีน่าไดรั้บการสนบัสนุนผลิตภณัฑ์
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เมด็พลาสติก LLDPE  ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิสูง ปราศจากสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย เพ่ือเป็นวสัดุทดแทนนํ้ าหนกัของเตา้นม

ผูห้ญิงท่ีขาดหายไปเป็นหน่ึงในอุปกรณ์สําหรับทาํเตา้นมเทียม จากบริษทั 2พีทีที โกลบอลเคมิคอล2 จาํกดั (มหาชน) โดยในปีน้ี

บริษทัไดรั้บเมด็พลาสติกจาํนวน 3,475 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 144,000 บาท สาํหรับการจดัทาํเตา้นมเทียมจาํนวน 21,230 ชุด 

ภาพกจิกรรมงาน “Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที ่11 
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ยอดบริจาคเต้านมเทยีม ปี 2560 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

Quantity 792 90 111 402 184 154 86 172 94 898 3,199 1,614 7,796 

 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม ผา่นโครงการ  “Sewing Cup Sewing Heart      เยบ็เตา้รวมใจ สู้

ภยัมะเร็งเตา้นม” ต่อไป เพ่ือเติมเตม็ความมัน่ใจใหผู้ป่้วยหลงัรับการรักษามะเร็งเตา้นม พร้อมตอกย ํ้าความเป็น “เพือ่นทีเ่ข้าใจ

ผู้หญิง” ตลอดไป 

 

มูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ 

  บริษทัตอ้งการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่นกัเรียน / นิสิต นกัศึกษา ซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต  

ท่ีเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสทาง การศึกษาดา้นสภาพร่างกาย หรือผูทุ้พพลภาพ อนัจะทาํใหเ้ยาวชน

และบุคคลดงักล่าวมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมคนดีใหมี้โอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียน และนาํความรู้มา

ช่วยพฒันาสงัคมและประเทศชาติต่อไป 

  เร่ิมจากการส่งเสริมการศึกษาบุตรหลานและพนกังานภายในองคก์ร โดย“ทุนอดุลย-์จินตนา ธนาลงกรณ์”ซ่ึง

เป็นทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนกังานและพนกังานภายใน ต่อมาบริษทัไดม้องเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัสงัคม

และชุมชน จึงไดก่้อตั้งมูลนิธิ“คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2552โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการศึกษา 

- ใหทุ้นช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาท่ีเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

- ไม่แสวงหาผลประโยชนห์รือผลกาํไรใดๆ ทั้งส้ินจากมูลนิธิฯ 

- ร่วมมือกบัองคก์รการกศุลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

- ไม่ดาํเนินกิจการเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

  โดยทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ไดเ้ร่ิมทาํการมอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน / นิสิต นกัศึกษา 

ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง  

ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของมูลนิธิ คุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ 

  ทางมูลนิธิฯ ไดมี้การทาํกิจกรรมเพ่ือหารายไดใ้หเ้ป็นทุนการศึกษากบันกัเรียน นิสิต นกัศึกษาท่ีเรียนดีแต ่            

ขาดแคลนทุนทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

-  เงินบริจาคจากซาบีน่ามหาชน 

-  ยอดบริจาคของพนกังาน, บุคคลภายนอก ท่ีมาเยีย่มชมโรงงาน รวมถึง SUPPLIER 

-  หอ้งอ่ิมบุญ (ของทุกสาขา) 

-  รายไดเ้งินบริจาคการจดังานครบรอบมูลนิธิและวนัแม่ประจาํทุกปี   

-  รายไดก้ล่องรับบริจาคตาม SHOP 

-  การหารายไดก้ารบริจาคจากกิจกรรมของโรงงานและสาํนกังาน เช่น  

 -  การจดักิจกรรมไหวพ้ระ, วนัพ่อ,  การเล่นเกมส์ต่าง ๆ   

 -  การประมูลของท่ีพนกังานบริจาค , 5 สจากท่ีบา้น 

 -  ขายลูกช้ินทอด สอยดาว  

     เป็นตน้ 
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ประมวลภาพกจิกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 2560 

-การออกร้านขายอาหารและการแสดงต่าง ๆ    โดยการนาํอาหารมาร่วมจาํหน่ายในเวลาพกัเท่ียงใหก้บัพนกังาน 

ทั้งสาํนกังานใหญ่และโรงงานสาขาต่าง ๆ เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการหารายไดเ้ป็นทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจาํนวนทุนการศึกษาทีท่างมูลนิธิได้มกีารมอบทุนจนถงึปัจจุบนั  

ไดมี้การมอบทุนทั้งส้ินจาํนวน 1,394 ทุน จาํนวนเงินทุนท่ีไดม้อบใหก้บันกัเรียน นิสิต นกัศึกษาจาํนวน

ทั้งส้ิน 12,847,700บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทุนตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ 

 

ปี ทุนประจําปี ทุนต่อเนื่อง ทุนทุพพลภาพ รวมแต่ละปี ทุนเรียนด(ีบาท) ยอดเงินจ่ายทุน

2553 75 0 0 75 347,000              
2554 63 8 48 119 746,000              
2555 108 20 63 191 1,706,000           
2556 105 31 65 201 1,911,000           
2557 89 45 39 173 1,615,000           
2558 195 42 54 291 46,000                  2,685,000           
2559 88 38 24 150 70,000                  1,748,000           
2560 130 38 26 194 77,000                  2,089,000           

รวม 853 222 319 1394 193,000              12,847,000       

จํานวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2560 ( ทั้ง 3 ประเภท)

 
 

สาํหรับทุนต่อเน่ือง ไดมี้การใหร้างวลัสาํหรับนกัเรียน / นกัศึกษาท่ีเรียนดีโดยไดเ้กรดเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 

ข้ึนไป  โดยในระดบัมธัยมศึกษาจะไดร้างวลัเรียนดีทุนละ 2,000 บาท และระดบัป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะไดร้างวลัเรียนดีทุนละ 

5,000 บาท ซ่ึงในปี 2560น้ี ทางมูลนิธิฯ ไดม้อบเงินรางวลัเรียนดี จาํนวนเงิน 77,000 บาท กบัผูท่ี้ไดรั้บทุนต่อเน่ืองจาํนวน 17คน 

เพ่ือเป็นกาํลงัใจใหเ้ด็ก ๆ มีความตั้งใจเรียนและมุง่มัน่ยิง่ข้ึน 
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การมอบทุนการศึกษาประจาํปี 2560 

ทุก ๆ ปีจะมีการจดังานมอบทุนการศึกษาให้กบันักเรียน / นกัศึกษา  ท่ีไดก้ารคดัเลือกให้ไดรั้บทุนดงักล่าว  

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา,  มธัยมศึกษา,  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.ว.ช.), ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.)  และระดบัชั้น

ปริญญาตรี   

 

ส่วนกลางสํานกังานใหญ่อรุณอมรินทร์              โรงงานสาขายโสธร 

 

                     โรงงานสาขาชัยนาท               โรงงานสาขาบุรีรัมย์ 

 

ตั้งแต่ปี 2559 น้ี  ไดมี้ประกาศกระทรวงการคลงั ไดก้าํหนดใหมู้ลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เป็นองคก์รสาธารณ

กศุล ลาํดบัท่ี 928  ซ่ึงทาํใหผู้ท่ี้บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถนาํใบเสร็จรับเงินดงักล่าวไปใช ้

