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ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลติและจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี ภายใต้แบรนด์คนไทยอนัดบัหนึง่ของ

ประเทศไทย ด้วยช่องทางการจําหนา่ยท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ ผา่นทกุช่องทางการจดัจําหนา่ย และขยายไปยงัประเทศเพ่ือน

บ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยเฉพาะ CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ และเวียดนาม) รวมทัง้ภมูิภาคอ่ืนของโลก 

นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ผลติชดุชัน้ในให้กบัแบรนด์ชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศ (OEM)    

สนิค้าชดุชัน้ใน “ซาบีนา่” มีสนิค้าครอบคลมุทกุกลุม่วยัในทกุระดบัราคาท่ีตลาดต้องการ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําแฟชัน่และ

ฟังก์ชัน่ ไปพร้อมๆ กนั คือ ภายนอกมีดีไซน์ท่ีสวยงาม ขณะท่ีภายในมเีร่ืองฟังก์ชัน่ท่ีเป็นไปตามสรีระของผู้สวมใส ่ มคีวาม

เหมาะสมกบัรูปร่างของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นรายบคุคล ตามข้อมลูการวจิยัและผลสาํรวจตลาดโดยวิเคราะห์เพ่ือนําไปสูก่าร

พฒันาสนิค้า จนปัจจบุนัซาบีนา่สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลมุทัง้สาวหน้าอกเลก็และสาวหน้าอกใหญ่ ตลอดจนนํานวตักรรม

มาใช้ในการผลติ เพ่ือก้าวไปสูก่ารผลติชดุชัน้ในท่ีมีคณุภาพดี สวมใสส่บาย และคงความทนัสมยัเสมอ 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี วนัท่ี 17 สงิหาคม 2538  ช่ือเดิมวา่ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดัมีทนุจดทะเบียน

เร่ิมแรก 1 ล้านบาท ดําเนินธรุกิจผลติและจําหนา่ยชดุชัน้ในให้แก่บริษัทยอ่ย และลกูค้าซึง่เป็นผู้จดัจําหนา่ยชดุชัน้ในไปยงั

ตา่งประเทศ (OEM - Original Equipment Manufacturer) โดยบริษัทยอ่ยคือ บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั ตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 

11 มกราคม 2520  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ก่อตัง้ขึน้จากการร่วมทนุกนัของสมาชิกรุ่นท่ี 2 ของครอบครัว “ธนาลงกรณ์” นําโดยนาย

วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึง่มีความชํานาญพิเศษในอตุสาหกรรมชดุชัน้ใน ตอ่เน่ืองจากสมาชิกรุ่นท่ี 1 ของครอบครัวซึง่มีจดุเร่ิมต้น

จาก “ห้างหุ้นสว่นจํากดั ห้างยกทรงจินตนา” (ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท จินตนา แอพพาเรล จํากดั) ประกอบธุรกิจชดุชัน้ใน 

ภายใต้การบกุเบิกของคณุจินตนาและคณุอดลุย์ ธนาลงกรณ์ ผู้ เป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ซึง่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ  

บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดั (มหาชน) ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2550 มีสาํนกังานจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 177 หมูท่ี่ 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และสาํนกังาน

สาขา 4 สาขา ประกอบด้วย 

1. เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

2. เลขท่ี 30/5 หมู ่12 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

3. เลขท่ี 236 หมูท่ี่ 10 ตาํบลดูทุ่ง่ อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

4. เลขท่ี 81,106 หมูท่ี่ 6  ตําบลหนองโบสถ์  อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 
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อดีต การดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยสนิค้า OEM ของบริษัทฯ เป็นการผลติและจําหนา่ยให้แก่บริษัทยอ่ย ซึง่รับ

คําสัง่ผลติมาจากลกูค้าอีกทอดหนึง่ เน่ืองจากบริษัทยอ่ยดาํเนินธุรกิจมานาน และเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าตา่งประเทศมากกวา่ เมื่อ

บริษัทฯเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศจึงเร่ิมจําหนา่ยสนิค้า OEM ตรงสูล่กูค้ามากขึน้ จนทําให้การผลติให้กบัผู้จดั

จําหนา่ยชดุชัน้ในตา่งประเทศมีสดัสว่นเป็นรายได้หลกั แตห่ลงัจากบริษัทฯ ปรับเปลีย่นนโยบาย ปรับลดสดัสว่นการผลติและ

จดัจําหนา่ยสนิค้า OEM ตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา เป็นผลให้สดัสว่นรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการผลติและจําหนา่ย

ผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทยอ่ยภายใต้แบรนด์ “ซาบีนา่” (SABINA) เป็นหลกั 

การดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

บริษัทซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)  

  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อยและลกูค้าซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในต่างประเทศ (OEM) 

ปัจจุบนัมีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจังหวดัชัยนาท ยโสธร และบุรีรัมย์ มีเคร่ืองจักรรวมทัง้สิน้  2,829 เคร่ือง แบ่งเป็น

เคร่ืองจกัรเย็บจํานวน  2,766 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จํานวน 63 เคร่ือง นอกจากนี ้ยงัมีอปุกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเย็บ เพ่ือช่วย

ให้เคร่ืองจกัรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะมีหลายชนิดแตกต่างกนัไปตามรูปแบบ

สนิค้า โดยบริษัทฯ มีปริมาณการผลติจริงทัง้สิน้ 8.4 ล้านชิน้ตอ่ปี 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

  ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ยชดุชัน้ใน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้ 

  1.ธุรกิจการออกแบบ ผลติ และจําหนา่ยชดุชัน้ใน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง คือSABINA โดยมี Collection 

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

ความต้องการของผู้หญิงทกุวยั 

  2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในตามคําสัง่ของลกูค้าซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในในต่างประเทศ (OEM) 

เช่น องักฤษสหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น  

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

เรียบร้อยแล้วบางสว่นในตา่งประเทศ ซึง่การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองในต่างประเทศ

นัน้ เป็นการขายขาดให้แก่ตวัแทนจําหน่าย โดยจะนําสินค้าไปวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของตนเองเป็นสว่น

ใหญ่ เช่น ในแถบตะวนัออกกลางได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต บาร์เรน ในแถบเอเชีย ได้แก่ ปากีสถาน, บงัคลาเทศและ

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

  ปัจจบุนับริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  1,430 

เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเย็บจํานวน 1,279 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืน 151 เคร่ือง ปัจจุบนับริษัทย่อยมีกําลงัในการผลิต

ทัง้สิน้ 3.3 ล้านชิน้ตอ่ปี  
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1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลุยุทธ์  และเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)    

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการภายใต้แนวคิด “Create Value with Innovation” มุง่มัน่ท่ีจะสร้างแบรนด์  ซาบีนา่ ให้เป็น             

แบรนด์ชดุชัน้ในท่ีมคีณุคา่ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  ทัง้ด้านแฟชัน่ท่ีลํา้สมยั คณุภาพท่ีได้รับการยอมรับ สอดคล้องและเหมาะสมกบั

ความต้องการของลกูค้าในทกุประเทศควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

พันธกิจ (Mission) 

  บริษัทฯ มีพนัธกิจท่ีต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ ท่ีวางไว้ภายใต้แนวความคิดในการดําเนินงานท่ีแยก

ออกเป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้

1. People: Trust and Worthiness in human as precious resources 

พนักงาน : บริษัทฯเช่ือมัน่วา่พนกังานเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทําให้บริษัทฯดาํเนินงานได้บรรลุ

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ จึงให้ความสาํคญักบัการดแูลพนกังานทกุคน ทกุระดบั เสมือนทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ของบริษัท 

2. Product: Delivered products beyond expectation 

สินค้า  : บริษัทฯ มุน่เน้นการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพตามความคาดหวงัของลกูค้า ด้วยการวิจยั  พฒันา เพ่ือให้ได้นวตักรรม

ใหม่ๆ  ของสนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุเพศทกุวยั 

3. Partners: Trust and Reliable Enterprise 

หุ้นส่วน: บริษัทฯ จะบริหารงาน และดําเนินงาน  เพ่ือทําให้ได้รับความไว้วางใจ และความเช่ือมัน่จากหุ้นสว่น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทในทกุๆ ด้านอนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า เจ้าหนี ้และคูแ่ขง่ขนั 

4. Productivity: Innovation through productivity by advance mechanism 

การผลิต: บริษัทฯ จะบริหารการผลติโดยนํา เทคโนโลยีการผลติ นวตักรรมการผลติ รวมถงึเคร่ืองจกัรท่ีลํา้สมยัมาใช้ในการ

ผลติ  เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐาน และประสทิธิภาพในการผลติสงูสดุ  

5. Planet: Return Benefit to Society and Environment 

สังคม:   บริษัทฯยงัคงยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ไมส่ร้างภาระให้สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนคนืกําไรให้กบัสงัคม และ

สิง่แวดล้อม 
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 4 ด ี

 

  บริษัทฯ ยดึหลกัการ “องค์กรแหง่ความสขุ” เป็นพืน้ฐานในการบริหารจดัการ และมีความเช่ือวา่ องค์กรจะดีได้ ถ้า

พนกังานทํางานอยา่งมคีวามสขุเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลงัท่ี 2 การบริหารงานมีหลายแบบ ทัง้แบบการบริหารจดัการ

แบบบนลงลา่ง หรือแบบลา่งขึน้บน แตบ่ริษัทฯยดึหลกัการบริหารโดยใช้พนกังานเป็นศนูย์กลางของการพฒันา (Client Center) 

เพราะมคีวามเช่ือวา่ ถ้าสิง่ท่ีทํา เกิดจากความตัง้ใจ และเกิดจากการกระทําโดยพนกังานทกุคนเองแล้ว ความสขุจะเป็นคาํตอบ

สดุท้ายท่ีทกุคนได้รับ ซึง่เป็นท่ีมาของคาํวา่ วฒันธรรมองค์กร 4 ดี ประกอบด้วย “คิดดี พดูดี ทําดี และเป็นคนด”ี 

คิดด ี  หมายถงึ  ทกุคนต้องเร่ิมต้น การคิดบวก มองบวก มีสติทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน 

พูดด ี หมายถึง ทกุคนต้องพดูจากนัด้วยคําพดูท่ีดีลดการเปรียบเทียบ 

ทาํด ี หมายถึง รู้เสยีเปรียบ ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน รู้จกัการให้ 

คนดี  จะเกิดขึน้ทนัที เมื่อเรามี 3 ดี ข้างต้น พร้อมแล้ว 
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กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 

 

เป้าหมายระยะยาวจากนีไ้ป ในปี 2019-2024 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายท่ีสามารถเติบโตได้อีกโดยเฉลี่ย 10%  ตาม

สภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจโดยรวม โดยยอดขายมาจากโครงสร้างรายได้ท่ีแบง่ออกเป็น 4 โครงสร้างใหญ่ๆ ดงันี ้

โดย มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเติบโต ดงันี ้

a. เพ่ือนําแบรนด์ ซาบีน่า ให้เป็นแบรนด์ชุดชัน้ในอนัดบั 1 ในไทยและก้าวสูแ่บรนด์ระดบัภาคพืน้เอเชีย 

(Regional Brand)  

b. เป็นผู้ นํานวตักรรมการผลิตท่ีทนัสมยั ตลอดจนผู้ นําแฟชัน่ และฟังก์ชัน่ ชุดชัน้ใน เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าทกุกลุม่วยั  

c. เป็นแบรนด์ท่ีทนัสมยั และเข้าใจความต้องการของลกูค้า ตามสโลแกน “เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจ

ผูห้ญิง” โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ความต้องการ และพฒันาการสื่อสารการเข้าถึง

ลกูค้าตาม Life Style ท่ีเปลีย่นไป 

d. พฒันาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสงูสดุทัง้เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ เพ่ือลดขัน้ตอนการ

ทํางาน และนํามาสูต้่นทนุท่ีลดลง 
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1. การขายแบรนด์ SABINA ภายในประเทศ  บริษัทยงัมีความมัน่ใจว่าตลาดในประเทศยงัสามารถเติบโต

ได้ตามสภาวะการเปลีย่นแปลงของตลาด โดยกลยทุธ์ ตา่งๆ มีดงันี ้ 

a. ปรับเปลีย่นรูปแบบการขายเพ่ือบริการลกูค้าให้สอดรับกบั ความต้องการและพฤติกรรมท่ีเปลีย่นไปของ

ลกูค้า โดยเน้นการเข้าถึงลกูค้า มากกวา่รอให้ลกูค้าเดินมาหาท่ีหน้าร้าน 

b. เน้นการวิจัย และพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญในเร่ือง

นวตักรรมตัง้แต่การผลิตตลอดจนตวัสินค้า ให้ครอบคลมุความต้องการทุกกลุ่มของลกูค้า และเพ่ิม

ความหลากหลายของสนิค้าโดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 

c. บริหารต้นทนุหน้าร้านโดยพฒันาระบบเพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง  

d. พฒันาความสามารถของพนกังานขายให้มี Multi-skill ในการทํางาน เข้าถึงลกูค้ามากขึน้ และสามารถ

สร้างรายได้เพ่ิมได้  

 

2. การขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retailing)  อีกหนึ่งช่องทางท่ีบริษัทให้ความสําคญัในการพฒันา และ

เร่งอตัราการเติบโต อยา่งตอ่เน่ืองคือ กลุม่การขายผา่นช่องทางแบบไมมีหน้าร้าน ซึง่พึง่เกิดได้เพียงไม่ก่ีปี แต่มีอตัราการเติบโต

ท่ีสงูท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นการขายท่ีครอบคลมุทกุช่องทางการขาย ท่ีไมท่บัซ้อนกบัช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านท่ีมีพนกังานขาย ยืน

ให้บริการลกูค้า โดยจดุมุง่หมายและกลยทุธ์ของการขายแบบไมม่ีหน้าร้าน คือ  

a. เพ่ือเติมเต็ม พืน้ท่ีให้บริการ ท่ีหน้าร้านปกติ ยงัเข้าไปไมถ่ึง หรือมีต้นทนุการเข้าถึงท่ีสงู  

b. มุ่งเน้น ในการพฒันาและปรับปรุงสินค้าเฉพาะช่องทางการขาย โดยยึดลกูค้าเป็นศูนย์กลางในการ

นําเสนอสนิค้า ให้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ 

c. ใช้เทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัในการพฒันาระบบการบริการ ให้มีความรวดเร็ว แมน่ยํา และเข้าถึงได้ทกุเมื่อท่ี

ลกูค้าต้องการ 

d. พฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการบริการ ให้กับลกูค้า ให้ได้ตามสโลแกนของซาบีน่า “เพราะเราคือ

เพ่ือนท่ีเข้าใจผู้หญิง”  

 

3. การส่งสินค้า SABINA ไปขายต่างประเทศ  ในส่วนของการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ซาบีน่าผ่านตวัแทน

จําหน่าย ไปขายยงัต่างประเทศ ยงัคงมีการเติบโตอย่างต้อเน่ือง โดยเฉพาะกลุม่ประเทศใน CLMV เช่น เวียดนาม ลาว พม่า 

และฟิลปิปินส์ โดยกลยทุธ์ในการพฒันายอดขายให้เติบโต ในกลุม่นี ้คือ 

a. พฒันาบุคลากรในพืน้ท่ีแต่ละประเทศ โดยมีการส่งพนกังานซาบีน่าไปประจําในประเทศหลกัๆ เช่น

เวียดนามและฟิลิปปินส์ เพ่ือช่วยพัฒนาระบบ และถ่ายโอนองค์ความรู้ ท่ีประสบความสําเร็จใน

ประเทศไทย และนําไปประยกุต์ ให้เข้ากบัแตล่ะพืน้ท่ี โดยเน้นยํา้เร่ืองความเข้าใจในเร่ืองของสนิค้าและ

บริการ ตลอดจนการบริหารสต็อกคงคลงั 

b. ช่วยเจรจาทางการขาย เพ่ือขยายช่องทางการขายในต่างประเทศ โดยนําความสําเร็จของการขายใน

ประเทศไทย เพ่ือตอ่ยอดการพฒันา และตอ่รองการค้าในประเทศอ่ืนๆ ทัง้การขายแบบมีหน้าร้าน และ

การขายแบบไมม่ีหน้าร้าน 
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c. เร่ิมมีการ Sourcing สินค้าจากฐานการผลิตในประเทศนัน้ ๆ เพ่ือลดต้นทนุ และเพ่ิมความรวดเร็วใน

การเพ่ิมสินค้าหน้าร้าน ให้ตอบรับกบัความต้องการของลกูค้าในแต่ละประเทศ ทัง้นี ้ยงัคงอยู่ภายใต้

การควบคมุคณุภาพให้ได้มาตรฐานซาบีนา่ เทียบเทา่การผลติในประเทศไทย 

  

4. การขายสินค้า OEM เป็นสดัสว่นโครงสร้างรายได้ เสริมของบริษัท ซึง่ควบคมุไมใ่ห้มีสดัสว่นในการเตบิโต กวา่ใน

ปัจจุบัน แต่จะคงรักษาสดัส่วนเม็ดเงินการขายไม่ให้ลดลง เน่ืองจากการขายสินค้า OEM ถือเป็นการพฒันาเทคนิค และ

เช่ือมตอ่องค์ความรู้ทัง้ทางด้านเคร่ืองจกัร วตัถดุิบ และรูปแบบสนิค้าใหม่ๆ  ท่ีได้รับมาจากประเทศโลกตะวนัตก และยงัสามารถ

นํามาประยกุต์พฒันาสนิค้าในประเทศของเราได้อยา่ง 

  

  ทัง้นีใ้นสว่นของกระบวนการผลติและระบบสง่เสริมการขาย ยงัคงเน้น กลยทุธ์ ยอ่ย เพ่ือสง่เสริมเป้าหมายหลกัให้

สาํเร็จ ดงันี ้

1. ลดต้นทนุการผลติ โดยการพฒันาวตัถดุิบร่วมกบั ซพัพลายเออร์ และมีการตอ่รองวตัถดุิบท่ีใช้ปริมาณมาก โดย

มีการสัง่ซือ้แบบรวม และทยอยนําเข้าวตัถดุิบเทา่ท่ีจําเป็นในการผลติ ไมนํ่ามาเป็นสต็อก ซึง่จะเสยีคา่บริหารจดัการ และพืน้ท่ี

ในการจดัเก็บเยอะ  

2. พฒันาประสทิธิภาพของกระบวนการผลติให้ทนัสมยั เพ่ือมุง่เน้นการเติบโตอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Growth) 

เพ่ือพฒันาปรับปรุง และบรูณาการ กระบวนการตา่งๆในการปฏิบตัิงาน พร้อมขยายผลไปทัว่ทัง้องค์กรรวมไปถงึคูค้่าหรือผู้มี

สว่นได้สว่นเสยีกบัธุรกิจ โดยผา่นโครงการ SPM(Sabina Productive Management ) ซึง่เป็นการรวมทกุเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ในการบริหารการผลติของบริษัทฯ มาขบัเคลือ่นและดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ผา่นคณะกรรมการซึง่มาจากตวัแทนของทกุ

หนว่ยงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะแนวคิด Lean Enterprise เพ่ือขยายผลของการบริหารการผลติแบบพอดี ทนัเวลา หรือระบบ 

Lean ไปทัว่ทัง้บริษัท รวมถึงการขยายผลไปถึงคูค้่าและลกูค้า เพ่ือให้เป็นหว่งโซเ่ดียวกนั เป็นการทําให้เกิดความเข้มแขง็ของ

ธุรกิจ โดยมเีป้าหมายสงูสดุเพ่ือให้เกิดการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) และกลายเป็น

วฒันธรรมขององค์กรท่ีสมาชิกทกุคนตา่งให้ความสาํคญั และมสีว่นร่วมในการพฒันาการดาํเนินงานขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยมุง่ท่ีจะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้แกล่กูค้า ซึง่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

และพฒันาการท่ียัง่ยืนขององค์กรยดึหลกั Sustainability  

3. การพฒันาบคุลากร ให้มีการทํางานแบบ Multi Skill สามารถทํางานได้หลายหน้าท่ี เพ่ือให้คลอ่งตวัตอ่การ

รองรับการทํางานท่ีเติบโตเร็วในปัจจบุนั โดยไมม่ีความจําเป็นต้องเพ่ิมบคุลากร ทัง้นีม้กีารปรับใช้ในทกุสว่นงานในโรงงาน และ

มีการปรับการทํางานโดยใช้ระบบ ท่ีทนัสมยัและได้มาตรฐาน งา่ยตอ่การใช้งาน ทําให้พนกังานเกิดความคุ้นเคย เรียนรู้ได้เร็ว 

ตวัอยา่งเช่น พนกังานเย็บ มีการใช้ระบบ Sewing Passport มาใช้ในการพฒันาฝีมือแรงงาน และปรับให้พนกังานมีความ

คลอ่งตวัในการทํางานมากขึน้ เป็นต้น  

4. การกําหนดนโยบายราคาสนิค้าสามารถแบง่ได้เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทยอ่ย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสนิค้าท่ีผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ (OEM) โดยปัจจยั

ท่ีมีผลตอ่การกําหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี ้คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้า ราคาสนิค้าภายใต้
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เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอ่ผู้ใช้ผลติภณัฑ์ โดยจะเพ่ิมราคา

ตามมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้าด้วย การกําหนดราคาจะให้อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัคูแ่ขง่ในตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้

ผู้บริโภคใช้สนิค้าอยา่งคุ้มคา่ และให้อยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนัได้ ปัจจบุนัราคาสนิค้าของบริษัทฯ ถือวา่อยูใ่นระดบัราคาปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาสนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาด บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัทางด้านราคากบัผู้ผลติรายอ่ืน 

อยา่งไรก็ตามสนิค้าอาจมกีารลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสนิค้า และจดุจําหนา่ยตา่งๆ ตามความเหมาะสม  

สาํหรับราคาสนิค้า OEM บริษัทฯ จะคดัเลอืกลกูค้าท่ีอยูใ่นระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพ่ิมอตัรากําไรจาก

ต้นทนุการผลติ (Cost Plus) ซึง่ราคาขายจะครอบคลมุถงึความเสีย่งของความผนัผวนเงินตราตา่งประเทศบางสว่น และกําไร

ขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแตล่ะชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถึงปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

 

• ด้านผลติภณัฑ์ 

การสร้างนวตักรรมในผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในและชุดว่ายนํา้ 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดัตัง้ทีมวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ของผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในและ

ชดุวา่ยนํา้ ทัง้ทางด้านของฟังก์ชัน่ใหม่ๆ  ท่ีสอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมถงึดีไซน์ท่ี

ทนัสมยั โดยนําข้อมลูการจดัจําหนา่ยในอดีตมาวเิคราะห์ เพ่ือหาลกัษณะสนิค้า, รูปแบบสนิค้า รวมถึงแฟชัน่ของสนิค้า เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัได้รับรู้แนวทาง แฟชัน่ สนิค้า จากการท่ีบริษัทได้รับ

จ้างผลติให้กบัลกูค้าในแถบประเทศยโุรปและองักฤษ ซึง่เป็นผู้ นําทางด้านแฟชัน่และชดุชัน้ใน อีกทัง้ทางทีมวจิยัพฒันายงัมีการ

นําวตัถดุิบและสตูรการผลติใหม่ๆ  เข้ามาปรับให้สอดคล้องกบัสรีระ และความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผลติภณัฑ์ของบริษัท

ฯมีความทนัสมยัและเป็นท่ีดงึดดูใจตอ่ผู้บริโภค และสอดคล้องกบัสภาวะตลาดในปัจจบุนัของตลาดชดุชัน้ใน 

การวิจัยและสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 

  เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีตรงตอ่ความต้องการของตลาด บริษัทยอ่ยจงึทําการสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้วธีิตา่งๆ 

เช่น การทําวจิยักลุม่ (Focus Group)สาํรวจความคิดเห็นทัง้ก่อน และหลงัการวางจําหนา่ยสนิค้าการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีขาย 

(Market Survey) การพดูคยุกบักลุม่เป้าหมายผา่นกิจกรรมตา่งๆ เช่น Campus tour, Work shop เป็นต้น ซึง่บริษัทยอ่ยจะ

จดัทําการสาํรวจตลอดเวลาในทกุๆ คอลเลคชัน่ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว โดยนําข้อมลู

เหลา่นีม้าวิเคราะห์เพ่ือพฒันาสนิค้าตวัอยา่งแล้วนําไปทดสอบกบัเกลุม่เป้าหมายตอ่ไป ซึง่ใช้ระยะเวลาในการพฒันาและ

ทดลองสนิค้าเป็นระยะเวลาหนึง่ จนกระทัง่บริษัทฯ มัน่ใจในคณุภาพและผลติภณัฑ์จึงจะนําผลติภณัฑ์ออกจําหนา่ยในตลาด  

  การลดต้นทุน 

 บริษัทฯ ดแูลระมดัระวงัเร่ืองต้นทนุอยา่งตอ่เน่ืองด้วยกลยทุธ์ท่ีหลากหลาย จากอดีตท่ีเคยมีต้นทนุสงูถึง 65% แต่

ปัจจบุนัต้นทนุลดลงมาอยูท่ี่ 48% สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ และในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะทําให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ได้อีก      
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  การมุง่เน้นลดสดัสว่นการผลติและจําหนา่ยแบบ OEM ให้อยูใ่นระดบัเหมาะสม เป็นแนวทางหนึง่ในการลดต้นทนุ 

เน่ืองจากการผลติรูปแบบดงักลา่วจะต้องใช้วตัถดุิบตามท่ีแบรนด์กําหนด บริษัทฯ จําเป็นต้องซือ้วตัถดุิบจากซพัพลายเออร์

ตามท่ีตกลงกนัไว้แล้ว ทําให้อํานาจการตอ่รองราคามีไมม่าก ขณะท่ีการผลติสนิค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมากขึน้ นอกจาก

จะสามารถตัง้ราคาขายได้ดีขึน้แล้ว การเป็นลกูค้ารายใหญ่ของผู้ผลติวตัถดุิบก็ทําให้บริษัทฯ มีอํานาจตอ่รองมากขึน้ด้วย ทําให้

ต้นทนุลดลง สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นมากขึน้ สะท้อนได้จากผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2550 จนถึงปัจจบุนั

อตัรากําไรขัน้ต้นอยูท่ี่ 50% 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการลดต้นทนุวตัถดุิบโดยไมล่ดคณุภาพของวตัถดุิบ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากตอ่การ

แขง่ขนักบัทัง้คูแ่ขง่ภายในประเทศและคูแ่ขง่จากตา่งประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย อีกทัง้การลดต้นทนุช่วย

ให้บริษัทฯ ใช้ราคาท่ีสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้มากขึน้ บริษัทฯ จงึมีกําไรจากการขายมากขึน้  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีวธีิการลดต้นทนุวตัถดุิบ โดยการหาวตัถดุิบแหลง่ใหม ่และการให้ผู้จดัจําหนา่ยประกวดราคา

ขายวตัถดุิบ ซึง่เป็นการเพ่ิมทางเลอืกทัง้ในแง่คณุภาพวตัถดุิบและอํานาจในการตอ่รองราคา ทําให้การควบคมุบริหารจดัการ

เร่ืองวตัถดุิบมีประสทิธิภาพอยา่งมาก   

  การหาวตัถดุิบแหลง่ใหมท่ี่มคีวามหลากหลาย มีคณุภาพดี และมรีาคาสมเหตสุมผล เป็นการลดการพึง่พาผู้จดั

จําหนา่ยรายใดรายหนึง่ ป้องกนัปัญหากําลงัการผลติของผู้จดัจําหนา่ยไมเ่พียงพอตอ่ปริมาณท่ีบริษัทฯ สัง่ซือ้ ป้องกนัการ

ผกูขาดด้านราคาของผู้จดัจําหนา่ย และช่วยให้มีทางเลอืกมากขึน้ในการกระจายปริมาณวตัถดุิบท่ีต้องการซือ้ไปยงัผู้จดั

จําหนา่ยหลายราย ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ ซึง่ปัจจบุนัข้อตกลงทางการค้ากบัหลายๆ ประเทศ ทําให้ภาษีในการนําเข้า

วตัถดุิบลดลงอยา่งมาก ทัง้นี ้การจดัหาแหลง่วตัถดุิบใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ นอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพของบริษัทฯ วา่มกีารพฒันาทางด้านการจดัหาวตัถดุิบแล้วยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลาย และทนัสมยัให้ผลติภณัฑ์อีก

ด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ศกึษานวตักรรมตา่งๆ รวมทัง้เทคนิคในการผลติวตัถดุิบบางสว่นเอง เพ่ือทําให้ต้นทนุวตัถดุิบ

ตํ่าลง และเป็นการลดการพึง่พา การผกูขาดของผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบ เช่น ฟองโมลด์ ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีสาํคญัในการผลติชดุ

ชัน้ใน ปัจจบุนับริษัทสามารถผลติฟองโมลด์ได้เอง 90%ของจํานวนท่ีต้องการใช้ (จากเดิมผลติเอง 30% ในปี 2014) 

  อีกหนึง่แนวทางในการลดต้นทนุคือ การวา่จ้างผลติสนิค้าสาํเร็จรูปจากภายนอก (Outsourcing) เพ่ิมขึน้ในกลุม่สนิค้า

ท่ีสามารถตดัเย็บได้งา่ยๆ สามารถใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานฝีมือได้ ทําให้ต้นทนุการผลติตํา่ โดยบริษัทฯ จะเน้นผลติสนิค้าท่ี

ต้องใช้ฝีมือเป็นงานยากแตม่กํีาไรขัน้ต้นสงู  ซึง่ในช่วงท่ีผา่นมาบริษัทได้เพ่ิมสดัสว่น  Outsourcing อยา่งตอ่เน่ือง และใน

อนาคตความสามารถด้านการวา่จ้างผลติจะดีขึน้ไปอีก เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าไปชว่ยให้คาํแนะนํากบัผู้ รับจ้างผลติ ร่วมมือกนั

ในรูปแบบของพนัธมติร เพ่ือให้สามารถผลติสนิค้าท่ียากขึน้ได้ตามคณุภาพท่ีบริษัทฯ ต้องการ อนัจะสง่ผลให้ต้นทนุตํา่ลงและ

กําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้อีก 
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• ด้านการผลิตสนิค้า 

สนิค้าของบริษัทฯแบง่ออกเป็นคอลเลคชัน่ท่ีครอบคลมุทกุกลุม่ ทกุวยั และในทกุระดบัราคา โดยในการผลตินอกจาก

จะเน้นความสวยงามในแง่ของดีไซน์แล้ว ยงัมีเร่ืองฟังก์ชัน่ผสมอยูด้่วยเพ่ือให้เป็นไปตามสรีระท่ีแตกตา่งกนัของผู้สวมใส ่โดยชดุ

ชัน้ในของบริษัทฯ ทกุตวัมจีดุเดน่อยูท่ี่เวลาสวมใสแ่ล้วเหมาะสมกบัรูปทรงของผู้สวมใส ่ซึง่ภายนอกจะดไูมอ่อก แตภ่ายในจะ

เป็นไปตามสรีระจริงของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

สว่นปริมาณสนิค้าท่ีจะผลติขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการแขง่ขนัทางการตลาด 

ฤดกูาลในการวางจําหนา่ยผลติภณัฑ์ใหม ่กําลงัการผลติของแตล่ะโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมี

ปัจจยัพืน้ฐานมาจากความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัในเร่ืองรูปแบบการผลติ หากแบง่สนิค้าออกตาม

รูปแบบการผลติสามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ สนิค้าท่ีมีการผลติรูปแบบซํา้เดิม หรือสนิค้าเบสคิ (Basic)  และสนิค้า

รูปแบบใหมห่รือ สนิค้าแฟชัน่ (Fashion) โดยสนิค้ารูปแบบซํา้เดมิจะเป็นสนิค้าท่ีผู้บริโภคชอบใช้แบบเดียวกนับอ่ยครัง้ ซึง่จะมี

การผลติในลกัษณะการเตมิเต็มสนิค้าตลอดเวลา ทําให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์การผลติ และวางแผนการผลติได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ โดยให้ไลน์ผลติ ผลติในแบบเดยีวกนั หรือใกล้เคียงกนัตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ทําให้ได้ประสทิธิภาพ

การผลติท่ีดีขึน้ ได้ผลผลติมากยิ่งขึน้ ขณะท่ีสนิค้าแฟชัน่ จะมีการออกแบบใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา จะไมนํ่าแบบเดมิกลบัมาผลติ

ใหม ่แม้สนิค้ารูปแบบใหมม่ีความยากในการผลติมากกวา่ แตม่ีรายได้จากการขายท่ีสงูกวา่ และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกวา่ 

  สาํหรับผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย จะมกีารวางแผนการวางจําหนา่ยสนิค้าลว่งหน้าทกุปี เพ่ือ

ควบคมุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ แผนการวางจําหนา่ยสนิค้าบง่บอกถึงปริมาณและชนิดสนิค้าท่ีบริษัทฯ ต้องผลติในแต่

ละเดือน เพ่ือท่ีจะวางจําหนา่ยได้ตรงเวลาท่ีวางแผน โดยแผนการผลติมีความยดืหยุน่ตามปริมาณการสัง่ซือ้ในระหวา่งปี ฝ่าย

วางแผนการผลติสว่นกลางเป็นผู้กระจายปริมาณการผลติไปยงัโรงงานตา่งๆ โดยกระจายปริมาณสนิค้าตามความเหมาะสม

ของระยะเวลา แบง่ชนิดสนิค้าตามความเหมาะสมของเคร่ืองจกัร และความชํานาญของพนกังานในแตล่ะโรงงาน เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุในการผลติ 

  ในสว่นผลติภณัฑ์ OEM บริษัทฯ จะมีการผลติตามการสัง่ซือ้จากลกูค้าเป็นครัง้ๆ ไป กลา่วคือไมม่กีารผลติลว่งหน้า 

ซึง่ลกูค้าจะสัง่ซือ้ก่อนวนัท่ีต้องการสนิค้าเป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจําหนา่ยสนิค้าของลกูค้า ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้เกิดความ

ลา่ช้าในการผลติ และสง่สนิค้า บริษัทฯ จะมกีารกระจายปริมาณสนิค้าท่ีจะผลติไปยงัโรงงานตา่งๆ ตามความเหมาะสมของ

กําลงัผลติ ระยะเวลา และรูปแบบสนิค้า โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัปริมาณการผลติสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง

ด้วย หากพบวา่มีการสัง่ซือ้จากลกูค้าเข้ามามากกวา่กําลงัผลติท่ีคงเหลอื บริษัทฯ จะไมรั่บการสัง่ซือ้นัน้ๆ เพ่ือป้องกนัความ

เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัทัง้ลกูค้าและบริษัทฯ  

  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการพฒันาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ เชน่ การพฒันา

แรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลติเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อสนิค้าต้องการรายละเอียด

และมีดีไซน์ท่ีหลากหลาย ปัจจบุนัมีการพฒันาความสามารถของพนกังานและตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง 
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ในระหวา่งการผลติจะมกีารตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอน และมีการกระตุ้นพนกังานให้ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพอยูต่ลอดเวลา 

นอกจากนีย้งัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ขึน้อยูก่บัรูปแบบของผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ต้องการวางจําหนา่ย และความจําเป็นใน

การเพ่ิมทกัษะการผลติ 

  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  บริษัทฯ มุง่เน้นการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติโดยนําเคร่ืองมือตา่งๆมาใช้

ในการบริหารการผลติ  เพ่ือสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Growth) นอกจากจะพฒันาปรับปรุง และบรูณาการ

กระบวนการตา่งๆในการปฏิบตังิาน ยงัได้ขยายผลให้ทัว่ทัง้องค์กรรวมไปถึงคูค้่าหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัธุรกิจ โดยผา่น