ในการลดหยอ่นภาษีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 

ผลติภัณฑ์และกจิกรรมแค้มป์เพือ่เยาวชน 

ผลติภัณฑ์และแคมป์เพือ่เยาวชน  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติในอนาคต 

จึงกาํหนดนโยบายใหก้ลุ่มผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในเด็ก “ซาบีน่ี” มีเร่ืองราวเก่ียวกบัการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการใชชี้วติ รู้จกัใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และสนใจกิจกรรมทนัยคุสมยัท่ีเหมาะสมสาํหรับเยาวชน ดงัน้ี 
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ปี Sabinie Concept แนวความคดิ 

2556 Reading 
ปลูกจติสํานึกให้เยาวชนรักการอ่าน สอดคล้องกบัปีแห่งการ

รณรงค์รักการอ่าน “กรุงเทพมหานครเมอืงหนงัสือโลก” 

2557 Cooking 
ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่เยาวชน ให้รู้จกัเลอืกรับประทาน

อาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

2558 AEC 
ให้ความรู้พืน้ฐานทางสังคมและวฒันธรรมของ 9 ประเทศใน

กลุ่ม AEC เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2559 Dance & Music 
ให้ความรู้และส่งเสริมน้องๆได้รู้จกักบัเคร่ืองดนตรีหลายๆชนิด 

และสนุกสนานเกีย่วกบักจิกรรมการเคลือ่นไหวและการเต้น 

2560 Space 
ให้ควมรู้น้องๆในเร่ืองของอวกาศ การเดนิทางไปนอกโลก , การ

ดาํรงชีวติในอวกาศ แนะนําดวงดาวต่างในระบบสุริยจกัรวาล 

 

โรงงานในโรงเรียน      

ทางบริษทั ฯ  ไดด้าํเนินการในการพฒันาสงัคมและชุมชนบริเวณรอบ ๆ บริเวณโรงงานโดยท่ีบริษทัมีองค์

ความรู้และมีความชาํนาญในดา้นการเยบ็จกัรอุตสาหกรรมและเทคนิคดา้นการซ่อมแซมจกัรอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง

โดยในปี 2560 ไดด้าํเนินการไปท้ิงส้ิน  2  โรงเรียน นกัเรียนเขา้ร่วมทั้งส้ิน  150 คน 

1. โรงเรียนบา้นหนองแจง     พฤษภาคม   2560 

2. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์      สิงหาคม      2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองแจง จาํนวน 60 คน เขา้โครงการและสามารถนาํไปประกอบอาชีพเยบ็ผา้ 

ช่วยพอ่แม่ท่ีบา้นไดจ้าํนวน  15  คน 
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จาํนวนผลทีผ่่านการเรียนและทดสอบ 

ปี 2554-2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน 

ทีเ่รียน 

จาํนวน 

ประกอบอาชีพ 

จาํนวน 

ทีเ่รียน 

จาํนวน 

ประกอบ

อาชีพ 

จาํนวน

ทีเ่รียน 

จาํนวน 

ประกอบ

อาชีพ 

เดก็นักเรียนช้ันประถม 6 89 5 80 15 120 35 

เดก็นักเรียนช้ันมธัยม 3 219 57 150 45 30 15 

ประชาชนทัว่ไป 20 18 50 35 - - 

จาํนวนรวม 328 80 280 95 150 50 

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE   บริษัทซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิผลการดาํเนินงาน ปี 2560 

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

กรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล

รัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ท่ีทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อพิษภยัต่อยาเสพติด บริษทั ซาบีน่า 

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

กิจกรรมต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัโดยยดึแนวทาง ยุทธศาสตร์หลกั 3 ด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การรณรงค์ปลุกจติสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจให้แก่เยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 วตัถุประสงค์โดยรวม คือ ตอ้งการป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปใชย้าเสพติด โดยเนน้ใหว้ยัทาํงานกลุ่มเส่ียงและ

ประชาชนทัว่ไป ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว มีภูมิตา้นทานและมีทกัษะชีวติ มีระบบเฝ้าระวงั และใหก้ารดูแลช่วยเหลือป้องกนั 

นกัเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จงัหวดัชยันาท จาํนวน 90 คน เขา้โครงการและสามารถนาํไปประกอบอาชีพเยบ็

ผา้ช่วยพอ่แม่ท่ีบา้นไดจ้าํนวน  35  คน 
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ไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดอีก ตลอดจนการปรับทศันคติของสงัคมใหย้อมรับวา่  “ผูเ้สพ” และผูติ้ดยาเสพติดคือผูป่้วยท่ีตอ้ง

ไดรั้บการบาํบดัรักษาและใหโ้อกาสบุคคลดงักล่าวสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพท่ีเหมาะสม 

บริษทัซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ไดส้นองตอบนโยบายของทางรัฐบาลในการดาํเนินกิจกรรมต่อสูเ้อาชนะยาเสพติดในเชิง 

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

ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด มีการระดมสรรพกาํลงัจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางท่ีชดัเจนในการร่วมแกไ้ขปัญหายา

เสพติดเชิงบูรณาการ นบัตั้งแต่ยทุธศาสตร์ “พลงัแผ่นดนิขจดัส้ินยาเสพตดิ” จนถึงยทุธศาสตร์ “ปฏบิัตกิาร รวมไทยทั้งชาต ิขจดั

ยาเสพตดิเทดิไท้องค์ราชัน”  

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

จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นปัญหายาเสพติดร่วมกนัสมาชิกทุกคนในชมรมสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งอิสระ

และสร้างสรรค ์มีกิจกรรมท่ีชดัเจนต่อเน่ือง มีผลงานใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม ภายใตค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ของเหล่าสมาชิกของชมรม 

และภายใตค้วามพึงพอใจของสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 

กจิกรรมเด่นภายใต้หลกัยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การรณรงค์ปลุกจติสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

- ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ทั้งระดบัภาค และระดบัประเทศ 

- ร่วมเป็นวทิยากร แลกเปลีย่นเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กบัสมาชิกเครือข่าย 

- กิจกรรมเดินต่อตา้นยาเสพติดร่วมกบัจงัหวดัในวนัแรงงานแห่งชาติ   ออกใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติดสถาน

พินิจนครสวรรค ์

- ออกใหค้วามรู้และแนวทางในการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามสถานประกอบการ  โรงเรียน  ชุมชน และ

ส่วนราชการในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง ปัจจุบนัมีสมาชิกชมรมในเครือข่ายจาํนวน 32,563  คน 

- สร้างกระแสผ่านการสนบัสนุนงบประมาณให้กบัสมาชิกเครือข่าย 

เป็นการสร้างกระแสนิยมสู่เครือขา่ยภายนอกชุมชนไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั

สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน 

ปลูกจิตสาํนึกใหส้มาชิกห่างไกลจากยาเสพติดโดยการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์  สมาชิกไปทาสีท่ีวดัและช่วยกนั

บาํรุงวดั   นอกจากนั้นสมาชิกยงัร่วมเล่นกีฬาต่อตา้นยาเสพติดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกป่าวดัพกิุลงาม   อ.เมือง  จ.ชัยนาท ร่วมจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล อ.หันคา  จ.ชัยนาท 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจให้แก่เยาวชน  

- จดันิทศัการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิร่วมกบัหน่วยงานราชการในจงัหวดั 

 

 

 

 

 

               

 

- ทาํบุญในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

- สมาชิกร่วมกนัถวานเทยีนวนัเข้าพรรษา 

 

 

- สวดมนต์ร้อยสุข 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

- เครือข่ายหน่วยงานราชการ 6  แห่ง 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท 

สาํนกังานแรงงานจงัหวดัชยันาท 

สาํนกังานแรงงานจงัหวดัลพบุรี 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กจงัหวดัชยันาทสถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กจงัหวดันครสวรรค ์

- เครือข่ายสถานศึกษา     45    แห่ง  

เครือข่ายสถานศึกษาส่วนใหญ่จะในบริเวณภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียงเพ่ือสะดวกต่อการติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายในสถานประกอบการ 19 แห่ง 

 เครือข่ายสถานประกอบการเนน้เร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรมใหม่ๆร่วมกนัในการพฒันา

ชมรมในสถานประกอบการเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

- ขยายเครือข่ายเป็นแกรณนําในการจดัสํามนาเครือข่ายสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมชมให้กาํลังใจทุกปี 

ออกเยีย่มเครือข่ายและเปิดชมรมให้กบัเครือค่ายเพือ่ให้สมาชิกได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

โดยจะมกีารหมุนเวยีนไปตามโรงเรียนต่างๆ 
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- ขยายเครือข่ายจดัทาํบันทกึข้อตกลง MOU 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายชุมชน  35 แห่ง 

 เครือข่ายชุมชนเนน้เร่ืองชุมชนท่ีอยูร่อบ ๆ บริเวรเพ่ือสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทาํกิจกรรมร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ต้านภยัยาเสพตดิ 

  การบูรณาการ กิจกรรม 5ส มาเป็นนวตักรรม TO BE ซาบีน่า 5 ส ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

 เพ่ือใหส้มาชิกชมรมทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ส่งผลใหส้มาชิกชมรมเกิดความสามคัคี การทาํงานเป็นทีม 

และใหส้มาชิกชมรมตระหนกัถึงความสาํคญัในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในองคก์ร และขยาย

ผลต่อยอดไปยงัเครือข่ายภายนอกขยายผลต่อยอดไปยงั วดัโรงเรียน ชุมชน 

องค์ความรู้เคลด็ลบั TO BE ซาบีน่า 5ส ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนชมรมออกให้ความรู้และแนวทางการดาํเนินงานของชมรม 
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วตัถุประสงค์และความสําคญั 

เพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมและสมาชิกเครือข่าย ใหน้าํเอาความรู้ TO BE และ 5ส ไปประยกุตใ์ช ้

และขยายผลต่อยอดไปยงัองคก์รและเครือข่ายอ่ืนทัว่ประเทศ 

ความสําเร็จและประโยชน์ทีอ่งค์กรและสมาชิกชมรมได้รับ 

เป็นการสร้างเครือข่ายในเร่ืองของการพฒันาองคค์วามรู้ 5ส และ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงเปิดโอกาสให้

องคก์รอ่ืนมาศึกษาดูงาน โดยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าและการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

ผลสําเร็จของชมรมต่อสมาชิก 

ทาํใหส้มาชิกลดความเส่ียงและหลีกเล่ียงยาเสพติด 

พฒันาตนเองรู้จกัการใหแ้ละคิดถึงผูอ่ื้นมากข้ึน 

ทาํใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร 4 D 

ผลสําเร็จของชมรมต่อองค์กร    

 อตัราการลาออกลดลง     

อตัราการมาทาํงานเพ่ิมข้ึน     

ประสิทธิภาพในการทาํงานเพ่ิมข้ึน    

ผลสําเร็จต่อสังคมและชุมชน 

สงัคมเกิดความเขม้แขง็ 

  เครือข่ายมัน่คง 

  มีสมัพนัธภาพท่ีดี 

   

โรงงานยโสธร  

รางวลั TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดบัประเทศ 2552 และในปี 2559 ยงัคง

ไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชรปีท่ี 2 
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โรงงานชัยนาท 

รางวลั TO BE NUMBER ONE   

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

ระดบัประเทศ  

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

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 1 

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

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 2 

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

ตน้แบบระดบัเงินปีท่ี 3 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ จะไดรั้บการตรวจสอบผ่านสาํนกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บจากฝ่าย

บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี  1/2561 เม่ือวนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบและฝ่ายบริหารจดัทาํข้ึนจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ดา้นระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และดา้นระบบการติดตาม ทั้งน้ี จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

ทาํใหก้ารบริหารจดัการ และการดาํเนินธุรกรรมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปไดอ้ยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี   23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตั้ ง                     

นายสัมพนัธ์  ปุยภิรมยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในเน่ืองจาก

เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัและมีความเขา้ใจในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั

เป็นอยา่งดี 

 

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ2 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน (นางสาว

รววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ   นายยทุธนา   อดิพฒัน์และนายสมชยั   วนาวิทย )ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การสอบทานการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  และการเสนอแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี ประจาํปี 2561  ในปี 2560 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  (ในการประชุมคร้ังท่ี 4   มีวาระหน่ึงท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย)  สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2560 ไดด้งัน้ี 

 

          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจาํปี 2560  ของบริษทัซ่ึง

ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     รวมทั้งไดท้าํตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

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

ตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยเป็นจาํนวน 1 คร้ัง 

 

2.    การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   ขอ้กาํหนด

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

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและรายการท่ี

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

บริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

  3.    การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั  พบวา่ระบบการควบคุมภายในยงั

มีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

และ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่  รวมทั้ งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องท่ีไดต้รวจพบแลว้หรือไม่    

 

          4.    การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง ผลประโยชน์

กบับริษทัของการทาํธุรกรรม หรือขอ้ตกลงทางการคา้กับกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกไตรมาสโดยบริษทัไดมี้การ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งเคร่งครัด  พร้อมทั้งเปิดเผย

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 
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     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยการสอบทานกบัคณะ

กรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเส่ียงท่ีสาํคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     ผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและไดมี้การวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน               

              

     6.    การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกและแต่งตั้ง สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และไดส้อบทานคุณสมบติัของ

ผูส้อบบญัชีวา่ถูกตอ้งครบถว้น  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาเพ่ือขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ประจาํปี  2561  แต่งตั้งให้  นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน หรือ นายชยัยุทธ  องัศุวิทยา   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 4563 และ3885 ตามลาํดบั  แห่งสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ประจาํปี 2561 

 

 

 
 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
     

                (น.ส.รววีลัย ์ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12.รายการระหว่างกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง   

ในระหวา่งปี   2560  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั  มีรายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจาํปี  2560  ตามลาํดบั  และยงัมีรายการระหวา่งกนันอกเหนือจากท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงัน้ี 

 

  

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

ซ้ือวตัถุดิบ เช่น ผา้,

ลูกไม,้ยาง 

13.62 

 

สินคา้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นราคา

และเง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัฯ 

ซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนทัว่ๆ ไป 

ความจาํเป็นในการทาํรายการ: โดยปกติ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มิไดมี้นโยบายในการซ้ือวตัถุดิบและวสัดุต่างๆ ร่วมกนัโดยการ

ซ้ือผา่นบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีท่ีการสัง่ซ้ือใน

ปริมาณมาก ทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถซ้ือวตัถุดิบและ

วสัดุต่างๆ ในราคาท่ีถูกลงได ้บริษทัฯ จะทาํการสัง่ซ้ือผา่นบริษทั

ยอ่ย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ

ซ้ือขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระ

เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป -  
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บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป 681.68 

 

 

 

 

สินคา้และวตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ขายใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

เป็นรายการทางการคา้ปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชาํระเงิน

ตามปกติ 

 

ความจาํเป็นในการทาํรายการ: เน่ืองจากบริษทัฯ บริหารกาํลงัการ

ผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกนั ในบางกรณี

บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตเหลือ ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีกาํลงัการผลิต

ไม่เพียงพอ บริษทัฯ ไดซ้ื้อวตัถุดิบและผลิตชุดชั้นในเพ่ือขาย

ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ

ซ้ือขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระ

เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  ขายวตัถุดิบ -  
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บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

รายไดรั้บจา้งตดัเยบ็

ชุดชั้นใน 

 

35.79 บริษทัฯ รับจา้งตดัเยบ็ชุดชั้นในจากบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

ซ่ึงเป็นรายการทางการคา้ปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชาํระเงิน

ปกติ 
 

ความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย: 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะรับจา้งตดัเยบ็ชุดชั้นในใหแ้ก่

บริษทัยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และต่อเน่ือง โดยท่ีผา่นมาการรับจา้ง

ตดัเยบ็ดงักล่าว เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ มีกาํลงัผลิตเหลือ จึงไดรั้บจา้ง

บริษทัยอ่ย เพ่ือใชก้าํลงัผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการท่ีบริษทัฯ ทาํ

กบับริษทัยอ่ย: รายการดงักล่าวเป็นการจา้งตามปกติของธุรกิจท่ีมี

ราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้

กบับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

ค่าจา้งตดัช้ินงานชุด

ชั้นใน 

15.86 ค่าจา้งตดัช้ินงานชุดชั้นในท่ีบริษทัฯ วา่จา้ง บริษทั ซาบีน่า ฟาร์

อีสท ์จาํกดั เป็นราคาและเง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจ 

ความจาํเป็นในการทาํรายการกบับริษทัยอ่ย: เน่ืองจากบริษทัฯ 

บริหารกาํลงัการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงาน

เดียวกนั ส่วนงานการตดัช้ินงานชุดชั้นใน ของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย จึงทาํหนา้ท่ีป้อนช้ินงานตดัสู่ทุกโรงงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการท่ีทาํกบับริษทั

ยอ่ย: รายการดงักล่าวเป็นการจา้งตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาด
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บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

อา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืน

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

รายไดค้่าเช่า 0.23 บริษทัฯ ใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน

ยโสธร เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 กาํหนดราคาค่าเช่าโดยอิง

ราคาตลาดในละแวกใกลเ้คียงในขณะนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ

เช่าตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี

สาํนกังานและ

คลงัสินคา้ 

1.71 บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน และคลงัสินคา้ จากบริษทั ซาบีน่า 

ฟาร์อีสท ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 กาํหนดราคาค่าเช่าโดย

อิงราคาตลาดในละแวกใกลเ้คียงในขณะนั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ

เช่าตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

ลูกหน้ีการคา้ 286.79 เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษทั ซาบีน่า จาํกดั 

(มหาชน) ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

 
 

เง่ือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็นการ

ซ้ือขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอา้งอิง  เง่ือนไขการชาํระ

เป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใชก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

    

  เจา้หน้ีการคา้ 

 

3.14 
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บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า 

 (ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

ดอกเบ้ียรับ 11.78 ดอกเบ้ียรับเกิดจากการใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  กูย้มืเงิน 

กาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 3.20-5 % ต่อปี  ซ่ึงสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั ซาบีน่า 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 99.90% 

เงินใหกู้ย้มื 178 บริษทัฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู ่จึงใหบ้ริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั  กูย้มืเงินเพ่ือชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 

 

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

 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า 

 (ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทั ซา

บีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้ 

74.59% 

คํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือสถาบนั

การเงิน โดยไม่มี

การคิด

ค่าธรรมเนียม 

                   

170 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีนายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์คํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ  โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวประกอบดว้ยวงเงิน

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

(LOAN)  และวงเงิน  FORWARD  CONTRACT 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักล่าวเป็น

รายการท่ีสมเหตุสมผล 

นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์ เป็นกรรมการของบริษทั  

ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

ค ํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือสถาบนั

การเงิน โดยไม่มี

การคิด

ค่าธรรมเนียม 

                  

- 
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 12.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดร่้วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต จะตอ้งมีการจดัเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั และตอ้ง

มีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมี

นโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นหลกั ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในรายการดงักล่าว  

 

 12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

มาตรการอนุมติัรายการระหว่างกนัในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

 

1. รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 

 รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการ

คา้ปกติธุรกิจ  ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายการดงักลา่ว โดยระบุเง่ือนไข

การทาํรายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม  สมเหตุสมผลและ

สามารถตรวจสอบได ้ โดยนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ

ปฏิบติัดงักล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักล่าวไดเ้ป็นระยะ 

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 

 รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเช่น การซ้ือขายหุน้  เป็นตน้ บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผู ้

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติั การทาํรายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหค้วามช่วยเหลือในลกัษณะท่ีเป็นการคํ้า

ประกนัส่วนบุคคลโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษทัฯ ต่อการกูย้มืเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

จากสถาบนัการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัใดๆ รวมถึงการท่ีบริษทัใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน

แก่บริษทัยอ่ยดว้ย 
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 รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะทาํการสุ่มตรวจ

รายการท่ีเกิดข้ึน จะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจาํงวดเพ่ือพิจารณา นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในแบบ 56-1 

และแบบ 56-2 โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

 

13.1 งบการเงิน 

 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  

                ผูส้อบบญัชี:                                นายชยัยทุธ องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3885          

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท 

สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี: ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแส

เงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี

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

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ) 2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ)

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,389         1.78 40,931         1.83 43,887         1.84 7,738           0.64 8,172           0.66 14,080           1.12

เงินลงทุนชั่วคราว

-หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 2,121           0.10 55,871         2.50 369,439       15.48 2,121           0.17 55,871         4.48 369,439         29.35

-หลักทรัพย์เผื่อขาย 73,500         3.32 60,900         2.72 55,125         2.31 73,500         6.05 60,900         4.89 55,125           4.39

ลูกหนี้การค้า สุทธิ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 269,829       22.22 345,139       27.69 286,789         22.79

กิจการอื่น 325,149       14.67 314,483       14.05 341,980       14.33 742              4,180           487                0.04

ลูกหนี้อื่น 9,019           0.41 4,346           0.19 8,529           0.36 1,858           0.15 654              0.05 449                0.04

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 496,000       40.85 415,000       33.29 178,000         14.15

สินค้าคงเหลือสุทธิ 1,147,592 51.79 1,151,156 51.44 975,636 40.87 115,357       9.50 114,709       9.20 113,457         9.02

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า 72,036 3.25 76,396 3.41 72,851 3.05