โครงการ SPM(Sabina Productive Management ) ซึง่เป็นการรวมทกุเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการบริหารการผลติของบริษัทฯ 

มาขบัเคลือ่นและดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ผา่นคณะกรรมการซึง่มาจากตวัแทนของทกุหนว่ยงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

แนวคิด Lean Enterprise เพ่ือขยายผลของการบริหารการผลติแบบพอดี ทนัเวลา หรือระบบลนีไปทัว่ทัง้บริษัท รวมถงึการ

ขยายผลไปถึงคูค้่าและลกูค้า เพ่ือให้เป็นหว่งโซเ่ดียวกนั เป็นการทําให้เกิดความเข้มแขง็ของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพ่ือให้

เกิดการบริหารคณุภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) และกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรท่ีสมาชิกทกุคนตา่งให้

ความสาํคญั และมีสว่นร่วมในการพฒันาการดาํเนินงานขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุง่ท่ีจะตอบสนองความต้องการ และ

สร้างความพอใจให้แก่ลกูค้า ซึง่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรียบในการแขง่ขนั และพฒันาการท่ียัง่ยืนขององค์กร 

  ด้วยนโยบายในการลดระยะเวลาในการผลติ และสง่มอบสนิค้าให้ลกูค้าได้รวดเร็วขึน้ จึงได้มีการนําโปรแกรม

สาํเร็จรูปท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยในการวางแผนผลติ และการสือ่สารร่วมมือกนัระหวา่งทีมงาน สง่ผลให้สามารถลด Lead time 

การผลติ จาก 120-180 วนั เหลอื 90-150วนั  

  นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ ประยกุต์ใช้ระบบการผลติแบบ LEAN ทําให้ลดระยะเวลาการสง่มอบวตัถดุิบ และลดของ

เสยีได้อยา่งมาก โดยปริมาณ Inventory และ WIP จาก 244 ล้านบาท (ในปี 2555) เหลอืประมาณ 200 ล้านบาท ( ในปี 2562) 

ทําให้บริษัทฯ สามารถหมนุเวียนเงินไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนได้ดียิง่ขึน้  

 

• ด้านโลจิสตกิส์ 

  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการสนิค้าหลากหลายมากขึน้ บริษัทฯ จงึต้องผลติสนิค้าหลากหลาย เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ดงันัน้ มคีวามจําเป็นต้องกระจายสนิค้าไปยงัร้านค้าไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภค

ตลอดเวลา ทําให้ต้องพฒันาระบบโลจิสติกส์ หรือการดแูลสต๊อกสนิค้าในแตล่ะร้านค้า เพ่ือกระจายสนิค้าให้ถกูท่ี ถกูเวลา ถกู

กบัความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ีโดยบริษัทเร่ิมพฒันาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถตรวจสอบสนิค้าท่ี

ขายได้ ให้มีสต๊อกสนิค้าสอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะร้านค้าในทกุร้านค้า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสนิค้าให้มากยิง่ขึน้  

  อีกทัง้ปัจจบุนัการซือ้ขายผา่นออนไลน์เข้ามามีบทบาทกบัผู้บริโภคมากขึน้ บริษัทฯ ได้ปรับการทํางานให้สอดคล้องกบั

แนวโน้มดงักลา่ว มุง่เน้นขายสนิค้าผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ิมขึน้ ซึง่มกีารตอบรับท่ีดี ต้องสง่สนิค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึน้ 
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ระบบโลจิสติกส์จึงมคีวามสาํคญัอยา่งยิ่ง ทําให้ต้องปรับระบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้าและการจายสนิค้าให้ตอบสนองกบั

พฤติกรรมผู้บริโภค  

  นอกจากนัน้ การท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมกระจายสนิค้าไปยงัอาเซียนมากขึน้ จําเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบสต๊อกสนิค้า

ของผู้จดัจําหนา่ย หรือดีสทริบิวเตอร์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพราะการสง่สนิค้าไปยงัประเทศตา่งๆ ต้องใช้เวลาทัง้ในการ

ดําเนินการเอกสารการสง่สนิค้า และระยะเวลาการสง่สนิค้า เพ่ือให้มีสนิค้าใหม ่ได้ระยะเวลาใกล้เคียงกนักบัในประเทศ 

• ด้านราคา 

  การกําหนดนโยบายราคาสนิค้าสามารถแบง่ได้เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทยอ่ย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสนิค้าท่ีผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ (OEM) โดยปัจจยั

ท่ีมีผลตอ่การกําหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี ้คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้า 

  ราคาสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอ่ผู้ใช้

ผลติภณัฑ์ โดยจะเพ่ิมราคาตามมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้าด้วย การกําหนดราคาจะให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัคูแ่ขง่ใน

ตลาดระดบัเดียวกนัเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้สนิค้าอยา่งคุ้มคา่ และให้อยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนัได้ ปัจจบุนัราคาสนิค้าของบริษัทฯ ถือวา่อยู่

ในระดบัราคาปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาสนิค้าประเภทเดยีวกนัในตลาด บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัทางด้าน

ราคากบัผู้ผลติรายอ่ืน อยา่งไรก็ตามสนิค้าอาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสนิค้า และจดุจําหนา่ยตา่งๆ 

ตามความเหมาะสม 

  สาํหรับราคาสนิค้า OEM บริษัทฯ จะคดัเลอืกลกูค้าท่ีอยูใ่นระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพ่ิมอตัรา

กําไรจากต้นทนุการผลติ (Cost Plus) ซึง่ราคาขายจะครอบคลมุถงึความเสีย่งของความผนัผวนเงินตราตา่งประเทศบางสว่น 

และกําไรขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแตล่ะชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถึงปริมาณสินค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

• ด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

  เมื่อมกีารจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC จากท่ีกลา่วข้างต้น ซึง่เป็นโอกาสอนัดีในการท่ีบริษัทฯ จะ

ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การนําเข้าแบรนด์ตา่งๆ ในอาเซยีนเข้ามาขยายตลาดในประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ มีความ

เช่ียวชาญ และความสมัพนัธ์อนัดีกบัห้างชัน้นําตา่งๆ ในประเทศไทยเป็นข้อได้เปรียบในการติดตอ่ และดําเนินการ 

  บริษัทได้พฒันาและเพ่ิมศกัยภาพในช่องทางขายแบบไมม่ีหน้าร้าน (Non Store Retailing) เพ่ืออดุช่องโหวเ่ร่ืองการ

เข้าถงึสนิค้า เน่ืองจากลกูค้าบางคนอาจจะไมส่ะดวกในการเดินทาง ผา่นกลยทุธ์ “ทเวนตีโ้ฟร์ เซเวน่” คือพยายามให้ลกูค้า

เข้าถงึบริการได้ 24 ชัว่โมงใน 7 วนั โดยขยายการไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทีวีดิจิทลั และแคตตาลอค ซึง่นอกจากทําให้เข้าถึง

สนิค้าได้งา่ยแล้ว ยงัชว่ยลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยเร่ืองเงินลงทนุหน้าร้าน ลดต้นทนุคา่เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ร้าน ไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ย

ให้กบัห้างสรรพสนิค้า หรือโมเดิร์นเทรดตา่งๆ   
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 

 
 

 ปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)– เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจประเทศไทยตกตํา่มาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต้มยํากุ้ ง (Tum Yum 

Kung Crisis) เป็นช่วงท่ีมีการเปลีย่นแปลงมาก เน่ืองจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงฉบัพลนัภายในข้ามคืนจาก 26 บาท เป็น       

45 บาท บริษัทจงึเห็นโอกาสในการปรับตวัและทิศทางในการทําธุรกิจสง่ออกภายใต้   แบรนด์ของลกูค้าในประเทศองักฤษและ

ประเทศในยโุรปเป็นหลกั จากเดมิท่ีบริษัทได้เร่ิมต้นทําแบรนด์มาก่อนระยะหนึง่แล้ว 

 ปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) – บริษัทได้ขยายโรงงานเพ่ิมแหง่ท่ี 4 ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัยโสธร ซึง่เป็นโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุ โดย

บริษัทได้จดัตัง้โรงงานมาแล้ว 3 แหง่ คือ โรงงานท่ีทา่พระ โรงงานท่ีชยันาท และโรงงานท่ีพทุธมณฑลสาย 5 เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า OEM ท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) – บริษัทได้เปลีย่นจากการผลติเพ่ือ OEM มาขายแบรนด์มากขึน้ เน่ืองจากเห็นแนวโน้ม

คา่เงินบาทท่ีแข็งคา่มากขึน้   อยูท่ี่ 36 บาท/USD และคาดการณ์จะแข็งคา่ถึง 30-31 บาท/USD รวมถงึสทิธิประโยชน์ GSP ท่ี

ยโุรปให้กบัประเทศไทยไมม่ีแล้ว รวมทัง้คา่แรงท่ีปรับตวัสงูขึน้ ทําให้การแขง่ขนัในการสง่ออกสนิค้าของบริษัทลดลง นัน่

หมายความวา่บริษัทจะไมไ่ด้ประโยชน์จากการทํา OEM อีกตอ่ไป บริษัทจึงปรับเปลีย่นกลยทุธ์มาเน้นการสร้างแบรนด์ของ

ตนเองเพ่ิมมากขึน้ และเจาะตลาดภายในประเทศก่อน  

และในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) นีเ้องบริษัทเร่ิมต้นมองหาตลาดจาก Segmentation ท่ีไมม่ีใครสนใจ  และวาง

ตําแหนง่ของบริษัทในการผลติสนิค้ารุ่น Doomm Doomm (ชดุชัน้ในเสริมฟองหนาพิเศษ) ให้กบักลุม่ลกูค้าท่ีมีเต้าทรงเลก็ หรือ 

คพั A ซึง่เป็นการสร้าง Positioning ของแบรนด์ได้เป็นอยา่งดี จนกระทัง่ผา่นมา 10 กวา่ปีแล้ว คนสว่นใหญ่ยงัจดจําแบรนด์ 

SABINA และเป็นท่ีหนึง่ในใจสาวคพัเลก็จนถงึปัจจบุนั 

 ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) – เป็นช่วงท่ีบริษัทต้องตอ่สู้กบัคา่แรงขัน้ตํ่าท่ีสงูขึน้ถงึ 300 บาท/วนั และวิกฤตการณ์นํา้ทว่ม

ครัง้ใหญ่ในประเทศ ซึง่ 2-3 ปีก่อนนี ้บริษัทได้เร่ิมนําระบบ LEAN มาช่วยในการพฒันาประสทิธิภาพการผลติให้สงูขึน้แล้ว แต่

ในปี พ.ศ.2554 นีบ้ริษัทได้นําระบบ LEAN มาพฒันาจากการนัง่เย็บเป็นการยืนเย็บ ทําให้สามารถลดพนกังานน้อยลงจากการ
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นัง่เย็บท่ีต้องใช้พนกังาน 2 คน เหลอืเพียง 1 คน โดย 1ไลน์การผลติสนิค้าปกติจะใช้พนกังานเยบ็ประมาณ 40 คน แตปั่จจบุนั

เหลอืเพียง 20 คนเทา่นัน้ และบริษัทมีนโยบายพนกังานลาออกจะไมรั่บพนกังานทดแทน ซึง่ในขณะนัน้พนกังานลดลงจาก 

5,100 คนลงมาอยูท่ี่ประมาณ 3,900 คน ทําให้พนกังานมีรายได้มากขึน้ การอยูโ่อทีน้อยลง และเป็นผลทําให้บริษัทสามารถ

ก้าวข้ามวิกฤตในช่วงของคา่แรงขัน้ตํ่าสงูได้ 

 ปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)– บริษัทได้หนัไปจับกลุ่มลกูค้าใหม่ท่ีมีคพัทรงใหญ่มากขึน้ เพ่ือให้ครอบคลมุ กลุ่มลกูค้า

ทกุคพัไซซ์ และเป็นฐานลกูค้าท่ีกว้างกวา่ เดิมท่ีเน้นเฉพาะกลุม่ลกูค้าท่ีมีคพัทรงเลก็ เทา่นัน้  

 ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) – บริษัทได้สร้างโรงผลิตฟองนํา้ขึน้รูป (โมลด์) เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและ

รวดเร็วในการพฒันารูปสนิค้าผลติภณัฑ์ ได้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด   

 ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) – บริษัทยงัได้รับรางวลั Top Brand Award จากคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ในหมวดของ Fashion ซึง่เป็นปีท่ี 5 ตดิตอ่กนัท่ีได้รับรางวลั จนได้ขึน้ Hall of Frame ซึง่ถือได้วา่เป็น Brand 

Award ท่ีมีมลูคา่ในด้านคณุคา่ของแบรนด์ SABINA  

 ปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) – บริษัทได้รับรางวลัการดาํเนินงานโดดเดน่จากงาน “SET Awards 2019” โดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยรางวลัดงักลา่วเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดน่ 

พิจารณาจากผลประกอบการทางธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ การเปิดเผย

ข้อมลู และคณุภาพของงบการเงิน  

 

ซึง่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับรางวลัตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2560 

 

 

 

 

 

ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

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

แรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)  จากสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ประจําปี  

2560 เมื่อวนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2560 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลั Zero Accident ระดบัประเทศในระดบั

ทอง  ปีท่ี 3 เดือน มิถนุายน 2561  

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท     ได้รับรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ ด้านความ

ปลอดภยั อาชีวปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เมื่อวนัท่ี  1 กรกฎาคม 

2561 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับเกียรติบตัร สถานประกอบการอตุสาหกรรม ท่ี

ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม  เมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม 2561   

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป)    ปีท่ี 13  เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 
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ปี 2562 

 

 

 

 

 บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  และโรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถาน

ประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสขุ  ระดบัประเทศ ระดบัทอง   จากสาํนกัโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม  ปี 2561  เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุระดบัทอง ด้านการบริหาร

จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เมื่อวนัท่ี  22 เมษายน 2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุระดบัเงิน ในการรณรงค์

ลดสถิติอบุตัิเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์ ประจําปี 2562 ปีท่ี 4 จํานวน 19,186,741 ชัว่โมง จาก

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวนัท่ี  4 กรกฎาคม 2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ด้านการสง่เสริม

สขุภาพและอนามยัในสถานประกอบการ ประจําปี 256 –2562 จากกระทรวงสาธารณสขุ กรม

อนามยั ศนูย์อนามยัท่ี 10   เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2562 

  บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (10 ปี ขึน้ไป) ปีท่ี 14  จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ

วนัท่ี 9  กนัยายน 2562  

 บริษัท ซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสเีขียว 

ระดบั 2 ( Green  Industry) จากกระทรวงอตุสาหกรรม   เมื่อวนัท่ี   18  สงิหาคม 2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุ ในการประกวด 

Kaizen Suggestion System ผลงาน อปุกรณ์เสริมช่วยลดสายแขนบิด จากสมาคมสง่เสริม

เทคโนโลยี ( ไทย- ญ่ีปุ่ น )  เมื่อวนัท่ี   30 สงิหาคม 2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุความร่วมมอืในการ

จดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  จากวิทยาลยัการอาชีพเนินขาม เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัประกาศเกียรตคิณุด้านการสง่เสริมและ

สนบัสนนุการมีงานทําแก่ประชาชน จากกรมจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม  

2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบการปฏิบตัิงานตาม

กฎหมายจ้างงานคนพิการดีเดน่ ปีท่ี 5 จากสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

จงัหวดัชยันาท เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับใบประกาศเกียรติคณุ ด้านการบริหารจดัการ 

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากกรมสวสัดกิารและ



บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

16 
 

คุ้มครองแรงงาน เมื่อวนัท่ี  22 เมษายน 2562  

 บริษัทซาบีนา่จํากดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสเีขียว 

ระดบั 1  ( Green  Industry)    จากกระทรวงอตุสาหกรรม   เมื่อวนัท่ี   28  ตลุาคม 2562 

 บริษัทซาบีนา่ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดเีดน่ (10 ปี ขึน้ไป ) ปีท่ี 12 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

 บริษัท ซาบีนา่ฟาร์อีสท์จํากดั โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสเีขียว 

ระดบั 2  ( Green  Industry ) จากกระทรวงอตุสาหกรรม เมื่อวนัท่ี   19  สงิหาคม 2562 

 บริษัทซาบีนา่ฟาร์อีสท์จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ 

ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดเีดน่ (10 ปี ขึน้ไป)  ปีท่ี 10 จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน  2562 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

นโยบายการแบง่การดาํเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัทฯ      

   ทําหน้าท่ีในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในให้แก่บริษัทย่อย  และลูกค้า  ซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ใน

ตา่งประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยสนิค้า OEM ของบริษัท

ฯ เป็นการผลติ  และจําหนา่ยให้แก่บริษัทยอ่ย  ซึง่รับคําสัง่ผลิตมาจากลกูค้าอีกทอดหนึ่ง  เน่ืองจากบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจมา

นาน  และเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าตา่งประเทศมากกวา่   เมื่อบริษัทฯ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้าต่างประเทศจึงเร่ิมจําหน่ายสินค้า 

OEM  ตรงสูล่กูค้าโดยไมผ่า่นบริษัทยอ่ยมากขึน้   

บริษัทย่อย 

   ทําหน้าท่ีในการออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี ภายใต้ แบรนด์ “ ซาบีนา่ “ รวมถึงการผลติตามคําสัง่ซือ้

ของลกูค้าท่ีใช้แบรนด์ของลกูค้า หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษัทฯ ผู้จดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี

ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า “ ไปยงัห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าตามศนูย์การค้าและ โมเดิร์นเทรด ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

รวมทัง้การจําหน่ายผ่านทางช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของบริษัทเอง และ 

Website อ่ืนๆ 

 

 

 

 

กลุม่คณุวิโรจน์ ธนาลงกรณ์และครอบครัว ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

52.15% 47.85 % 

99.90% 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  โครงสร้างรายได้ 

  รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย นบัเป็นรายได้หลกัของบริษัทในปัจจบุนั โดย

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  90.34และ 90.82     ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี  2561และ 2562 ตามลาํดบั ในขณะท่ีรายได้