อื่นๆ 2,195 0.10 1,660 0.07 1,990 0.08 301              0.02 258              0.02 220                0.02

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,671,001    75.41 1,705,743 76.22 1,869,437 78.31 967,446       79.68 1,004,883    80.62 1,018,046      80.87

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 144,850       11.93 144,850       11.62 144,850         11.52

เงินลงทุนระยะยาว 5,000 0.21 5,000             0.41

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 330,571 14.92 305,699 13.66 283,458 11.87 88,407         7.28 79,356         6.37 70,938           5.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,435 0.25 4,565 0.20 3,549 0.15 -              0.00 -              -                0.00

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 139,424 6.29 154,851 6.92 162,363 6.80 13,325         1.10 17,197         1.38 19,935           1.58

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สิทธิการเช่า 26,295 1.19 21,778 0.97 17,610 0.74

เงินมัดจํา 43,133 1.95 45,395 2.03 45,832 1.92 208              173              170                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 544,858 24.59 532,288 23.78 517,812 21.69 246,790 20.32 241,576 19.38 240,893 19.15

รวมสินทรัพย์ 2,215,859 100.00 2,238,031 100.00 2,387,249 100.00 1,214,236 100.00 1,246,459 100.00 1,258,939 100.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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หน่วย : พันบาท

2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ) 2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ)

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 219,000        9.88 108,000       4.83 18,000        0.75

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

    เจ้าหนี้การค้า  

     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,998            0.16 2,072                 0.17 3,142                  0.25

     กิจการอื่น 122,639        5.53 131,501       5.88 152,750      6.40 66,792          5.50 69,196               5.55 70,431                5.59

    เจ้าหนี้อื่น 108,905        4.91 124,239       5.55 175,064      7.33 32,562          2.68 40,899               3.28 60,888                4.84

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 19,435          0.88 26,663         1.19 39,259        1.64 5,767            0.47 11,713               0.94 10,390                0.83

อื่นๆ 15,952          0.72 17,600         0.79 18,662        0.78 3,182            0.26 3,406                 0.27 2,783                  0.22

รวมหนี้สินหมุนเวียน 485,931        21.93 408,003 18.23 403,735 16.91 110,301        9.08 127,286             10.21 147,634              11.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 61,036          2.75 69,570         3.11 81,696        3.42 39,866          3.28 44,123               3.54 52,038                4.13

เงินประกันพนักงาน 5,365            0.24 6,318           0.28 6,455          0.27 18.00            56.00                 55.00                  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 66,401          3.00 75,888 3.39 88,151 3.69 39,884          3.28 44,179               3.54 52,093                4.14

รวมหนี้สิน 552,332        24.93 483,891 21.62 491,886 20.60 150,185        12.37 171,465             13.76 199,727              15.86

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : พันบาท

2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ) 2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ)

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 347,500         15.68 347,500         15.53 347,500         14.56 347,500         28.62 347,500         27.88 347,500         27.60

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 347,500         15.68 347,500         15.53 347,500         14.56 347,500         28.62 347,500         27.88 347,500         27.60

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 275,164         12.42 275,164         12.29 275,164         11.53 275,164         22.66 275,164         22.08 275,164         21.86

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 49,250           2.22 49,250           2.20 49,250           2.06 34,750           2.86 34,750           2.79 34,750           2.76

ยังไม่ได้จัดสรร 818,934         36.96 921,625         41.18 1,067,468      44.72 436,392         35.94 459,415         36.86 448,252         35.61

รวมองค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น 172,680         160,600         7.18 155,981         6.53 (29,755) (41,835) -3.36 (46,455) -3.69

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,663,528      75.07 1,754,139      78.38 1,895,363      79.40 1,064,051      87.63 1,074,994      86.24 1,059,211      84.14

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -                 -                 0.00 -             -            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,663,528 75.07 1,754,139 78.38 1,895,363 79.40 1,064,051      87.63 1,074,994      86.24 1,059,211      84.14

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,215,861 100.00 2,238,030 100.00 2,387,249 100.00 1,214,236      100.00 1,246,459      100.00 1,258,940      100.00

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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หน่วย : พันบาท

2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ) 2558 (ตรวจสอบ) 2559 (ตรวจสอบ) 2560 (ตรวจสอบ)

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

รายได้

รายได้จากการขาย - สุทธิ 2,296,536 99.51 2,382,913 99.41 2,659,019 99.25 666,037 90.32 760,851 93.71 722,640 92.67

รายได้จากการบริการ 20 0.00 3,662 52,222 7.08 29,468 3.63 35,785 4.59

รายได้อื่น 11,368 0.49 14,125 0.59 16,443 0.61 19,133 2.59 21,566 2.66 21,369 2.74

รวมรายได้ 2,307,924 100.00 2,397,038 100.00 2,679,124 100.00 737,392 100.00 811,885 100.00 779,794 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,099,023 47.86 1,125,003 47.21 1,307,108 49.16 564,249 84.72 611,581 80.38 589,112 81.52

กําไรขั้นต้น 1,197,533 52.14 1,257,910 52.79 1,355,573 50.91 154,010 21.44 178,738 22.62 169,313 22.32

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 996,824 43.19 1,050,892 43.84 1,066,754 39.82 84,319 11.43 83,773 10.32 83,744 10.74

รวมค่าใช้จ่าย 2,095,847 90.81 2,175,895 90.77 2,373,862 88.61 648,568 87.95 695,354 85.65 672,856 86.29

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 212,077 9.19 221,143 9.23 305,262 11.39 88,824 12.05 116,531 14.35 106,938 13.71

ต้นทุนทางการเงิน 8,418 0.36 3,268 0.14 1,451 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษีเงินได้ 38,115 1.65 42,209 1.76 60,667 2.26 11,628 1.58 20,534 2.53 20,800

กําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 165,544 7.17 175,666 7.33 243,144 9.08 77,196 10.47 95,997 11.82 86,138 11.05

ขาดทุน (กําไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย na. na. na. na. na. na.

กําไรสุทธิ 165,544 7.17 175,666 7.33 243,144 9.08 77,196 10.47 95,997 11.82 86,138 11.05

0.48                    0.51                0.70                0.22                  0.28                  0.25                  

347,500,000       347,500,000   347,500,000   347,500,000     347,500,000     347,500,000     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หน่วย : พันบาท

2558 2559 2560 2558 2559 2560

กําไรสุทธิ 165,543 175,666 243,143 77,195 95,997 86,138

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 59,774 60,100 55,610 12,103 11,263 10,454

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,577.00         

กลับรายการค่าเผื่อหนี้หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 3,000              

ภาระพูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,593            13,261            14,478            6,706              7,632              8,505              

กําไรจากการขายทรัพย์สิน -1,168 -778 -1,897 -916 -739 -1,265 

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน 344 -105 79 54 -27 

รายจ่ายดอกเบี้ย 8,418 3,268 1,451

รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 42,663 54,616 67,024 12,800 21,386 22,383

ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -4,548 -12,407 -6,357 -1,172 -851 -1,583 

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง ลดลง(เพิ่มขึ้น) -8,362 -75,309 58,349

 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น) -22,010 10,667 -27,497 203 -3,438 3,693

 ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) -2,479 6,111 -2,509 1,131 2,174 1,220

 สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) 74,545 -3,564 175,520 28,985 648 1,252

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) -2,496 -3,826 3,216 -41 43 38

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) -9,149 -2,262 -437 2.00                35.00              3.00                

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น (ลดลง) 648 74 1,070

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,047 8,518 21,355 2,025 2,350 1,263

เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,994-         15,277       50,807       6,559-         8,337         19,989       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) 689 1,647 1,062 168 225 -623 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานพิ่ม -4,807 -4,726 -2,352 -846 -3,375 -590 

หนื้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 2,656 952 137 3.00                38.00              1.00-                

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 330,854 322,864 592,649 124,152 66,544 210,268

จ่ายดอกเบี้ย -8,243 -3,211 -1,432 0 0 0

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล -42,692 -48,825 -56,103 -13,803 -16,412 -24,721 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 279,919 270,828 535,114 110,349 50,132 185,547

งบการเงินรวม ณ วันที่

31-ธ.ค.

งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่

31-ธ.ค.

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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2558 2559 2560 2558 2559 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว 27,705 -56,250 -313,568 27,705 -56,250 -313,568 

เงินสดจ่ายซื้อ เงินลงทุนระยะยาว -5,000 -5,000 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง -80,000 81,000 237,000

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -38,800 -29,859 -27,561 -2,427 -2,231 -2,036 

เงินสดรับจากการจําหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,169 796 1,956 916 758 1,266

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0 -684 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมลงทุน -9,926 -85,313 -344,857 -53,806 23,277 -82,338 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล -62,550 -72,975 -97,300 -62,550 -72,975 -97,300 

รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -212,000 -111,000 -90,000 

จ่ายชําระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน -274,550 -183,975 -187,300 -62,550 -72,975 -97,300 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -4,557 1,541 2,956 -6,007 434 5,908

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 43,946 39,389 40,931 13,745 7,738 8,172

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 39,389 40,930 43,887 7,738 8,172 14,080

31-ธ.ค.

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

หน่วย :พันบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่

31-ธ.ค.

งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่
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   ข) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั       

บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

  

  

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.44 4.18 4.63 8.77 7.89 6.90 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.92 1.17 2.03 3.23 3.73 4.92 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.48 0.61 1.32 0.99 0.42 1.46 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 7.29 7.45 8.11 2.70 2.55 2.38 

ระยะเวลาเกบ็หน้ี (วนั) 49.37 48.32 44.38 133.57 141.18 151.09 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.93 0.98 1.23 4.35 5.32 5.16 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 388.61 367.80 292.88 82.85 67.71 69.71 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 9.34 8.85 9.20 8.37 8.73 8.13 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 38.53 40.66 39.14 43.01 41.22 44.26 

Cash Cycle (วนั) 399.45 375.45 298.11 173.40 167.67 176.55 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)         

 

 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 52.14 52.79 50.91 21.44 22.62 22.32 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 8.74 8.69 10.85 9.70 12.02 11.28 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (เท่า) 1.39 1.31 1.85 1.58 0.53 2.17 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 7.17 7.33 9.08 10.47 11.82 11.05 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10.25 10.28 13.32 7.27 8.98 8.07 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       

  

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.32 7.89 10.51 6.40 7.80 6.88 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)  60.44 67.91 93.85 95.77 127.87 128.54 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.02 1.08 1.16 0.61 0.66 0.62 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)          

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.33 0.28 0.26 0.14 0.16 0.19 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 38.78 96.79 411.60 - - - 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า) 3.80 1.70 1.22 2.96 0.38 0.45 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 37.78 41.54 40.02 81.03 76.02 112.96 

หมายเหต 

-เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวน 347.5 

ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 34.75 ลา้นบาท 

-เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2558 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.08 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 27.80 ลา้นบาท 

-เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จาํนวน 347.5 

ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 38.225 ลา้นบาท 

-เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2559 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 34.75 ลา้นบาท 

-เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท จาํนวน 347.5 

ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 48.65 ลา้นบาท 

-เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.14 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 48.65 ลา้นบาท 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 14.1คาํอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

รายได้จากการขาย 

 ปี 2559 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 2,382.91 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 86.38 ลา้นบาท  คิด

เป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.76  สาเหตุหลกั  เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

เพ่ิมข้ึน 120.81 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM  ท่ีลดลง 34.43 ลา้นบาท 

 ปี 2560 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบั 2,662.68 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 279.77 

ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.74  สาเหตุหลกั  เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ

บริษทัยอ่ย  เพ่ิมข้ึน 271.84 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM  ท่ีเพ่ิมข้ึน 4.27 ลา้นบาท  

 

รายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ ์(มูลค่าลา้นบาท) 

 2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

 

2560 ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เส้ือชั้นใน 185.53 8.08 156.32 6.56 158.98 5.98 

กางเกงชั้นใน 51.29 2.23 48.18 2.02 43 1.62 

อ่ืนๆ 13.51 0.59 11.40 0.48 18.19 0.68 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM 250.33 10.90 215.90 9.06 220.17 8.28 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เส้ือชั้นใน 1,578.81 68.75 1,634.52 68.75 1,910.34 71.85 

กางเกงชั้นใน 390.19 16.99 446.65 18.75 435.1 16.36  

อ่ืนๆ 77.2 3.36 85.84 3.60 93.41 3.51 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 2,046.2 89.10 2,167.01 90.94 2,438.85 91.72        

รวมรายไดจ้ากการขาย 2,296.53 100.00 2,382.91 100.00 2,659.02 100.00 

 

ผลิตภณัฑ ์OEM 

 สาํหรับปี 2559 รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 215.9 ลา้นบาท  ลดลง 34.43 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 

13.75  รายไดจ้ากการขาย OEM ดงักล่าว  แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  เท่ากบั

ร้อยละ 6.56  ร้อยละ 2.02  และร้อยละ 0.48 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

 สาํหรับปี 2560 รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 220.17 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 4.27 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.98  รายไดจ้ากการขาย OEM ดงักล่าว  แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  เท่ากบั

ร้อยละ 5.98  ร้อยละ 1.62  และร้อยละ 0.68 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 
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ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยมีความสําคญัต่อรายได้ของบริษทัฯ 

เน่ืองจากสินคา้มีราคาและอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่สินคา้ OEM นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสามารถควบคุมดีไซน์ ปริมาณ และ

ช่วงเวลาในการจดัจาํหน่ายสินคา้ไดเ้องอีกดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย มีการ

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

สําหรับปี 2559 บริษทัฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย  เท่ากับ 

2,167.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 120.83 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.91  และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.94  เม่ือ

เทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 68.59  ร้อยละ 18.75  และร้อยละ 3.60  เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

สําหรับปี 2560 บริษทัฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อย  เท่ากับ 

2,438.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 271.84 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.54  และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.72  เม่ือ

เทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายเส้ือชั้นใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 71.85  ร้อยละ 16.36  และร้อยละ 3.51  เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายทั้งหมด 

 

ต้นทุนขายและกาํไรขั้นต้น 

 สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 1,125 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 47.21 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ  ทาํใหมี้กาํไรขั้นตน้ จาํนวน 1,257.91 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 52.79 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  เน่ืองจาก

บริษทัฯ  เน้นการเพ่ิมยอดขาย  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใชง้บโฆษณา  

และส่งเสริมการขายมากข้ึน อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพิ่มข้ึน ในห้างสรรพสินคา้  ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  และเปิด SHOP 

ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

 สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเท่ากบั 1,307.11 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของรายไดจ้ากการขาย

และบริการ  ทาํให้มีกาํไรขั้นตน้ จาํนวน 1,355.58 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 50.91 ของรายได้จากการขายและบริการ  

เน่ืองจากบริษทัฯ  เนน้การเพ่ิมยอดขาย  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใชง้บ

โฆษณา  และส่งเสริมการขายมากข้ึน อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพ่ิมข้ึน ในห้างสรรพสินคา้  ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  และเปิด 

SHOP ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

  

           ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 1,050.89 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เท่ากบั 

54.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.42  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.84  ของรายไดร้วมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจากบริษทั

ย่อยเน้นขยายจุดขายมากข้ึน  ทาํให้มีการจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายมากข้ึน  ทาํให้มีการเพ่ิม

จาํนวนพนักงานขายสินคา้  และมีงบโฆษณา  และส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทุกปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดัน

ยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 207.02 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.69 ของรายได้จากการขายและ

บริการ 

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 1,066.75 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 

15.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.51  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.82  ของรายไดร้วมทั้งหมด  ซ่ึงเป็นผลจากบริษทั 
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ย่อยเน้นขยายจุดขายมากข้ึน  ทาํให้มีการจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีขายและค่าบริการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีขายมากข้ึน  ทาํให้มีการเพ่ิม

จาํนวนพนักงานขายสินคา้  และมีงบโฆษณา  และส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทุกปี  ตามนโยบายเน้นผลกัดัน

ยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 288.83 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.85 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

ปี 2559 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 3.27 ลา้นบาท  ลดลง   5.15 ลา้นบาท 

ปี 2560 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 1.45 ลา้นบาท  ลดลง   1.82 ลา้นบาท 

 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2559 เท่ากบั 42.21 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2560 เท่ากบั 60.67 ลา้นบาท 

 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 175.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 10.13 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.12 

ปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 243.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 67.47 ลา้นบาท เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.41 

 

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเท่ากบั 0.51 บาทต่อหุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อส่วนผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 10.28 

ปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเท่ากบั 0.70 บาทต่อหุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อส่วนผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 13.32 

 

14.1.2 ฐานะทางการเงนิของบริษทัฯ 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็น 2,238.03 ลา้นบาท  โดยเพิ่มข้ึน 22.17 ลา้นบาท

สาเหตุมาจาก  หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 53.75 ลา้นบาท  หลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง 12.6 ลา้นบาท ลูกหน้ี

การคา้ลดลง 10.67 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 3.56 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิลดลง 24.87 ลา้นบาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 15.43 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เป็น 2,387.25 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมข้ึน 149.22 ลา้น

บาทสาเหตุมาจาก  หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึน 313.57 ลา้นบาท  หลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลง 5.78 ลา้นบาท

ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 27.50 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือลดลง 175.52 ลา้นบาท  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิลดง 22.24 ลา้น

บาทสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 7.51 ลา้นบาท 
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ลูกหนีก้ารค้า 

         สาํหรับปี 2559  ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัเท่ากบั 314.48 ลา้นบาท  ลดลง 10.67 ลา้นบาท  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 84.42  เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.71 เกินกาํหนดชาํระ 4

เดือน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.87  ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

         สาํหรับปี 2560  ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัเท่ากบั 341.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 27.50 ลา้นบาท  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 93.92  เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.49 เกินกาํหนดชาํระ 4 

เดือน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.59  ของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

 

สินค้าคงเหลอื 

          สาํหรับปี 2559  สินคา้คงเหลือเท่ากบั 1,151.16 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 3.56 ลา้นบาท  จากปีก่อน เพ่ิมข่ึนร้อยละ 0.31 

ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของสินคา้สาํเร็จรูปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

          สาํหรับปี 2560  สินคา้คงเหลือเท่ากบั 975.64 ลา้นบาท  ลดลง 175.52 ลา้นบาท  คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.25 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงสินคา้สาํเร็จรูปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย  สินคา้ระหวา่งผลิต และ

วตัถุดิบ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับปี 2559  มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัเท่ากบั 305.70 ลา้นบาท  ลดลงจากปี

ก่อน 24.87 ลา้นบาท  ณ ส้ินปี 2559  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยมี์ตวัตนเท่ากบั 54.21 ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2560  มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษทัเท่ากบั 285.46 ลา้นบาท  ลดลงจากปี

ก่อน 20.24 ลา้นบาท  ณ ส้ินปี 2559  ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยมี์ตวัตนเท่ากบั 49.74 ลา้นบาท 

 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

สาํหรับปี 2559  อตัรากาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.33 ทาํใหผ้ลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์าวรคิด

เป็นร้อยละ 7.89 และร้อยละ 67.91 ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2560 อตัรากาํไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 9.08 ทาํใหผ้ลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์าวรคิด

เป็นร้อยละ 10.51 และร้อยละ 93.85 ตามลาํดบั 

 

หนีสิ้น 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 483.89 ลา้นบาท  ลดลง 68.44 ลา้นบาท จากปีก่อน  โดยมีหน้ีเงินกูร้ะยะ

สั้นจากสถาบนัการเงินลดลงเป็น 108 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 131.50 ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 124.24

ลา้นบาท  และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น  44.26  ลา้นบาท 

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 491.89 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 8 ลา้นบาท จากปีก่อน  โดยมีหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น

จากสถาบนัการเงินลดลงเหลือ 18 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 152.75  ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น 175.06

ลา้นบาท  และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเป็น  57.92  ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

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

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,895.36 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 141.22 ลา้นบาท จากปีก่อน 

 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 270.83 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ย  

ปัจจยัหลกั คือ กาํไรสุทธิ 175.67 ลา้นบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 60.10 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้ลดลง 10.67 

ลา้นบาท  ลูกหน้ีอ่ืนลดลง 6.11 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 3.56 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 3.83 ลา้น

บาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 8.52 ลา้นบาท เป็นตน้ 

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 535.11 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ย  

ปัจจยัหลกั คือ กาํไรสุทธิ 243.14 ลา้นบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 55.61 ลา้นบาท  ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 27.50 

ลา้นบาท  ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2.51 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 175.52 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง 3.22 ลา้น

บาท  เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 21.36 ลา้นบาท  เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 50.81 ลา้นบาทเป็นตน้ 

 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 85.31 ลา้นบาท โดยบริษทัซ้ือเงิน

ลงทุนชัว่คราว 56.25 ลา้นบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 29.86 ลา้นบาท เป็นตน้ 

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 344.86 ลา้นบาท โดยบริษทัซ้ือเงิน

ลงทุนชัว่คราว 313.57 ลา้นบาท  ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 27.56 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 

     สาํหรับปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 183.98 ลา้นบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 72.98 ลา้นบาท  คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 111 ลา้นบาท 

     สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 187.30 ลา้นบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 97.30 ลา้นบาท  คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 90 ลา้นบาท 

 

14.1.3 ภาระผูกพนัในอนาคต 

 สัญญาเช่าพืน้ทีแ่ละบริการระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทั ไดล้งนามต่อสญัญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท ์จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็น

สาํนกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัมีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได ้3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้

ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 142,500  บาท โดยผูใ้หเ้ช่าเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์ และผูใ้หเ้ช่าสญัญาวา่จะไม่จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่า

ภายในระยะเวลา 12 ปี 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสญัญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยก์ารคา้ปลีกของ

บริษทัยอ่ยมีระยะเวลา 10 ปีซ่ึงจะครบกาํหนดสญัญาในเดือนมิถุนายน 2562โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินค่าสิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ี
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สาํหรับระยะเวลา10ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ

ขั้นตํ่าในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

   ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

ดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี - 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.42 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 2.42 

บริษัทย่อย   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี  60.23 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 37.63 

มากกวา่ 5 ปี 0.03 

รวม 97.89 

หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทั มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทั ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม2560  31 ธนัวาคม2559  31 ธนัวาคม2560  31 ธนัวาคม2559 

1.   ค ํ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  0.50              0.56  -          - 

2.   อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  3.75  3.81  1.34  1.34 

 

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2558 ถึงปี 2560 คิดเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 

 หน่วย: บาท     2558      2559      2560 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 900,000 960,000 960,000 

ค่าตอบแทนอ่ืน - - - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

  “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผูอ่ื้นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ี  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย

แลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี 

เป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว 

(3) บริษทัได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าวและบริษทัได้แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่

มีลายมือช่ือของให้ นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

  ช่ือ    ตาํแหน่ง            ลายมือช่ือ 

1.นายวโิรจน ์ ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการบริษทั       < นายวโิรจน์    ธนาลงกรณ์  > 

2.นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร   ประธานกรรมการบริหาร       < นายบุญชยั    ปัณฑุรอมัพร > 

 

  ช่ือ   ตาํแหน่ง          ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด ์ กรรมการบริหาร        < นายสมคิด   ผดุงเกียรติศกัด์ิ > 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  /การ

ฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ (%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวโิรจน์ ธนาลงกรณ์       

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง) 

64 MINI MBA 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 64/2007  

74.59 เป็นพ่ีชาย

ของนาง

สุชญัญา  

ธนาลงกรณ์ 

2550-ปัจจุบนั 

 

2516-ปัจจุบนั 

 

- ประธานกรรมการ 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี 

2. นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร     

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง) 

53 ปริญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- DAP 63/2007  

- EDP 5/2010  

- HRP 6/2014 

- FSD /2016 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหาร,    

  กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการ และประธาน   

  กรรมการบริหาร 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  /การ

ฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ (%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

3. นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์ 

(กรรมการบริษทั) 

62 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 105/2013 

- เป็นนอ้งสาว

ของนาย

วโิรจน์   

ธนาลงกรณ์ 

2555-ปัจจุบนั 

2552-ปัจจุบนั 

 

-กรรมการ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

-36 Property 

4. นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง) 

51 ปริญญาตรี สาขาบญัชี

ตน้ทุน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 120/2015 

- EDP 16/2016 

- ACPG /2016 

- FSD34/2017 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

2558-ปัจจุบนั 

2556-2558 

2537-2556 

-กรรมการ 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

-ผจก.ฝ่ายบญัชีโรงงาน 

-ผจก.ส่วนบญัชีโรงงาน 

-บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

-บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

-บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

-บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  /การ

ฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ (%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์              

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง) 

53 ปริญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007  

- EDP 8 

- ACPG /2016 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

ต.ค.2553-

ปัจจุบนั 

 

- รักษาการผูอ้าํนวยการสายงาน

ทรัพยากรมนุษย ์

- กรรมการ,กรรมการบริหาร 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

 

- รักษาการผูอ้าํนวยการสายงาน 

  จดัซ้ือและเตรียมการผลิต                

- ผูอ้าํนวยการสายงานขายใน   

ประเทศ 

-บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทัซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

 

6. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี       

(กรรมการบริษทั) 

 

 

   52 

 

ปริญญาตรี        

รัฐประศาสนศาสตร์(การ 

คลงั)   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 99/2012  

- EDP 10 

- HRP 6/2014                      

0.01 % ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

2550-2555 

 

- กรรมการ,กรรมการบริหาร 

- ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต   

-  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

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

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  /การ

ฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ (%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

7. นางสาวรววีลัย ์ภิยโยพนากลุ       

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน) 

   70 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี 

Michigan State University, 

USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP ปี 2003  

- ACP ปี 2005 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

2545-ปัจจุบนั 

 

 

 

2538-ปัจจุบนั 

 

 

2513-2550 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการอิสระและกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

 

 

-  กรรมการอิสระและกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศ 

  ไทย)  จาํกดั (มหาชน) / การ 

  ลงทุนและใหบ้ริการดา้น 

  การตลาดและการจดัการ 

- บริษทั ไทยเทพรสผลิตภณัฑ ์

  อาหาร จาํกดั (มหาชน) /  

  เคร่ืองปรุงรส ผลไมก้ระป๋อง 

-  คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชีมหา วทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. นายสมชยั วนาวทิย 

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน) 

68 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Southeastern Louisiana 

University, USA.  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 8/2004  

- DCP 49/2004 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

มี.ค.2554-

ปัจจุบนั 

2550-ปัจจุบนั 

 

 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน     

 กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

-บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์ จาํกดั 

  (มหาชน)/ผลิตแป้งสาลี 

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

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  /การ

ฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ (%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

9. นายยทุธนา อดิพฒัน์         

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน) 

72 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบญัฑิต Eastern New 

Maxico UN  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2550-ปัจจุบนั 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

10. นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ  

(กรรมการอิสระ)         

54 ปริญญาโท  

การจดัการวศิวกรรมอุตสา

หการ วทิยาศาสตร์

มหาบญัฑิต 

The Asian Institute of  

Technology  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 24/2002 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

2553-ปัจจุบนั 

2558-ปัจจุบนั 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

-บริษทั เกลอแกว้ก่อกิจ จาํกดั 

-บริษทั โองการแกว้ จาํกดั 

-บริษทั กระบ่ีเงินฟดูส์ จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา  /การ

ฝึกอบรม 

สดัส่วน

การถือ

หุน้ (%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

11. นางสาววาจา  มุขโต 

(เลขานุการบริษทัฯ) 

49 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวน

ดุสิต  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- CSP 53/2013 

0.003 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั 

 

2557 

 

2550-2556 

- เลขานุการบริษทัฯ และผูจ้ดัการ        

ฝ่ายบญัชี 

- เลขานุการบริษทัฯ และผูจ้ดัการ

ส่วนบญัชี 

 -ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

รายละเอยีดผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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รายละเอยีดผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และกรรมการของบริษทัย่อย 

 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัฯ บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั 

1.นายวโิรจน ์ ธนาลงกรณ์ X X 

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

3.นางสุชญัญา  ธนาลงกรณ์                  /     

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

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

6. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี /, //  

7. นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวทิย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน ์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ์ อุทโยภาศ /  

 

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

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  

 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วน

การถือหุน้ 

(%)  

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ  

1. วา่ท่ีร้อยตรี สมัพนัธ์  ปุยภิรมย ์

(หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน) 

35 

 

ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

- ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 

2553-2555 

 

 

- หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 

- หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 

 

- บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลย ี

จาํกดั(มหาชน) 

 
 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   
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อืน่ๆ 

- ไม่มี 
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