จากการขายผลติภณัฑ์ OEM มีสดัสว่นร้อยละ9.24 และ 8.71  ของรายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2561และ 2562 

หมายเหต ุ:   1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตดัผ้า และรายได้จากการรับจ้างเย็บสินค้า 

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

 

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

  ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Sabina มีจดุเดน่อยูท่ี่การออกแบบสนิค้านําแฟชัน่คณุภาพสงูท่ีมีสสีนัและ

ลวดลายทนัสมยั และมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุเพศทกุวยั ช่วยเสริมบคุลกิภาพการแตง่กาย

ให้สวยงามตามแฟชัน่ และเสริมความมัน่ใจในทกุๆ วนั  สามารถแบง่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้

2.1.1 ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและจาํหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ โดยในแตล่ะกลุม่จะมีสนิค้าท่ีมี

รูปแบบสนิค้าทัง้ท่ีเป็นแฟชัน่และฟังชัน่ โดยยงัคงเน้นสนิค้าท่ีสามารถใสไ่ด้ทกุวนั   โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่สนิค้าคือ  

(1) สนิค้าในกลุม่ชดุชัน้ใน ประกอบด้วย เสือ้ชัน้ใน กางเกงชัน้ใน เสือ้ทบับงัทรง กางเกงกนัโป๊ ชดุกระชบัสดัสว่น 

อปุกรณ์เสริมสาํหรับใช้กบัชดุชัน้ใน หรือทดแทนชดุชัน้ในตา่งๆ เช่น สายแขนใส สายแขนแฟชัน่ ตะขอตอ่

ความยาวตวัเสือ้ ซิลโิคนบงัหวันม 

(2) สนิค้าในกลุม่นอกเหนือจากชดุชัน้ใน ประกอบด้วย ชดุวา่ยนํา้ ชดุออกกําลงักาย ชดุชัน้ในท่ีสามารถนํามาใส่

เป็นชดุชัน้นอกได้ เช่น สนิค้าในกลุม่ Mad Moiselle Collection เป็นต้น   

  บริษัทฯ เน้นการออกแบบผลติภณัฑ์เสือ้ชัน้ในเพ่ือเสริมบคุลกิภาพและให้ความมัน่ใจกบัผู้สวมใส ่ปัจจบุนัรูปแบบเสือ้

ชัน้ในมคีวามหลากหลายมากยิ่งขึน้ เพ่ือตอบรับกบัความต้องการของลกูค้า ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้   

สายผลิตภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 

หุ้นบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทย่อย 

บริษัท ซาบีน่า  

ฟาร์อีสท์ จาํกัด 
99.90% 2,438.85 91.03 2,803.04 90.34 2,992.46 90.82 

ขายผลิตภัณฑ์ OEM 
บริษัท ซาบีน่า 

จาํกัด (มหาชน) 
- 220.17 8.22 286.80 9.24 287.04 8.71 

รายได้จากการบริการและ

รายได้อ่ืน 1,2  

บริษัท ซาบีน่า 

จาํกัด (มหาชน) 
- 20.10 0.75 13.06 0.42 15.46 0.47 

รวม   2,679.12 100.00 3,102.90 100.00 3,294.96 100.00 
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 2.1.2 ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลกูค้าซึ่งเป็นผู้จดัจาํหน่ายสนิค้าในต่างประเทศ 

(OEM) 

  บริษัทฯ มีการผลติและจําหนา่ยสนิค้า OEM ตามลกัษณะท่ีลกูค้าต้องการ โดยรูปแบบของสนิค้าท่ีผลติและจําหนา่ย 

สว่นหนึง่มาจากต้นแบบท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นผู้ออกแบบไว้ แล้วนําไปปรับปรุงแบบในบางสว่น ตามความต้องการของ

ลกูค้า หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสนิค้า OEM ทัง้หมด 

  ปัจจบุนัมีการทํางานใกล้ชิดกนัมากยิง่ขึน้ โดยผู้ออกแบบของลกูค้าจะเดินทางมาร่วมออกแบบกบัผู้ออกแบบของ

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

ยงัมกีารพฒันาร่วมกนักบัผู้ขายลกูไม้ ผ้า และรวมทัง้ลวดลายและสสีนั ตา่งๆกบัทาง Suppliers วตัถดุิบอีกด้วย  

การจัดกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

  บริษัท แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์ออกเป็นกลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย โดยกําหนดให้มีราคาเหมาะสมกบัแตล่ะ

กลุม่สนิค้า ดงัรูปด้านลา่ง โดยแบง่ออกหลกัๆ ได้ทัง้หมด 4 กลุม่หลกั ๆ คือ 

1. กลุม่สนิค้าเด็ก 

2. กลุม่สนิค้าวยัรุ่น 

3. กลุม่สนิค้าผู้ใหญ่ 

4. กลุม่สนิค้าอ่ืนๆ  

 

  สนิค้าในแตล่ะกลุม่จะมีจดุเดน่ ไมเ่หมือนกนั เช่น สนิค้ากลุ่มวัยเด็ก จะเร่ิมตัง้แตน้่องๆ วยั 6 ขวบปี ถึง 12 ปี จะเน้น

ไปท่ีคณุภาพของวตัถดุิบ ท่ีต้องไมก่่อให้เกิดความระคายเคืองตอ่ผิวท่ีออ่นนุม่ของเด็ก เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการนํา ตวัการ์ตนู 

Sabinie มาเป็นสือ่ในการสือ่สารกบัเดก็ๆ ในกลุม่วยัเร่ิมเข้าเรียน เพ่ือให้เข้าใจถึงสรีระ ท่ีจะมีการเปลีย่นแปลง สนิค้า 

CoolTeen จะเป็นสนิค้าทีโต ขึน้มาตอ่จาก Sabinie Collection จะเร่ิมมกีารใช้วตัถดุิบ ใกล้เคยีงกบัชดุชัน้ในเด็ก แตจ่ะเร่ิม 

ปรับเปลีย่นผ้า ให้มีความใสส่บาย ดแูลรักษาง่าย มีลวดลายท่ีสวยงามทนัสมยั และยงัเร่ิมมีการใช้ ฟังก์ชัน่ ของเสือ้ใน เพ่ือ

เตรียมจดัทรงให้กบัน้องๆ ท่ีเร่ิมโตขึน้  
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  สนิค้ากลุ่มวัยรุ่น ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีเ้หมาะกบัเด็กสาวท่ีเติบโตจากวยัเด็กมาสูว่ยัรุ่น เร่ิมตัง้แตว่ยัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายและเข้าเรียนมหาวิทยาลยัจนถงึเร่ิมทํางานชว่งอาย ุ 15-25 ปีเร่ิมเป็นสาวและใสใ่จในภาพลกัษณ์ รูปแบบสนิค้ามี

สสีนัสดใส บง่บอกถึงวยัอนัเบิกบานและสนกุกบัการใช้ชีวติ สนิค้าในกลุม่นี ้จะแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ เสือ้ชัน้ในแบบดนั

ทรง และเสือ้ชัน้ในแบบไมด่นัทรง  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในแบบดนัทรง จะประกอบด้วย สนิค้าท่ีเป็นตวัหลกัของบริษัท คือ Doomm Series โดยมีฟองนํา้ดนั

ทรงธรรมชาติ และดนัทรงหนาพิเศษ เพ่ือตอบรับกบัวยัรุ่นท่ีต้องการความมัน่ใจในการใสช่ดุชัน้นอก ทนัสมยั และ

ใสไ่ด้ในทกุๆ วนัท่ีต้องการ  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในแบบไม่ดนัทรง จะประกอบด้วย สนิค้าหลกั ท่ีขายดีท่ีสดุอีกกลุม่คือ Pretty Perfect โดยมีการนํา

เทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามานําสนิค้าในกลุม่นี ้ เพ่ือสร้างความสบาย ในทกุองศาท่ีใสใ่ห้กบัลกูค้า เหมาะสาํหรับทกุ

โอกาส มาในรูปแบบ เบสคิ และสสีนัแฟชัน่ ให้เลอืกตามต้องการ โดยมีสนิค้ากลุม่ Maggie Mae มาตอบโจทย์

สาวๆ ท่ีชอบชดุชัน้ในไมด่นัทรง และต้องการสนิค้าท่ีมีสสีนั แฟชัน่ ทนัสมยั ทัง้นี ้ ในกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการความ

สบายเป็นหลกั  

 

 สนิค้ากลุม่ วัยสาวถึงผู้ใหญ่  ผลิตภณัฑ์กลุม่นีเ้หมาะกบัสาววยัทํางานช่วงอาย ุ25 ปีขึน้ไป ซึ่งผู้บริโภคอยู่ในวยัท่ีมี

รายได้เป็นของตนเอง จึงสนใจเลือกซือ้สินค้าอย่างมีเหตุผลทัง้พิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบแฟชั่นท่ีมีความ

สวยงามทนัสมยั โดยสามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในดนัทรง ซึง่จะประกอบด้วย รุ่น Modern V ท่ีเน้นให้หน้าอกสวยกระชบัและอกชิดมีร่องอก

เหมาะสาํหรับวยัสาวท่ีเร่ิมมเีนือ้สว่นเกินของหน้าอกตามวยัท่ีเพ่ิมขึน้  

- กลุ่มเสือ้ชัน้ในไม่ดนัทรง ประกอบด้วย Perfect Bra สาํหรับสาวท่ีมีเนือ้หน้าอกเต็มมีให้เลอืกหลายฟังก์ชัน่ 

ทัง้มีโครง และไมม่ีโครง สาํหรับสาวๆ ท่ีชอบแฟชัน่มากๆ อีกกลุม่ท่ีเน้นฟังก์ชัน่การสวมใสเ่ป็นหลกั คือ 

Function Bra และ Secret S Curve โดย ทัง้ 2 กลุม่นี ้จะเน้น ฟังก์ชัน่ในการเก็บกระชบั โดยประกอบด้วย 

เสือ้ชัน้ใน กางเกงชัน้ใน ชดุกระชบัสดัสว่น  ยงัมี กลุม่ Mad Moiselle Collection มาตอบโจทย์ รวมทัง้สนิค้า 

Collection พิเศษ Celebrity’s Collection ท่ีมีความพิเศษในการออกแบบ โดย Celebrity ท่ีมีช่ือเสยีงใน

สงัคม  

  กลุ่มสนิค้าอื่นๆ  

1. กลุม่ Everyday Wear หรือสนิค้าท่ีใสไ่ด้ทกุวนั จะประกอบด้วย สนิค้า ดงันี ้

- สนิค้า Sbn Sport เป็นชดุชัน้ในสปอร์ต สาํหรับสาวท่ีต้องการความคลอ่งตวัแตก่ระชบัสวมใสส่บาย โดย

ผลติภณัฑ์กลุม่นีม้ีลกัษณะกึ่งสปอร์ต สาํหรับเลน่กีฬาได้ 

- สนิค้ากลุม่ Soft Collection เป็นสนิค้าท่ีใช้นวตักรรมการผลติแบบ Seamless Fit เนียนสบายให้ทรงสวย 

เน้นการสวมใสท่ี่สบาย ไร้ตะเข็บ  
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2. กลุม่สนิค้าเฉพาะเจาะจง เช่น Maternity สนิค้าสาํหรับคณุแม ่ ให้นมบตุร ประกอบด้วย เสือ้ชัน้ในและกางเกง

ชัน้ในพยงุท้อง  และ Fill up Bra คือ เสือ้ในสาํหรับ ผู้ ป่วยท่ีตดัเต้านม โดยมีบริการ ทัง้เสือ้ชัน้ใน ท่ีมีกระเป๋า

สาํหรับใสเ่ต้านมเทียมสาํเร็จ และเต้านมเทียม ไว้บริการ 

3. กลุม่สนิค้า Happy Price คือสนิค้า กลุม่ราคาประหยดั ผลติมาเฉพาะเจาะจง สาํหรับกลุม่ร้านค้า Modern 

Trade  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 

2.2.1 กลยุทธ์การตลาด 

• การพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในใหม่ๆ 

  เน่ืองจากความต้องการและสรีระของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาบริษัทฯ จงึให้ความสาํคญัในการวิจยัและ

พฒันา (Research and Development)  ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง โดยทําการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภควา่มคีวาม

ต้องการอยา่งไร เน้นการจดัทํา Focus Group สอบถามลกูค้าเป้าหมายกลุม่ยอ่ย และทําแบบสอบถามลกูค้าทางสือ่ online 

เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมลกูค้า ทัง้

ด้านฟังก์ชัน่และแฟชัน่ของชดุชัน้ใน เช่น ในอดีตการทําวิจยัพบวา่ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่จะมีหน้าอกคอ่นข้างเลก็ จงึนํามาสูก่าร

พฒันาผลติภณัฑ์คอลเลคชัน่ “Doomm Series”  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในการสวมใสช่ดุชัน้ในให้ผู้บริโภค และหลงัจากซา

บีนา่ประสบความสาํเร็จในตลาดชดุชัน้เต้าเลก็แล้ว ได้มกีารทําวจิยัเพ่ิมเติมพบวา่ ยงัมกีลุม่ลกูค้าท่ีมีหน้าอกไซส์คอ่นข้างใหญ่ 

เป็นฐานท่ีไมเ่ลก็สาํหรับประเทศไทย ซึง่ปี 2558 บริษัทฯ เร่ิมเข้าไปจบัลกูค้ากลุม่นี ้และพฒันาผลติภณัฑ์ออกมารองรับได้รับ

การตอบรับท่ีดี ทําให้ปีท่ีผา่นมา ฐานลกูค้าเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง จงึได้ข้อสรุปวา่ สนิค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ทกุ

ความต้องการไมว่า่จะเป็นเต้าทรงเลก็หรือใหญ่ ด้วยคําตอบเดยีวกนัคือ การผลติชดุชัน้ในท่ีดี สวมใสส่บายอยา่งท่ีลกูค้า

ต้องการ 

กลยทุธ์การตลาด 

พฒันานวตักรรม

ผลิตภณัฑ์ 

ขยายฐานลกูค้าใน

ตา่งประเทศ 

ออกผลิตภณัฑ์ใหม่

อยา่งตอ่เน่ือง 

รักษาฐานลกูค้าเดมิ

และเพิ่มลกูค้าใหม ่
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  ขณะท่ีการผลติเพ่ือขายภายใต้แบรนด์ของลกูค้าจากประเทศในยโุรป ทําให้บริษัทมี know how  เก่ียวกบัเทคนิคการ

ตดัเย็บรูปแบบใหม่ๆ  และการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ WGSN  ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีบริษัทผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ชัน้นําของโลก

นิยมใช้อยา่งแพร่หลายมานาน ทําให้บริษัทสามารถทราบถงึ Global Trend Fashion ในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ได้ถงึ  24 เดือน

ลว่งหน้า และสามารถผลติสนิค้านําแฟชัน่ทนัสมยัได้ตรงตามความนิยมของลกูค้าได้อยา่งแมน่ยําขึน้ อีกทัง้ยงัคงคณุภาพสงูได้

ในราคาท่ีเหมาะสมคุ้มคา่ตอ่ผู้บริโภค 

• การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ 

  บริษัทฯ ขยายธุรกิจ โดยการสง่ออกสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย หรือ แบรนด์Sabina เพ่ือขยายไป

ยงัตา่งประเทศให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC : ASIAN ECONOMIC COMMUNITY) ซึง่

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

ขณะท่ีมีการยกเลกิการเป็นตวัแทนจําหนา่ยใน 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ เน่ืองจากตวัแทนจําหนา่ยไม่

สามารถทําการขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนด สว่นประเทศบรูไน และอินโดนีเซีย นัน้ ยงัคงอยู่

ระหวา่งการดําเนินการ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัคงตัง้เป้าหมายท่ีจะขยายแบรนด์ Sabina ให้เป็นท่ีรู้จกัในตลาดอาเซยีน และผู้บริโภค

จากตา่งประเทศ ปทูางไปสูก่ารทําให้ “Sabina“ เป็น ASEAN Brand  ซึง่สาเหตท่ีุบริษัทฯ เน้นขยายตลาดในอาเซยีน เน่ืองจาก

ผู้บริโภคในแถบอาเซียนมีสรีระท่ีไมต่า่งจากคนไทยมากเทา่ไรนกั สามารถใช้แพทเทิร์นเดยีวกนัในการผลติและการจําหนา่ยได้ 

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้ผู้แทนจําหนา่ยในประเทศอ่ืนด้วย ได้แก่ ตะวนัออกกลาง และเอเชีย เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอ

มิเรต์, บงัคลาเทศ ปากีสถาน เป็นต้น    

• การทยอยวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์การจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในรุ่นใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ครอบคลมุการใช้งานในทกุ

ช่วงวยัของสภุาพสตรี เร่ิมตัง้แตว่ยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ6 ปีขึน้ไป ท่ีควรเร่ิมใช้ชดุชัน้ในเพ่ือดแูลรักษาทรวดทรงอยา่งเหมาะสม

และถกูวิธี โดยแบง่กลุม่สนิค้าทกุประเภทตามรูปแบบคอื สนิค้า basic พืน้ฐาน และสนิค้า fashion ท่ีออกแบบตามสมยันิยมนํา

แฟชัน่อยูเ่สมอ ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความทนัสมยัและการเคลือ่นไหวตามแฟชัน่ตลอดเวลาบริษัทฯได้วางจําหนา่ยผลติภณัฑ์

สนิค้าตรา “Sabina” รุ่นใหมท่กุเดือน เพ่ือรักษาความภกัดีตอ่ตราสนิค้า โดยฝ่ายการตลาดจะเลอืกช่วงเวลาในการวางจําหนา่ย

สนิค้าให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภคในแตล่ะผลติภณัฑ์ เช่น กลุม่ผลติภณัฑ์ Sabinie และ Cool Teen ซึง่เป็นชดุชัน้ในสาํหรับวยั

เด็ก จะวางตลาดในช่วงก่อนเปิดเทอมภาคการศกึษาใหม ่เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มเีวลาจดัหาสนิค้าให้บตุรหลานในชว่งเวลาท่ีมี

ความต้องการซือ้สงูสดุ 

  บริษัทฯ ยงัวางแผนการจําหนา่ยสนิค้าด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี

เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สนิค้ากลุม่ใหมช่ื่อ Soft Collection ท่ีเน้นการผลติด้วยผ้าทอถงุไร้รอยตะเข็บ ให้ความยืดหยุน่

สงูและเนือ้ผ้าให้สมัผสันุม่สบายผิว อีกทัง้นําสนิค้าลขิสทิธ์ิอนัเป็นท่ีนิยมมานําเสนอเป็นผลติภณัฑ์ท่ีลกูค้าให้ความสนใจมาก 

เช่น สนิค้าลขิสทิธ์ิ Disney Frozen จากประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาออกแบบผลติภณัฑ์ในกลุม่วยัเด็ก และบริษัทฯยงัสนบัสนนุ
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ทรัพย์สนิทางปัญญาของคนไทย ด้วยการนําลวดลายการ์ตนูท่ีมีช่ือเสยีงมาร่วมออกแบบผลติภณัฑ์กลุม่ Pretty Perfect สาํหรับ

วยัรุ่นได้แก่ ตวัการ์ตนูมะมว่งจงั ของคณุวิสทุธ์ิ พรนิมิตร ตวัการ์ตนูจาก Facebook Fanpage คนอะไรมีแฟนเป็นหมี ตวัการ์ตนู 

“หมีขอ” ท่ีมีช่ือเสยีงทางสติ๊กเกอร์ใน Line นอกจากนี ้ยงัได้นําเสนอสนิค้าใหมใ่นรูปแบบของ fashion collection สาํหรับกลุม่

ลกูค้าวยัรุ่น วยัสาว และวยัผู้ใหญ่หมนุเวยีนอยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 

• การรักษาระดับยอดขายของลกูค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

บริษัทฯ มุง่มัน่รักษาระดบัยอดขายของลกูค้าปัจจบุนัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าทกุราย ซึง่จะช่วยให้การทํางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยเน้นการผลติสนิค้าให้มีคณุภาพและ

มีบริการออกแบบผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจตอ่ลกูค้าด้วยการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการผลติสนิค้า คณุภาพ รวมทัง้การบริการท่ีตรงตอ่เวลา เพ่ือรักษายอดสัง่ผลติให้มีอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนัน้ ยงั

พยายามหาลกูค้าใหม่ๆ  นอกจากลกูค้าในแถบยโุรป โดยขยายไปทางรัสเซยี ท่ีต้องการสนิค้าท่ีมีดีไซน์ทนัสมยั คณุภาพดี และ

ราคาสงู เพ่ือหลกีเลีย่งการแขง่กนักบัผู้ผลติในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเน้นแขง่ขนัทางด้านราคาเป็นหลกั เพ่ือรักษาระดบัอตัรากําไรให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม 

  ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ปรับช่องทางการเข้าถึงสนิค้าให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึง่ปัจจบุนัหนัไปซือ้ขาย

ผา่นระบบออนไลน์มากขึน้ และท่ีเดินช้อปปิง้ในศนูย์การค้าก็ไมนิ่ยมเดินในโซนของห้างสรรพสนิค้า รูปแบบร้านค้าของซาบีนา่

ในศนูย์การค้า จึงเน้นการขายในร้านท่ีเป็นสแตนอะโลนในศนูย์การค้ามากกวา่การเป็นสว่นหนึง่ในโซนของห้างสรรพสนิค้า  

 

2.2.2 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• การจัดจาํหน่ายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ จําหนา่ยชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยภายในประเทศผา่นหลายช่องทาง เพ่ือให้เข้าถงึ

ลกูค้าได้อยา่งทัว่ถงึ ผา่นเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสนิค้าในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั รวมถึงเคาน์เตอร์ภายในดิส

เคานท์สโตร์ทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 584 เคาน์เตอร์ 
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ช่องทาง 

จัดจาํหน่าย 

สัดส่วนการจัดจาํหน่าย 

(เชิงปริมาณ) (ร้อยละ) 
ชื่อผู้จัดจาํหน่าย 

จาํนวน 

เคาน์เตอร์/ ร้าน 

ห้างสรรพสนิค้า 28 

เซ็นทรัล 

โรบินสนั 

เดอะมอลล์ 

24 

50 

9 

ดิสเคาท์สโตร์ 30 
บ๊ิกซ ี

โลตสั 

128 

177 

ร้านค้าของบริษัท 19 ร้านค้าของบริษัท 95 

ช่องทางอ่ืน ๆ 23 

สหกรณ์, ร้านค้าปลกี

ทัว่ไป, ร้านค้าของ

บริษัทฯ 

101 

รวม 100  584 

   

  บริษัทฯ จะวางขายตามจดุจําหนา่ยตา่งๆ ในลกัษณะการฝากขายสนิค้า และมีการโอนย้ายสินค้าอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

สร้างยอดขายอย่างต่อเน่ือง โดยในแต่ละจุดจําหน่ายจะจัดให้มีพนกังานขายจํานวน   2-3 คน ซึ่งเป็นพนกังานท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมให้มีความสามารถในการสื่อสินค้าให้ถึงลกูค้าเป้าหมาย เพ่ือให้คําแนะนําแก่ผู้บริโภคเก่ียวกบัวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ี

ถกูต้อง และจดุเดน่ตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูความต้องการหรือข้อเสนอแนะของลกูค้า 

กลบัมายงัฝ่ายวิจยัพฒันาเพ่ือปรับปรุงผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อความต้องการของลกูค้ามากยิ่งขึน้ ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนกังานขาย

จํานวนทัง้สิน้ 1,168 คน ทัง้นี ้จาก แนวโน้มการซือ้สนิค้าผา่นออนไลน์ท่ีเติบโตขึน้ ทําให้บริษัทฯ ไม่เน้นการเปิดร้านค้าใหม่ แต่

หนัไปเพ่ิมช่องทางขายผา่นออนไลน์มากขึน้ ช่วยลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายได้ด้วย 

  สาํหรับการจําหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ จดัจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sabina” “Sabinie” ผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศอาเซียนแล้ว 5ประเทศ คือ พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ โดยมีจุดจําหน่ายตาม

ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ มากกวา่ 100 จดุ 

• การจาํหน่ายสินค้า OEM 

  บริษัทฯ มีการผลติสนิค้าตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และตามรูปแบบของลกูค้าเอง โดยลกูค้า  

OEM  สว่นใหญ่   เป็นลกูค้ารายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสยีง ในยโุรปและองักฤษโดยลกูค้าสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัมายาวนาน มี

ลกัษณะการจําหนา่ยเป็นครัง้ๆ ตามคาํสัง่ซือ้ของลกูค้า ประกอบด้วยลกูค้าท่ีเป็นทัง้ Own Stores, Department Stores, 

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

ตวัเองมาจากธุรกิจ Direct Catalogues 
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นโยบายการส่งเสริมการขาย 

  เน่ืองจากตลาดสินค้าชุดชัน้ในสตรีมีการแข่งขนัสงูมาก มีคู่แข่งท่ีนําเสนอสินค้าทัง้ราคาถกูมากคณุภาพตํ่าไปจนถึง

ราคาสงูมากและคณุภาพสงู บริษัทฯ จึงร่วมกบัห้างสรรพสินค้าจัดให้มีการสง่เสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ

แนะนําสินค้าใหม่ การจัดรายการโปรโมทสินค้า การจัดกิจกรรมท่ีลกูค้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายและ

ดงึดดูผู้บริโภคท่ีไมเ่คยใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้มาทดลองใช้ ผ่านการทํากิจกรรมการตลาดร่วมกบัห้าง ทัง้การลงโฆษณาสื่อ

ของทางห้าง การจดังานแฟชัน่โชว์ และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ 

  นอกจากนี ้ยังเน้นการจัดการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เอง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้ บริโภคอย่าง

กว้างขวาง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ น่าใช้ และน่าเช่ือถือ สร้างแบรนด์ Sabina ให้เป็น top of mind ในใจของผู้บริโภคคน

ไทย โดยนําเสนอภาพลกัษณ์ของงแบรนด์สนิค้าท่ีคณุภาพสงูในราคาท่ีคุ้มค่า ตัง้แต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เน้นการ

ใช้สื่อโฆษณาทนัสมยัเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคแบบ omni-channels โดยการใช้สื่อท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุ่ม

ผลติภณัฑ์อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ ทัง้การใช้โฆษณาทางโทรทศัน์ สือ่ป้าย billboard สื่อวิทย ุสื่อในศนูย์การค้า สื่อบนสถานี

รถไฟฟ้าและลิฟท์ออฟฟิศชัน้นํา สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อโฆษณา online ทัง้ในรูปแบบของ social media อนัเป็นท่ีนิยม และ

การโฆษณาบน Youtube ทําให้ตราสนิค้าเป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมมากขึน้ อีกทัง้มีการเปิดรับสมคัร Sabina Club เพ่ือผกู

ใจผู้บริโภคด้วยสทิธิพิเศษสาํหรับสมาชิก เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสนิค้าให้แข็งแรงยิ่งขึน้ 

 2.2.3  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

• ภาวะอุปสงค์และอุปทานของชุดชัน้ในในประเทศไทย 

  ภาวะอุปสงค์  สดัสว่นประชากรในประเทศไทยในปี 2562 มีประชากรเพศหญิงใกล้เคียงกบัเพศชาย กลา่วคือ มี

ประชากรเพศหญิงประมาณ 33.95  ล้านคน จากจํานวนประชากรทัง้หมด 66.55 ล้านคน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 51.01 ของ

ประชากรทัง้หมดของประเทศไทย 

  ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิในการเลอืกซือ้ชดุชัน้ในจะแตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงอาย ุกลา่วคือ ชดุชัน้ในสาํหรับ

เด็ก สว่นใหญ่แล้ว พอ่แมจ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลในการตดัสนิใจซือ้มากกวา่  

  ช่วงวยัรุ่น การตดัสนิใจซือ้จะขึน้อยูก่บัการออกแบบ แฟชัน่ และการใช้งานเป็นสาํคญั 

  ช่วงวยัสาวและวยัผู้ใหญ่ จะตดัสนิใจซือ้จากฟังก์ชัน่การใช้งานและรูปแบบเร่ืองดีไซน์ ซึง่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยงั

ต้องเหมาะกบัชดุท่ีสวมใสภ่ายนอกด้วยเน่ืองจากชดุชัน้ในเป็นสนิค้าจําเป็นและมีอายกุารใช้งานจํากดั ในปีท่ีผา่นมาแนวโน้มชดุ

ชัน้ในจงึเป็นกลุม่สนิค้า Basic ใสส่บาย มีความต้องการเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่นบัเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้มปีริมาณความต้องการบริโภค

ชดุชัน้ในอยา่งตอ่เน่ือง 
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  ในปี 2563 อปุสงค์ของชดุชัน้ในโดยรวมในประเทศอยูใ่นลกัษณะเติบโตเป็นไปตามกระแสการซือ้สนิค้าทาง Social 

Media มากกวา่ 

  ภาวะอุปทาน ชดุชัน้ในสตรีในประเทศมีผู้ผลติทัง้รายใหญ่ รายกลาง และรายยอ่ยเพ่ิมสงูขึน้มากจากการขายผา่น

ระบบ E-Commerceอีกทัง้มีการขยายสาขาเพ่ิมขึน้มากของ mass brandsชัน้นําจากตา่งประเทศท่ีมีการขายชดุชัน้ในนําแฟชัน่

ด้วยในราคาถกู จากการผลติและนําเข้าจากประเทศจีนและประเทศด้อยพฒันาท่ีมีต้นทนุการผลติตํ่า การขยายตวัของสนิค้า

ราคาถกูท่ีวางจําหนา่ยผา่นช่องทางค้าปลกีแบบ hypermarket& discounted stores ทัง้สนิค้านําเข้าจากประเทศท่ีต้นทนุการ

ผลติตํ่า และการเพ่ิมสดัสว่น house brandsของทางห้างเอง 

• การนําเข้าสินค้าประเภทชุดชัน้ใน 

มูลค่าการนําเข้าชุดชัน้ในสตรีของไทย ตัง้แต่ปี 2560 ถงึ 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2560 2561 2562 

มูลค่าการนําเข้า 8,988.80 10,486.90 9,750.00 

อัตราการเติบโต (%) 17% 17% -7% 

 

กราฟแสดงมูลค่าการนําเข้าชุดชัน้ในสตรีของไทย ตัง้แต่ปี 2560 ถงึ 2562 

 

 ทีม่า : กระทรวงพาณิชย์  
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จากตารางและกราฟ จะเห็นได้วา่จํานวนการนําเข้าสนิค้าในกลุม่ชดุชัน้ในนัน้ มีการปรับตวัลดลงถงึร้อยละ 

7 ในปี 2562 คดิเป็นมลูคา่การนําเข้า 9,750 ล้านบาท ทัง้นี ้คาดวา่มาจากปริมาณการบริโภคชดุชัน้ในท่ีลดลง ทัง้จาก

การบริโภคภายในประเทศเอง และจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาทอ่งเท่ียวและจบัจ่ายใช้สอยในประเทศไทยน้อยลง 

 

มูลค่าการนําเข้าสนิค้าประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่ค้าหลักปี 2560 – 2562 (ล้านบาท) 

 

 

กราฟแสดงมูลค่าการนําเข้าสินค้าประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่ ค้าหลกัปี 2560 – 2562 

 

ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์  
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สัดส่วนการนําเข้าชุดชัน้ในปี 2562 

ประเทศ จีน ฮ่องกง บังคลาเทศ เวียดนาม โปรตุเกส อื่นๆ 

อัตราส่วน (%) 61 13 5 16 3 2 

 

 

ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 

 

ถึงแม้วา่อตัราการนําเข้าโดยรวมจะลดลง แตเ่มื่อพิจารณาด้านมลูคา่และสดัสว่นการนําเข้า จะเห็นได้ว่าประเทศไทย

มีการนําเข้าจากประเทศจีนในมลูคา่และสดัสว่นท่ีสงูมากท่ีสดุมาโดยตลอด โดยคิดเป็นร้อยละ 61 ของประเทศต่างๆท่ีประเทศ

ไทยทําการนําเข้า  ทัง้นีค้าดวา่การนําเข้าจากประเทศจีน ยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสงู เน่ืองจากต้นทนุการผลิตในประเทศจีนยงัอยู่ใน

อตัราท่ีตํ่า เมื่อเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ อีกทัง้สินค้าจากประเทศจีนได้มีการพฒันาทางด้านคุณภาพท่ีดีขึน้ และดีไซน์ท่ีทนัสมยั

มากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตามสดัสว่นการนําเข้าจากประเทศในอาเซียน จะมีแนวโน้มท่ีจะสงูขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากการรวมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําให้ภาษีการนําเข้าอยู่ในอตัราร้อยละ 0  คาดว่าการนําเข้าชุดชัน้ในในประเทศแถบนีจ้ะสงูขึน้

เร่ือยๆ ในอนาคต 
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• การส่งออกสินค้าประเภทชุดชัน้ใน 

มูลค่าการส่งออกชุดชัน้ในจากประเทศไทยตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

          (หน่วย : ล้านบาท) 

 2560 2561 2562 

มูลค่าการส่งออก 25,720.00 24,623.05 24,328.60 

อัตราการเติบโต (%) -3% -4% -1% 

 

กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกชุดชัน้ในจากประเทศไทยตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปี 2562 

 

 ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 

จากตารางและกราฟการสง่ออกสนิค้าประเทศชดุชัน้ในไปยงัตา่งประเทศ จะเห็นได้วา่ มลูคา่การสง่ออก

ลดลง ร้อยละ 1 ในปี 2562 คาดวา่สว่นหนึง่มาจากนโยบายการตัง้กําแพงภาษีนําเข้าของสหรัฐอเมริกา ซึง่สง่ผล

กระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม การสง่ออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่มีมลูคา่

การสง่ออกจากประเทศไทยมากท่ีสดุยงัคงมีการเติบโตได้ เน่ืองจากการเติบโตภายในประเทศของสหรัฐอเมริกายงัคง

แข็งแกร่ง 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชัน้ในสู่ประเทศคู่ ค้าหลกัปี 2560 - 2562 (ล้านบาท) 

 

กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชัน้ในสู่ประเทศคู่ค้าหลักปี 2560 - 2562 

 

   ทีม่า :  กระทรวงพาณิชย์ 
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• ภาวะการแข่งขนัในประเทศ 

  ตลาดชดุชัน้ในภายในประเทศเป็นตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัสงูในทกุระดบัราคา โดยมีผู้ประกอบการหลายรายใน

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

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

ไมม่ีเคร่ืองหมายการค้าจํานวนมากรองรับตลาดผู้บริโภคท่ีคํานงึถงึราคาเป็นประเด็นสาํคญัในการเลอืกซือ้สนิค้า ซึง่หากแบง่

สดัสว่นตลาดโดยประมาณแล้ว บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) จะมีสว่นแบง่ตลาดมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นบริษัทฯ ภายใต้แบ

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

 ในปี 2562 จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอยู่ในภาวะตกตํ่า ตลาดโดยรวมของชุดชัน้ในจากมุมมองของ

การค้า Offline ตามห้างร้านทัว่ไปจะมีการเติบโตน้อยเน่ืองจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภคไม่ได้เพ่ิมขึน้และชะลอการใช้จ่าย แต่ใน

ด้านของ Online มีการค้าขายท่ีเติบโตและคกึคกัมากกวา่มาก  ดงันัน้สรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชุดชัน้ในยงัมีการเติบโตอยู่

พอสมควร เมื่อรวมทัง้ตลาด Offline กบั Online เข้าด้วยกนั 

 นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ ผลิตภายในประเทศแล้ว ยังมีการแข่งขันจากผู้ ผลิตชุดชัน้ในชัน้นําจาก

ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ท่ีเข้ามาแย่งชิงสว่นแบ่งการตลาดผู้บริโภคระดบับน สําหรับตลาดผู้บริโภคท่ี

คํานึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชัน้ใน non brand ราคาประหยดัมากขึน้ โดยเฉพาะจากช่องทาง Online 

แตค่ณุภาพก็ยงัคงด้อยกวา่สนิค้าท่ีมี Brand  

• ศักยภาพการแข่งขัน 

  ในสภาวะตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัเสรีทัง้ในและตา่งประเทศ ผู้ผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในจําเป็นต้องรักษา

ความสามารถในการแขง่ขนัของตนอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทฯเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คุณภาพผลิตภณัฑ์ 

  บริษัทฯ ผลติชดุชัน้ในท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกบัคูแ่ขง่จากประเทศรายใหญ่ และจากการผลติชดุชัน้ในตามคําสัง่ซือ้ของ

ผู้ จําหนา่ยชัน้นําในตา่งประเทศ ทําให้มคีวามชํานาญในการผลติท่ีต้องอาศยัทกัษะการตดัเย็บสงูได้ และคํานงึถึงคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ จนได้รับใบรับรองคณุภาพจากหลายสถาบนั ทัง้ทางด้านการรับรองเร่ืองการใช้วตัถดุิบท่ีไมป่ลอดจากสารท่ีทําให้

เกิดมะเร็ง, การไมใ่ช้แรงงานเด็ก, และได้รับ ISO 9001 : 2000 เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงสนิค้าพร้อมขาย ซึง่มเีคร่ืองมือตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุิบด้วยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับจากลกูค้าจาก

ตา่งประเทศ เพ่ือนํามาใช้ในการผลติ มีระบบการควบคมุคณุภาพการตดั และเย็บในทกุขัน้ตอน จนกระทัง่แพ็คลงกลอ่ง 

นอกจากนี ้ยงัมีบริการออกแบบผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าเพ่ือให้บริการท่ีครบวงจรอีกด้วย ซึง่นบัเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกบัผู้ผลติ

สนิค้า OEM จากประเทศใกล้เคยีงเช่นผู้ประกอบการสว่นใหญ่ในประเทศจีนท่ีแม้จะมต้ีนทนุการผลติตํ่ากวา่ แตผ่ลติสนิค้าท่ี

ด้อยคณุภาพกวา่ และแม้วา่จะมกีารออกแบบผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า แตย่งัไมค่อ่ยเป็นท่ียอมรับจากลกูค้าเทา่ไรนกัดงันัน้ ลกูค้า



บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

32 
 

ผู้ จําหนา่ยชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศจงึให้ความไว้วางใจและทําการสัง่ผลติสนิค้ากบับริษัทฯอยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

(2) การออกแบบผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมสินค้า 

  บริษัทฯ มีทีมออกแบบชดุชัน้ในท่ีเช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกบัทกุรุ่นทกุวยั โดยมีการสง่

ดีไซน์เนอร์ไปศกึษาดงูานยงัตา่งประเทศ เพ่ือเรียนรู้ถึงเทรนด์ดีไซน์เพ่ือนํามาปรับ และใช้ในการออกแบบให้กบัสนิค้าในประเทศ 

โดยเฉพาะสนิค้าวยัรุ่นท่ีมีลวดลายนา่รัก ซึง่แตกตา่งจากของยี่ห้ออ่ืนๆ มกัไมเ่น้นออกแบบลวดลายเพ่ือเอาใจกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น

มากนกั จึงทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และสามารถครองสว่นแบง่ตลาดผู้ซือ้กลุม่วยัรุ่นได้มาก นอกจากนี ้ยงั

มีหนว่ยงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นหนว่ยงานในการวเิคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะช่วงอายวุยั ทําให้

สามารถออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

(3) ช่างฝีมือที่มีทักษะในการตัดเยบ็สูง 

  บริษัทฯมีชา่งฝีมือท่ีมีทกัษะสงูสามารถตดัเย็บชดุชัน้ในท่ีสลบัซบัซ้อนได้ โดยได้เปิดศนูย์การเรียนในโรงงานซึง่ให้

การศกึษาพนกังานทัง้ในสายสามญัและสายอาชีพ จงึเป็นสว่นเสริมให้บริษัทฯสามารถคดัเลอืกชา่งเย็บท่ีมีความสามารถได้ 

(4) ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร้อมพนักงาน 

  หลงัจากประสบความสาํเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing Systems เข้ามาใช้ปรับปรุงระบบการจดัการใน

โรงงานจนได้รับรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่ นเข้ามาใช้ในการจดัการ

ด้วย และยงัคงหาเคร่ืองมือการจดัการเข้ามาเพ่ือช่วยบริหารงานโรงงานมากยิ่งขึน้ ได้แก่ ระบบ QCC หรือ Quality Circle 

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

การจดัการในโรงงานให้มีระบบมากยิง่ขึน้ เพ่ือทําให้ประสทิธิภาพการผลติเพ่ิมสงูขึน้ ลดการสญูเปลา่ 

(5) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ โดยการสนบัสนนุให้เป็น “องค์การแหง่การเรียนรู้” 

เพราะการพฒันาปรับปรุงตา่งๆต้องอาศยัความรู้และการเรียนรู้ของคนในองค์กร ด้วยการค้นหาแนวคิดใหมแ่ละการใช้

ประสบการณ์ตรง ทําให้เกิดการผลติสนิค้าหรือบริการใหมแ่ละสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้  หากองค์กรใดมี

บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยูม่ากแล้ว ก็จะได้เปรียบกวา่องค์กรอ่ืนๆ ดงันัน้ หากทําให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลา มีการแลกเปลีย่นความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถกูและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์การ

เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนสมาชิกสามารถนําประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคณุคา่

ให้กบัสนิค้าและบริการได้อยา่งสร้างสรรค์ อนัจะนําไปสูก่ารสร้างกระบวนการและการจดัการในองค์การให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แก่ธุรกิจ 
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

• กาํลังการผลิตและนโยบายการผลิต 

  ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับรีุรัมย์มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  

2,829 เคร่ือง แบง่เป็นเคร่ืองจกัรเย็บจํานวน  2,766 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ จํานวน 63 เคร่ือง  นอกจากเคร่ืองจกัรหลกัเหลา่นี ้

แล้วยงัมีอปุกรณ์เสริมเคร่ืองจกัรเย็บซึง่สามารถชว่ยให้ปรับเคร่ืองจกัรให้ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกบั

รูปแบบของผลติภณัฑ์มากขึน้ โดยจะมีหลายแบบแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบสนิค้า ปัจจบุนับริษัทฯ มีปริมาณการผลติจริงทัง้สิน้ 

8.4 ล้านชิน้ตอ่ปี 

  บริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม  มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  1,430 เคร่ือง 

โดยแบง่เป็นเคร่ืองจกัรเย็บจํานวน 1,279 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอ่ืน 151 เคร่ือง นอกจากนีย้งัมีการบํารุงรักษาเพ่ือให้มี

ประสทิธิภาพ และความปลอดภยัตอ่พนกังานอีกด้วย ปัจจบุนับริษัทยอ่ยมีการผลติจริงทัง้สิน้ 3.3 ล้านชิน้ตอ่ปี 

 กําลงัผลติของแตล่ะโรงงานเป็นดงันี ้   

หน่วย: ล้านชิ�นต่อปี * 2560 2561 2562

โรงงานพุทธมณฑลสาย 5

กําลังการผลิตสูงสุด ** 1.06 1.42 1.67

ปริมาณการผลิตจริง 1.03 1.40 1.54

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 97.17 98.59 92.49

โรงงานท่าพระ

กําลังการผลิตสูงสุด ** 1.84 2.04 1.76

ปริมาณการผลิตจริง 1.79 1.95 1.77

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 97.28 95.59 100.38

โรงงานชัยนาท

กําลังการผลิตสูงสุด ** 2.36 2.71 2.61

ปริมาณการผลิตจริง 2.15 2.74 2.45

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 91.10 101.11 93.96

โรงงานยโสธร

กําลังการผลิตสูงสุด ** 4.44 5.26 4.60

ปริมาณการผลิตจริง 4.09 4.73 4.27

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 92.12 89.92 93.00

โรงงานบุรีรัมย์ 

กําลังการผลิตสูงสุด ** 0.61 1.40 1.84

ปริมาณการผลิตจริง 0.70 1.35 1.71

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 114.75 96.43 92.84

รวม

กําลังการผลิตสูงสุด ** 10.31 12.83 12.47

ปริมาณการผลิตจริง 9.76 12.17 11.74

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 94.67 94.86 94.15

** กําลังการผลิตสูงสุดให้เท่ากับจํานวนชิ�นผลิตภัณฑ์ที�เป็นเป้าหมายสูงสุด มิใช่กําลังการผลิตสูงสุดที�เคยทําได้  
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• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

  บริษัทได้กําหนด Road Map การปรับปรุงพฒันาองค์กรเป็นแผนระยะยาว ตัง้แตปี่ 2549 ถึง ปี 2568 โดยมีเป้าหมาย

สงูสดุ คือ ความยัง่ยืนของธุรกิจ ดําเนินการปรับปรุงพฒันา7 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 Basic Tools 

  เป็นการปรับปรุงโดยนําเคร่ืองมือพืน้ฐานการผลติ มาใช้กําหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพ่ือกําหนดต้นทนุ, 

วางแผนการผลติ, บริหารสายการผลติ, และวดัระดบัความสามารถในการผลติ 

ขัน้ที่ 2 Participation 

  เป็นการยกระดบัให้เกิดการมีสว่นร่วมของพนกังานภายในองค์กร เพ่ือสง่เสริมการปรับปรุงพฒันา โดยผ่านเคร่ืองมือ 

5ส, Kaizen, และปรับรูปแบบการจ่ายคา่แรงจงูใจ เป็น Group Incentive เพ่ือมุง่เป้าหมายเดียวกนั 

ขัน้ที่ 3 Lean Manufacturing  

  เป็นการปรับปรุงเพ่ือกําจัดความสญูเปล่าต่างๆ และงานไม่มีคณุค่า (Non Value Added)ในกระบวนการ ทําให้

สดัสว่นของพนกังาน Indirect ลดลงจาก 32% เป็น 24% ในปี 2562 และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากนัง่เย็บ เป็นระบบยืน

เย็บ เพ่ือให้เกิดการไหลของงานอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Flow) ทําให้จํานวนพนกังาน/ไลน์การผลิตลดลงจาก 30 คน เหลือ 

16-18 คน ซึ่งเหมาะกับสภาพงานหลายแบบและมีจํานวนตวั/แบบน้อยลง รวมทัง้การปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบผลกั 

(Push System) เป็นระบบดงึ (Pull System) ตามหลกัการ Lean ซึง่ทําให้ผลติภาพการผลติดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
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ขัน้ที่ 4  Sabina Productive Management (SPM)     

            เป็นการบรูณาการเคร่ืองมือการปรับปรุงท่ีเหมาะสมกบัองค์กร ให้เป็นระบบจดัการของบริษัท แบ่งเป็น 6 เสา ( 5ส+

Kaizen, Lean, AM-PM, QCC, HRD+4D และ อนรัุกษ์พลงังาน) และทํางานในรูปแบบ Cross Function Team โดยมี

คณะทํางานมาจากทกุหนว่ยงานของบริษัท 

ขัน้ที่ 5  5S Enhancement 

  เป็นการยกระดบัการดําเนินงาน 5ส จาก 5ส พืน้ท่ี เป็น 5ส ในกระบวนการทํางาน (5S In Process) เพ่ือสะสาง

ขัน้ตอน หรือ ระบบงานท่ีเกินความจําเป็น ออกแบบวิธีการทํางานให้สะดวก ง่าย รวดเร็ว สะอาดเพ่ือตรวจสอบสิง่ผิดปกติ สร้าง

มาตรฐานของกระบวนการปฏิบตัิงาน และยงัสง่เสริมการมีสว่นร่วม ผ่านหวัหน้า SGA เป็นการทําให้หวัหน้างานกลุม่ย่อยมี

อํานาจในการตดัสนิใจ และบริหารจดัการระดบัหนึง่  (5S Empowerment) 

ขัน้ที่ 6  High Performance Organization 

  เพ่ือมุ่งสูอ่งค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสงู บริษัทจึงขยายผลการปรับปรุงจาก Lean Manufacturing สู ่Lean Enterprise 

เช่ือมโยงจาก Supplier ถึงลกูค้า ให้เป็นหว่งโซเ่ดียวกนั สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ และนําเคร่ืองมือ QCC มาจดัการปัญหา

เรือ้รัง (Problem Solving) รวมทัง้พฒันาความผูกพนัของพนักงานกับองค์กร (Employee Engagement) เพ่ือเป็นแรง

ขบัเคลือ่นในการปรับปรุงพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

ขัน้ที่ 7 Sustainable Business 

  ขยายการปรับปรุงการบริหารจดัการจากกระบวนการผลติ ไปสูท่กุหนว่ยงานขององค์กร เพ่ือการบริหารจดัการอย่างมี

คณุภาพทัว่ทัง้องค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามหลกัการ Total Quality Management (TQM) และสร้างวฒันธรรม

องค์กรท่ีสมาชิกให้ความสาํคญัและมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงาน ทําให้สามารถรับมือกบัความเปลี่ยนแปลง 

สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนั เพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า สง่ผลต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้การดําเนินงานอย่างมี

ความรับผิดชอบแก่ผู้มีสว่นได้เสยี และชมุชน ซึง่จะสง่ผลตอ่ความยัง่ยืนในธุรกิจตอ่ไป 
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  การควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์ นอกจากขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพระหวา่งขัน้ตอนการผลติแล้ว บริษัทฯ ยงัมี

มาตรการควบคมุคณุภาพสนิค้าโดยสง่เสริมให้พนกังานรักษาคณุภาพมาตรฐานและสอนทกัษะอ่ืนท่ีช่วยลดอตัราความ

ผิดพลาดในการผลติ จากการสุม่ตรวจสอบท่ีผา่นมา พบผลติภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐานก่อนการบรรจแุละจําหนา่ยให้ลกูค้าเพียง

ร้อยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์ท่ีผลติได้ทัง้หมด 

• วัตถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลิต 

  ผ้าเป็นสว่นประกอบหลกัของผลติภณัฑ์ทกุประเภท มีปริมาณท่ีใช้ในการผลติคอ่นข้างสงู ทําให้บริษัทฯและบริษัทยอ่ย

ต้องมีการจดัซือ้ในปริมาณมาก และเพ่ือควบคมุให้ได้คณุภาพและปริมาณท่ีต้องการ จึงสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบท่ีมีการ

สัง่ซือ้เป็นประจําน้อยราย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีผู้ประกอบการหลายรายท่ีผลติวตัถดุิบประเภทนีอี้กเป็นจํานวนมาก จึงไม่มี

ปัญหาในเร่ืองการจดัหาหากเกิดปัญหาในการตกลงกบัผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบท่ีมีการซือ้ขายอยูใ่นปัจจบุนั 

  ยางเป็นสว่นประกอบของผลติภณัฑ์ทกุประเภท มีหลากหลายแบบ และด้วยอายกุารใช้งานจํากดั ทําให้ต้องมีการซือ้

วตัถดุิบประเภทนีอ้ยูเ่สมอ แตก่ารตรวจสอบคณุภาพทําได้ง่าย จึงง่ายตอ่การจดัการและการจดัหา สว่นวตัถดุิบหลกัอีกชนิด คือ 

ฟองนํา้มี 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ฟองนํา้ท่ียงัไม่ขึน้รูปสามารถสัง่ซือ้ได้จากผู้ผลิตภายในประเทศ และฟองนํา้สําเร็จรูป เป็น

วตัถดุิบเฉพาะพิเศษแตกตา่งกนัในแตล่ะแบรนด์มผีู้ผลติภายในประเทศน้อยราย ทําให้ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ 

เช่น ประเทศจีน ซึ่งฟองนํา้มีอายจํุากดั ไม่สามารถเก็บได้นาน จึงใช้นโยบายการซือ้แบบ JIT (Just In Time) เพ่ือแก้ปัญหาใน

เร่ืองคณุภาพของวตัถดุิบ และลดต้นทนุในการเก็บวตัถดุิบด้วย  นอกจากนีปั้จจบุนับริษัทฯ ได้ติดตัง้เคร่ืองจกัรป๊ัมฟองโมลด์เอง 

เพ่ือลดต้นทนุการผลติ และลดการพึง่พาซพัพลายเออร์ เน่ืองจากฟองโมลด์ถือเป็นวตัถดุิบท่ีสาํคญั และเป็นความลบัของแต่ละ

แบรนด์   ปัจจบุนัมีเคร่ืองป๊ัมโมลด์อยูจํ่านวน  56 เคร่ืองด้วยกนั และมีเคร่ืองป๊ัมโมลด์สาํรอง 8 เคร่ือง 

• การจัดหาวัตถุดิบ 

  วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกัดงันี ้วตัถดุิบหลกั อปุกรณ์ตกแต่งสินค้า และวสัดบุรรจุภณัฑ์ โดย

วตัถดุิบหลกัประกอบด้วย ผ้า ยาง และฟองนํา้ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ81.34เมื่อเทียบกับมลูค่าการซือ้วตัถุดิบทัง้หมดในปี 

2561 และคิดเป็นร้อยละ82.02 ในปี 2562 ซึง่มีผู้จดัจําหนา่ยหลกัน้อยราย เพ่ือความรวดเร็วในการติดตอ่ และควบคมุคณุภาพ

ของวตัถดุิบ สาํหรับอปุกรณ์ตกแตง่สนิค้ามีความหลากหลายขึน้อยูก่บัรูปแบบของผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า OEM 

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

อ่ืนๆ 
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มูลค่าการซือ้วัตถุดิบจาํแนกตามประเภท ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

         

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

วัตถุดิบหลัก 456.02       82.42   604.76       81.34    623.05       82.02         

อุปกรณ์ตกแต่งสินค้า 60.66         10.96   88.51         11.90    83.69         11.02         

วัสดุบรรจุภัณฑ์ 36.57         6.62      50.24         6.76      52.93         6.97           

รวม 553.25       100.00 743.51       100.00  759.66       100.00       

256225612560

 
 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ามาเก็บไว้ เน่ืองจากต้องการลดต้นทนุในการเก็บวตัถดุิบ และ

วตัถดุิบสว่นใหญ่จะมีอายกุารใช้งานสัน้ หากเก็บไว้นานจะทําให้คณุภาพลดลง ดงันัน้เพ่ือป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ และ

ช่วยป้องกนัความผนัผวนของราคา บริษัทฯจะทําสญัญาซือ้ขายในระยะยาวแทน กลา่วคือจะมีการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

เพ่ือจองกําลงัการผลติของผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุบิ และเพ่ือสง่มอบวตัถดุิบตามกําหนดเวลาท่ีตกลงไว้ สาํหรับวตัถดุิบหลกั เช่น ผ้า

และยาง เป็นสิง่จําเป็นต่อการผลิตสินค้าทกุชนิดนัน้ จะใช้ผู้ จําหน่ายวตัถดุิบรายประจําเพียงไม่ก่ีรายและมีการซือ้ขายกนัเป็น

ระยะเวลานาน สว่นอปุกรณ์ตกแตง่ และวสัดบุรรจภุณัฑ์นัน้จะมีรายละเอียดมากทําให้ไมม่ีผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายประจํา 

  ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยสัง่ซือ้วตัถุดิบประเภทต่างๆ จากผู้ จําหน่ายวตัถุดิบรวมทัง้สิน้กว่า 200 ราย โดยเป็นผู้

จําหนา่ยวตัถดุิบรายใหญ่ 2-3 ราย มีสดัสว่นการซือ้ขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ   62.27และ

ร้อยละ 59.25   ของยอดซือ้รวมโดยประมาณในปี2561 และปี 2562ตามลําดบั ทัง้นีไ้ม่มีผู้ จําหน่ายวตัถดุิบรายใดท่ีมีสดัสว่น

มากกว่าร้อยละ 15 ของยอดซือ้วตัถดุิบรวมทัง้หมด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัจากผู้ จําหน่ายวตัถุดิบราย

ประจํา ซึ่งหากต้องการวตัถุดิบชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีการนํามาใช้ในการผลิต ก็จะจัดให้มีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซือ้จะ

พิจารณาตามความเร่งดว่นของงานประกอบในการจดัหาผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศในสดัสว่นร้อยละ 20.24 เทียบกบัมลูค่าการ

สัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัทัง้หมดในปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ  20.64  ในปี 2562 โดยเป็นการสัง่ซือ้จากประเทศฮ่องกง  เกาหลี จีน

และไต้หวนั เป็นต้น 
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• การควบคุมคุณภาพการผลิต 

  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการผลติสนิค้าอยา่งเข้มงวด โดยในทกุโรงงานจะมีระบบการควบคมุคณุภาพก่อนผลติ

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนผลติ – Pre-Production Meeting, การควบคมุคณุภาพระหวา่งผลติ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

ระหวา่งการผลติ (QC In Line) และการควบคมุคณุภาพหลงัผลติ เพ่ือตรวจสอบขัน้สดุท้ายหลงัจากการผลติสนิค้าเสร็จสิน้ก่อน

สง่มอบให้ลกูค้า เพ่ือให้แนใ่จได้วา่สนิค้าท่ีผลติผา่นมาตรฐานสากล และเป็นไปตามคาํสัง่ผลติ (End Control 100% และการ

สุม่ตรวจ) นอกจากนี ้ยงัมีหนว่ยงานตรวจสอบคณุภาพจากสาํนกังานใหญ่ เข้าตรวจสอบระบบคณุภาพของโรงงานหรือทําการ

สุม่ตรวจสนิค้าหลงัผลติ (เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของลกูค้า ) 

 

 

  หน่วย : ล้านบาท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

  ภายในประเทศ 380.21          83.4% 482.34          79.8% 494.43          79.4%

  ต่างประเทศ

ฮ่องกง 15.57            3.4% 21.98            3.6% 22.94            3.7%

เกาหลี 12.99            2.8% 14.05            2.3% 13.12            2.1%

จีน 19.19            4.2% 44.34            7.3% 49.49            7.9%

ไต้หวัน 17.97            3.9% 24.74            4.1% 23.65            3.8%

อิตาลี 1.87              0.4% 4.46              0.7% 5.11              0.8%

สวิสเซอร์แลนด์ 0.68              0.1% 0.02              0.1% 0.01              0.0%

ฝรั่งเศส 0.32              0.1% 0.39              0.1%

อินโดนีเซีย 4.42              1.0% 5.02              0.8% 3.73              0.6%

อื่น ๆ 2.79              0.6% 7.42              1.2% 10.56            1.6%

  รวมต่างประเทศ 75.80            16.6% 122.42          20.2% 128.61          20.6%

  รวมมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ 465.01      100.0% 604.76       100.0% 623.05      100.0%

มูลค่าสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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3.ปัจจัยความเส่ียง 

• ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

หลายๆ ปัจจยัได้ถกูลดทอนและเปลีย่นแปลงจากการแก้ไขในการดําเนินธุรกิจและการปรับเปลีย่นของสภาวะตาม

ความเป็นจริงในยคุปัจจบุนั เช่น 

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 

  ปัจจบุนัช่องทางการจําหนา่ยได้เพ่ิมมากขึน้ ตามกระแสท่ีเปลีย่นไปของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ก็ได้ขยายช่องทางการ

จําหนา่ยมากขึน้ในหลายๆ ช่องทาง เช่น การขายทาง Social Media  การขายทาง TV  การขายทางไดเร็กซ์เซลล์  ไมไ่ด้อาศยั

เฉพาะช่องทางการจําหนา่ยเดิม อยา่งห้างสรรพสนิค้า  ร้านค้ายอ่ย และ Discount Store 

  ในปี 2562-2563  บริษัทยงัมีแผนการเพ่ิมสดัสว่นการขายจากช่องทางของตนเอง โดยการขายแบบเคลือ่นท่ี Mobile 

Pop Up Store ให้มากยิง่ขึน้ 

- ความเสี่ยงจากการเปิดร้านค้าของบริษัทเอง 

  ปัจจบุนับริษัทได้ปรับลดร้านค้าโดยการไมต่อ่สญัญาเชา่ในร้านค้าท่ีไมไ่ด้สร้างผลกําไร และเพ่ิมความระมดัระวงัใน

การเปิดร้านค้าใหมใ่ห้มากยิ่งขึน้ และยงัสามารถรักษายอดขายไว้ได้จากการเติบโตในจดุขายเดิม และการขยายไปทางตลาด 

online ท่ีมีคา่ใช้จา่ยตํา่กวา่ ในปี 2562 บริษัทได้ปิดร้านค้ายอ่ย (Traditional Trade) ไปถึง 5 ร้านค้า สว่นร้านค้าท่ีเปิดใหม่ก็

มุง่เน้นให้เป็นร้านค้าท่ีมีการใช้พืน้ท่ีน้อยลง แนวทางในปี 2563 บริษัทมีแผนท่ีจะปิดร้านค้ายอ่ยมากถึง 20 แหง่  โดยยงัรักษา

พนกังานขายไว้ เพ่ือเสริมการขายในรูปแบบ Mobile Pop Up Store 

- ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย 

  ปัจจบุนับริษัทมแีนวทางในการลดทอนสนิค้าท่ีไมต่อบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคอยา่งใกล้ชิด ข้อผิดพลาด

ท่ีเคยเกิดขึน้จึงลดน้อยลง ในการคาดการณ์ปริมาณสนิค้าตอ่แบบ โดยเฉพาะแบบ Fashion ท่ีเปลีย่นแปลงไปตาม Trend ของ

ตลาดเสมอ ทางบริษัทได้ลดปริมาณตอ่แบบและวางจําหนา่ยเฉพาะร้านค้าในระดบับนเทา่นัน้ รวมทัง้การสร้างสนิค้า 

Exclusive เฉพาะแตล่ะช่องทางการจําหนา่ย หากสนิค้า Exclusive ไมส่าํเร็จ ก็สามารถนํามาสลบัทดลองขายในช่องทางอ่ืนๆ

ได้ ในปี 2562 ปริมาณสนิค้า Basic มีมากขึน้เป็น 70% ในขณะท่ีสนิค้า Fashion ลดลงเป็น 30% เป็นผลให้สนิค้าล้าสมยัลด

น้อยลง 

  บริษัทยงัได้ลดภาระการเก็บและกระจายสนิค้า เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายโดยระบบ Sabina@home คือ ลกูค้าสามารถสัง่

สนิค้าผา่นทกุจดุขาย(offline) ให้ไปสง่ถึงท่ีบ้านหรือท่ีทํางานได้อีกด้วย 
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- อัตราแลกเปลี่ยน 

  ปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นธุรกิจสง่ออกท่ีตํ่ากวา่ในอดตีเป็นอยา่งมาก และแนวโน้มคา่เงินบาทในปีนีก็้ไปในทิศทางท่ี

แข็งตวัมากขึน้ บริษัทได้ทําการประกนัความเสีย่งด้วยการทํา Forward Exchange Currency ลว่งหน้าในทกุๆ รายการท่ีสง่ออก 

ขณะท่ีการนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศและการสัง่ซือ้สนิค้าสาํเร็จรูปมาจําหนา่ย(Sourcing)กลบัเป็นบวกตอ่กําไรจากอตัรา

แลกเปลีย่น อยา่งไรก็ตามความเสีย่งยงัคงอยูก่บัธุรกิจตอ่ไป เพราะการคาดการณ์อตัราแลกเปลีย่นอาจพลกิกลบัในทิศทาง

ตรงกนัข้ามได้เสมอ ดงันัน้แผนธุรกิจของบริษัทจงึมิได้คาดหวงักําไรจากหมวดอตัราแลกเปลีย่นเลย 

  ในปี 2563 แม้คา่เงินบาทจะมแีนวโน้มออ่นคา่ในชว่งต้นปี แตก็่ยงัไมม่ีนยัสาํคญัพอท่ีจะเร่งการสง่ออกไปแขง่ขนักบั

ประเทศท่ีได้รับสทิธิพิเศษทางภาษี (GSP) และมีคา่แรงตํา่กวา่ คา่เงินออ่นกวา่เรา ในทางตรงกนัข้ามคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ใน

ระดบั 33 บาท ลงไปท่ี 32บาท, 31บาท ไปจนถึง 30 บาท เป็นแนวทางท่ีจะได้รับประโยชน์กบัเรามากกวา่  เน่ืองจากปัจจบุนั

บริษัทมีการนําเข้าสค้ิามากถงึ 35% 

- ความเสี่ยงจากการบริโภคภายในประเทศ  

  เน่ืองจากยอดขายของบริษัทฯ มาจากภายในประเทศเป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 80 ในปี 2561 และลดลงเป็นร้อยละ 79 

ในปี 2562  ซึง่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเติบโตตํ่า หรือพิจารณาจากอตัราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 

Products หรือ GDP) ซึง่ในปี 2563 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2 การบริโภคภายในประเทศท่ีเร่ิมหดตวั การใช้จ่ายของผู้บริโภคเร่ิม

ลดลง ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้พยายามดําเนินกิจกรรมการตลาดท่ีตรงช่องทางให้เหมาะสมมากขึน้ ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

การสง่เสริมการขาย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายให้แม่นยํา ตรงกลุม่เป้าหมายมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ ยงัหา

ตลาดทดแทนโดยขยายแบรนด์ไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน หรือ AEC เพ่ือเป็นการขยายตลาดและ

ยอดขาย ในปี 2563 บริษัทยงัคงเร่งอตัราการเติบโตในช่องทาง TV , Online มากยิ่งขึน้ด้วย 

- ความเสี่ยงด้านการรับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศที่ใช้แบรนด์ตัวเอง (OEM) 

  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีลกูค้ารายใหญ่ เป็นผู้ จําหนา่ยชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าในแถบ

ยโุรปเป็นหลกั ได้วา่จ้างให้ออกแบบและผลติชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลิต (OEM) ซึ่งการรับจ้างผลิตให้กบั

ลกูค้าตา่งประเทศท่ีใช้แบรนด์ลกูค้าเอง ถึงแม้วา่บริษัทฯ ได้พยายามในการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือแข่งขนัได้มากแล้วก็ตาม แต่

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก เร่ิมกลบัมาชะลอตวัในปี 2563 ขณะเดียวกันผู้ผลิตท่ีเป็นคู่แข่งในแต่ละประเทศท่ีมีอยู่เป็น

จํานวนมาก ไม่ว่าจากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลงักา และอ่ืนๆ ก็ต้องเข้ามาแข่งขนัในการรับออเดอร์อย่างหนกั 

อย่างไรก็ตาม การทําการค้า OEM มิได้เป็นเป้าหมายใหญ่ของบริษัทจากท่ีปี 2550 ท่ีเราเน้นการสร้าง Brand “Sabina” 

มากกว่าดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้จุดเด่นของการผลิตสินค้าคณุภาพในการเสนอขายสินค้า High Fashion , Big Cup Bra , Big 

Cup Swim Wear ให้กบัลกูค้า OEM ตลาดบนมากขึน้ เป็นการมุง่เน้นท่ีผลกําไรมากกวา่การขยายการรับ Order มากๆ 
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-   ความเสี่ยงจากเทคโนโลย ี

ความเสีย่งจากเทคโนโลยี ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคมีการเปลีย่นแปลงวิธีการบริโภคสือ่และเปลีย่น

รูปแบบการซือ้สนิค้า ตลอดจนเทคโนโลยี ทําให้ลกูค้าสามารถเข้าถึง ข้อมลูขา่วสาร สามารถเปรียบเทียบ และมีตวัเลอืกในการ

บริโภคมากขึน้  บริษัท จึงต้องมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตัง้แตก่ารออกแบบสนิค้าให้

ตรงตอ่ความต้องการ ท่ีทนัสมยั การผลติสนิค้า ให้ได้คณุภาพตามท่ีมีการโฆษณาไว้ และต้องสามารถให้บริการลกูค้าได้ตามท่ี

ลกูค้าต้องการ ด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยาํ 

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 

 

- การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและการเพิ่มขึน้ของค่าแรงทุกๆปี 

  ปัจจบุนัแม้วา่ประเทศไทยมีคา่แรงอยูใ่นระดบัท่ีสงูพอสมควร เมื่อเทียบกบัผู้ผลติในแถบอาเซียน แตแ่รงงานท่ีจะใช้ใน

อตุสาหกรรมชดุชัน้ในยงัเป็นแรงงานซึง่หาได้ยาก เน่ืองจากต้องเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือในการตดัเย็บสงู ได้รับการฝึกฝนจนชํานาญ

ในระดบัหนึง่ แตกตา่งจากแรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทออ่ืนทําให้แรงงานหนัไปทํางานในโรงงานท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถมาก

นัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งได้ผลตอบแทนท่ีเท่ากันหรือมากกว่า ทําให้

อตุสาหกรรมนีย้งัคงขาดแคลนแรงงานเป็นอยา่งมาก แตก่ารปรับตวัของบริษัทไปในทิศทางของ Lean Manufacturing ปรับการ

นัง่เย็บเป็นการยืนเย็บ ได้สง่ผลดีต่อ Productivity รวมทัง้รายได้พนกังานท่ีเพ่ิมมากขึน้ ปัจจุบนั Turn Over ของบริษัทอยู่ท่ีตํ่า

กวา่ 1.5% 

  ปัจจบุนับริษัทยงัลดความเสีย่งในกรณีต้นทนุค่าแรงอาจจะสงูขึน้อย่างมากในบางปีจากนีไ้ป ด้วยการไมล่งทนุขยาย

โรงงานใหมโ่ดยการสัง่ซือ้สินค้าสําเร็จรูปมาจําหน่ายในต้นทนุท่ีตํ่ากว่าจากประกาศข้างเคียง ในปี 2561 สดัสว่นการสัง่ซือ้มา

ขายเป็น 18% ของสนิค้าเตรียมขายทัง้หมด  ในปี 2562 สดัสว่นนีไ้ด้เพ่ิมขึน้มาเป็น 37% และคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เป็น  40 – 45 % 

ในปี 2563 

    - การคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความเสีย่งในการตอบสนองตอ่ภาวะโลกร้อน และเป็นสว่นหนึง่ในการรักษาสิง่แวดล้อม บริษัทมีความตระหนกัถงึ

ปัญหาสิง่แวดล้อม เน่ืองจากกระบวนการผลติ จนถงึจดัจําหนา่ยสนิค้า มกีารใช้ผลติภณัฑ์ท่ียงัไมเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เชน่ 

ถงุพลาสตกิ ทัง้นี ้ ได้มีนโยบาย ในทกุสว่นงาน เพ่ือทําโครงการลดการใช้ วสัดท่ีุทําลายสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการลด

ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั  สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อท่ี 10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่กลา่วถึงเร่ือง 

ESG ไว้ในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 1. ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม (Environmental)  2. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social)            

3. ความรับผิดชอบตอ่ธรรมาภิบาล (Governance) 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

60 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

ที่ดนิ      

 

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบน

ท่ีดินติดภาระจํานองเป็น

หลกัประกันในการกู้ ยืมกับ 

ธน าค าร ก รุ งศ รีอ ยุธ ย า 

วงเงิน100 ล้านบาท 

บริษัทฯ     

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 2 แปลง ท่ีตัง้ ต.วงัไก่เถ่ือน 

อ.หนัคา จ.ชัยนาท รวมเนือ้ท่ี 7 ไร่ 2 งาน 28 

ตารางวา เป็นท่ีตัง้โรงงาน 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 1 แปลง ท่ีตัง้ ต.วงัไก่เถ่ือน 

อ.หนัคา จ.ชยันาท เนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 56 ตาราง

วา เป็นท่ีตัง้โรงงานและสาํนกังาน 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

1.00 

 

 

6.13 

1.00 

 

 

6.13 

1.00 

 

 

6.13 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 2 แปลง ท่ีตัง้ ต.ดู่ทุ่ง อ.

เมือง จ.ยโสธร รวมเนือ้ท่ี 53 ไร่ 2 งาน 98 

ตารางวา เป็นท่ีตัง้โรงงานและสาํนกังาน 

 

 

เป็นเจ้าของ 10.29 10.29 10.29 

 

 

 

 

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน

ท่ีดินติดภาระจํานองเ ป็น

หลักประกันในการกู้ ยืมกับ 

ธนาคารกสิกรไทย วงเ งิน 

129.78 ล้านบาท 

บริษัทยอ่ย 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 2 แปลง ท่ีตัง้93/23 ซอย

ร่มไทร ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ กทม. รวมเนือ้ท่ี 138 ตารางวา 

เป็นท่ีตัง้โรงงาน 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 3 แปลงเลขท่ี 

7611,7612,7613 ท่ีตัง้ 93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.

เพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 

กทม. เนือ้ท่ีรวม 2 งาน 37 ตารางวา เป็นท่ีตัง้

โรงงาน  

-โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12037,12778 จํานวน 2 

แปลง ท่ีตัง้ 93/47 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม 

แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ เนือ้

ท่ีรวม 1 งาน 89 ตารางวา เป็นท่ีตัง้โรงงาน 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

1.72 

 

 

 

9.95 

 

 

 

 

7.94 

 

 

 

 

1.72 

 

 

 

9.95 

 

 

 

 

7.94 

 

 

 

 

1.72 

 

 

 

9.95 

 

 

 

 

7.94 

 

 

 

 

ไมม่ี 

 

 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

ไมม่ี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

60 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 2 แปลง เลขท่ี 12 ถนน

อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก

น้อย กทม. รวมเนือ้ท่ี 2 งาน  17 ตารางวา เป็น

ท่ีตัง้สาํนกังาน 

เป็นเจ้าของ 

 

7.96 7.96 

 

7.96 ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน

ท่ีดินติดภาระจํานองเ ป็น

หลักประกันกับธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา วงเงิน 200 ล้าน

บาท 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 1 แปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

9378 ท่ีตัง้ 30/11 หมู ่12 ถ.พธุมณฑลสาย 5 

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนือ้ท่ีรวม 11 

ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เป็นท่ีตัง้สาํนกังาน และ

โรงงาน 

-โฉนดท่ีดิน จํานวน 1 แปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

20329 ท่ีตัง้ 30/5 หม ู12 ถ.พธุมณฑลสาย5  

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนือ้ท่ีรวม 4 ไร่ 

1 งาน 87 ตารางวา เป็นท่ีตัง้สาํนกังาน และ

โรงงาน 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

52.10 

 

 

 

 

21.40 

52.10 

 

 

 

 

21.92 

52.10 

 

 

 

 

21.92 

 

ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน

ท่ีดินติดภาระจํานองเ ป็น

หลักประกันในการกู้ ยืมกับ 

ธนาคารกสิกรไทย วงเ งิน

191.86 ล้านบาท 

 

อาคาร       

บริษัทฯ      

-โรงงาน ท่ีตัง้ ต.ดูทุ่ง่ อ.เมือง จ.ยโสธร เป็นเจ้าของ 36.71 30.70 24.70 ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลกัประกันในการกู้ ยืม

กบั ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 

129.78 ล้านบาท 

-โรงงานท่ีตัง้ ต.วงัไกเ่ถ่ือน อ.หนัคา จ.ชยันาท เป็นเจ้าของ 1.92 2.00 2.14 ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลกัประกันในการกู้ ยืม

กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

วงเงิน 100 ล้านบาท 

   - โรงงานท่ีตัง้ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง          

จ.บรีุรัมย์ 

 1.41 1.31 1.20 ไมม่ี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

60 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

บริษัทยอ่ย 

-อาคารคลงัสนิค้า 2 ชัน้ และอาคารตดัเย็บและ

สาํนกังาน 4 ชัน้ ท่ีตัง้ ถนนพทุธมณฑลสาย5 ต.

ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  

เป็นเจ้าของ 20.96 21.95 25.21 ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลักประกันกับธนาคาร

กสิก ร ไท ย  ว ง เ งิ น  191.86 

ล้านบาท 

-สาํนกังาน ท่ีตัง้ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ

อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.  

เป็นเจ้าของ 11.51 10.80 9.64 ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลกัประกนักบัธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา วงเงิน 200 

ล้านบาท 

-อาคาร 93/23 ต.วดัทา่พระ อ.บางกอกใหญ่ 

กทม. 

-อาคาร93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม 

แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 

-อาคาร93/47 ซ.เพชรเกษม7 ถ.เพชรเกษม 

แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 

 

เป็นเจ้าของ 

 

เป็นเจ้าของ 

 

เป็นเจ้าของ 

1.81 

 

0.98 

 

1.98 

7.29 

 

0.87 

 

1.77 

6.86 

 

0.76 

 

1.55 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์       

บริษัทฯ 

อปุกรณ์สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 

เคร่ืองจกัรตดั, เย็บ, ป้อนสิง่ทอ และทรัพย์สนิ

อ่ืน  

 

บริษัทยอ่ย 

อปุกรณ์สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 

เคร่ืองป๊ัม mold, เคร่ืองจกัรตดั, เย็บ, ตรวจผ้า

และทรัพย์สนิอ่ืนๆ  

 

 

 

     

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

0.27 

0.39 

12.75 

 

 

 

7.64 

35.30 

27.29 

0.82 

1.04 

27.97 

 

 

 

6.40 

29.67 

31.63 

0.85 

1.02 

24.14 

 

 

 

5.98 

27.12 

28.64 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

60 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

งานระหว่างก่อสร้าง,สินทรัพย์ระหว่างตดิตัง้ 

บริษัทฯ 

งานระหวา่งก่อสร้าง 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 

 

บริษัทยอ่ย 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้0

1 * 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

- 

- 

 

 

3.99 

 

 

- 

- 

 

 

0.39 

 

 

- 

- 

 

 

3.24 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

 

ไมม่ี 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์  

  โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 

 

บริษัทยอ่ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 

สทิธิการเชา่รอการตดับญัชี 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

- 

- 

 

 

3.55 

- 

17.61 

 

 

- 

1.00 

 

 

6.61 

1.00 

13.14 

 

 

- 

1.04 

 

 

6.60 

1.05 

8.67 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 
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มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้

 

    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
ราคาทุนตามงบการเงนิ ณ วนัที่ อายุการใช้

งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 

ท่ีดิน 118.49 119.01 119.01 - 118.49 119.01 119.01 

อาคาร และสว่นปรับปรุง 317.75 328.22 335.08 20 77.28 76.70 72.06 

เคร่ืองจกัร  279.06 302.68 302.56 10 30.77 46.85 39.59 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 13.69 15.57 16.46 5 1.76 2.86 2.96 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 146.54 158.11 167.92 5 35.69 30.72 28.15 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน 55.09 56.49 58.92 5 7.91 7.22 6.83 

ยานพาหนะ 40.91 34.18 26.13 5 1.50 1.16 0.82 

คา่ตดิตัง้โปรแกรม และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

27.91 34.27 35.50 3 3.55 8.61 8.69 

สนิทรัพย์อ่ืน  0.95 0.96 0.96 5 0.06 0.05 0.03 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 47.07 51.87 54.95 3 6.01 8.70 9.40 

งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - - - - 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 3.99 0.39 3.24 - 3.99 0.39 3.24 

สทิธิการเชา่รอตดับญัชี 73.97 73.97 73.97 - 17.61 13.14 8.67 

รวม 1,125.42 1,175.72 1,194.70  304.62 315.41 299.45 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีมีความสาํคญัในการประกอบธุรกิจ แตม่ิได้มีการบนัทกึมลูคา่ทางบญัชี 

คือ เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด โดยจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศได้แก่ Sabina, Sabinie, SBN, Moldern Soft by Sabina, Moldern Curve by Sabina, และ Doomm 

Doomm เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทย่อย จะทําการต่ออายเุคร่ืองหมายการค้าทัง้ท่ีจดทะเบียนภายในประเทศ และต่างประเทศ ทุก

เคร่ืองหมายเมื่อถึงกําหนดตอ่อาย ุเน่ืองจากเคร่ืองหมายการค้าเหลา่นีย้งัมีความสําคญัต่อการค้าในอนาคต โดยบริษัทฯ คาด

ว่าจะมีการออกแบบผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเหลา่นีส้ืบเน่ืองต่อไป หากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปร่างและ

จุดเด่นท่ีต่างออกไปอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทย่อยจะดําเนินการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่ตามความเหมาะสม 

นอกจากเคร่ืองหมายการค้าต่างๆแล้ว บริษัทย่อยได้มีการยื่นขอสิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภณัฑ์ และอนุสิทธิบตัรการ

ประดิษฐ์เพ่ิมเติมอีกด้วย 

ปัจจุบันบริษัทย่อย มีการเช่าพืน้ท่ีในอาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้แก่ อาคารศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และ

ศนูย์การค้า แหลมทอง ช้อปปิง้พลาซ่า ชลบรีุ และ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์  กรุงเทพ เพ่ือดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า

ประเภท ชดุชัน้ในสตรี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้แก่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ จึงได้มีการ

จดัทําสญัญาประกนัภยัจากความเสี่ยงทกุชนิดท่ีอาจเกิดขึน้ ซึ่งครอบคลมุทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ เกือบทัง้หมด โดยมีการ

ประกนัทรัพย์สนิของทกุโรงงานรวมไปถึงทรัพย์สนิในสาํนกังาน เช่น อาคารและสิง่ก่อสร้าง สนิค้าคงคลงั เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และพฒันาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น การเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ หรือลด

ต้นทนุในการผลติ เป็นต้น ในสว่นของนโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยดงักลา่ว บริษัทฯ จะสง่ผู้แทนซึ่งเป็น

บคุคลท่ีไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งในทางธุรกิจกบับริษัทฯและบริษัทยอ่ย เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ในสดัสว่นท่ีไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดของบริษัทย่อย เพ่ือควบคมุในเร่ืองการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ

บริษัทยอ่ยอยา่งใกล้ชิด 

ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดัโดยซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซาบีน่า ฟาร์

อีสท์ จํากดัในสดัสว่นร้อยละ 99.90 ของทนุจดทะเบียน 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 
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บริษัท :   บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :   177 หมู ่8  ตําบลวงัไกเ่ถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

เลขทะเบียนบริษัท :   0107550000068 

Home Page :   www.sabina.co.th  

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

โทรสาร :   056-437159, 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 1 :   12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย   

กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์ :   02-422-9400 

โทรสาร :   02-434-5911 

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

อําเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท์ :   02-811-8220-31 

โทรสาร :   02-811-8081 
- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 3 :   236 หมูท่ี่ 10 ตําบลดูทุ่ง่  อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 
โทรศพัท์ :   045-737-351-3 

โทรสาร 

- สาํนกังานสาขาของบริษัท สาขาท่ี 4 

โทรศพัท์ 

โทรสาร 

:   045-737-356 

:   81, 106 หมูท่ี่ 6 ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 

:  044-657107,044-657210 

:  044-657207 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ :   ir@sabina.co.th  

เงินลงทนุจดทะเบียน :    347,500,000  บาท 

เรียกชําระแล้ว :   347,500,000  บาท 

หุ้นสามญั :   347,500,000  หุ้น 

มลูคา่หุ้น :   1 บาท 

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

    กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ :   02-0099999 

  

  

6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป 
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ผู้สอบบญัชี นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน หรือ 

นายชยัยทุธ องัศวุิทยา        

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4563 และ 3885  

ท่ีตัง้สาํนกังาน สาํนกังาน เอ เอ็ม ที แอสโซซเิอท 

491/27 สลีมพลาซา่  ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

โทรสาร 02-2372133 

 
ข้อมูลอื่น ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพ่ิมเตมิได้จากแบบแสดงรายการ

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

หรือ www.sabina.co.th 

 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.sabina.co.th/
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

 7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํระแล้ว 

     ปัจจบุนั บริษัทซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนจํานวน                    347.50  ล้านบาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน             347.50  ล้านบาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน                                                                     347.50  ล้านหุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

 7.2   ผู้ถอืหุ้น 

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

ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 

160,207,000 

22,192,800 

46.10 

6.39 

3. นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 

4. นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 

5. บวัหลวงหุ้นระยะยาว 

6. บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล 

10,501,000 

9,997,900 

8,403,500 

3.02 

2.88 

2.42 

7. นายอนรัุกษ์  ตัง้คารวคณุ 7,803,800 2.25 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 

9. นายไชยกร  ศิริรัตน์อสัดร 

5,897,300 

5,420,900 

1.70 

1.56 

10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 4,634,400 1.33 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

-ไมม่ี- 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสํารองตาม

จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

สาํหรับบริษัทยอ่ย คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลอืเทียบ

กบังบลงทนุของบริษัทยอ่ยนัน้ หากกระแสเงินสดของบริษัทยอ่ยมเีพียงพอ และได้ตัง้สาํรองตามกฎหมายแล้ว 

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2562* 2561 2560 

เงินปันผลตอ่หุ้น                          (บาท) 1.19 1.04 0.82 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
100.07 99.95 117.19 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
127.64 149.29 330.79 

  หมายเหตุ 

   *การจา่ยเงินปันผลในปี 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วใน

อตัราหุ้นละ0.57 บาทตอ่หุ้น และเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้จ่ายเงินปันผล

จากกําไรสะสมเพ่ิมในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท รวมจา่ยเงินปันผลประจําปี 2562 เทา่กบัอตัราหุ้นละ1.19 บาทโดยจะ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2563 ตอ่ไป  
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8.โครงสร้างการจัดการ   

              โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท  

 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 

-กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จํานวน  7 ทา่น   (เป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 ทา่น) 

-กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน   4 ทา่น 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - - 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร* กรรมการผู้จดัการ - ประธาน กรรมการ - 

3.นางสาวสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการ - - - - 

4.นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์* กรรมการ - กรรมการ - - 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์* กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

6.นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

7.นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ - 

8.นายสมชยั  วนาวิทย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน - 

9.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ - 

10.นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ กรรมการอิสระ - - - ประธาน 

11.นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

หมายเหต ุข้อมลูของกรรมการท่ีเก่ียวกบัวฒุกิารศกึษา ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัท ดตูามเอกสารแนบ 1 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานปฏิบตักิาร 

รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานผลติ 

รองกรรมการผู้จดัการสาย

งานบญัชีและการเงิน 

ผู้ อํานวยการสาย

งานขาย 

ในประเทศ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานกลยทุธ์และ

พฒันาธุรกิจ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานจดัซือ้และ 

เตรียมการผลติ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานผลติ และ

วิศวกรรมการผลติ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานบญัชี 

และการเงิน 

ผู้ อํานวยการสาย

งานทรัพยากร 

มนษุย์ 

ผู้ อํานวยการ

สายงานขาย

ตา่งประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 

หมายเหต ุ -  นางสชุญัญา ธนาลงกรณ์   ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 และครัง้ท่ี 3/2562 วนัท่ี 13 

สงิหาคม 2562 เน่ืองจากตดิภารกิจ เดนิทางไปตา่งประเทศ 

                       -  นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 เน่ืองจากตดิภารกิจสว่นตวั 

                -  นายสมชยั วนาวิทย  ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 วนัท่ี 25 ตลุาคม 2562   เน่ืองจากตดิภารกิจเดนิทางไป

ตา่งประเทศ 

 -  นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 เน่ืองจากได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 จงึทําให้ไม่ได้เข้าชมุครัง้ท่ี 1/2562 และไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

4/2562 เน่ืองจากตดิภารกิจสว่นตวั 

                       -  นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากลาป่วย 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร, นายสมคิด 

ผดงุเกียรติศกัดิ์, และนางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์ กรรมการจํานวนสองคนในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัทฯ” 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.) บริหารจดัการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2.) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบัดแูลการบริหาร

และการจดัการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายและตาม

ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจาก

รายช่ือ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

(จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

รวม 6 ครัง้ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 4 ครัง้ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

รวม 12 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครัง้ 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

รวม 2 คร้ง 

นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 6/6  12/12   

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร * 

นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

6/6 

4/6 

 12/12 

 

2/2  

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ * 6/6  12/12   

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ * 6/6  12/12  2/2 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี  6/6  12/12  2/2 

นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ 5/6 3/4  2/2  

นายสมชยั  วนาวิทย 5/6 4/4  2/2  

นายยทุธนา อดิพฒัน์ 6/6 4/4  2/2  

นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 4/6 3/4    

นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 5/6    2/2 
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ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัท

ทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ 

หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติบุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกัน การทํา แก้ไข หรือ

เลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบงัคบั รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนั และการซือ้และขายสนิทรัพย์ท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตามท่ี

หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการ

บริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีบริหารจดัการบริษัทฯ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการหรือมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจดงักลา่วได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอํานาจให้กรรมการ

ผู้จดัการหรือบคุคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดงักลา่ว

ต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบ

อํานาจนัน้ ต้องบนัทึกความเห็นชอบของกรรมการดงักลา่วในรายงานการประชุมให้ชดัเจน ทัง้นี ้การมอบ

อํานาจดงักล่าวจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่าง

ชดัเจน และต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือ

บคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตาม

ข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) กับ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทัว่ไป 

5.) พิจารณาอนมุตัิในการนําสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกนั หรือเข้าคํา้

ประกนัใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพนัแก่บริษัทฯ 

6.) พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ 

7.) พิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจภายในบริษัทฯ 

ทัง้นี ้สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ รับมอบอํานาจ หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ ท่ีมี

สว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ 
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8.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4  ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฎิบตัิการ (รักษาการ) 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลติ (รักษาการ) 

ผู้ อํานวยการสายงานขายตา่งประเทศ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ 

 

 

ผู้ อํานวยการสายงานขายในประเทศ 

ผู้ อํานวยการสายงานจดัซือ้และเตรียมการผลติ(รักษาการ)  

ผู้ อํานวยการสายงานทรัพยากรมนษุย์ (รักษาการ) 

นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี  ผู้ อํานวยการสายงานผลติ และวศิวกรรมการผลติ 

  

8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญช ี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือ

รับผิดชอบดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

• ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฏหมายและกฏระเบียบด้านหลักทรัพย์ 

ตลอดจนข้อบงัคบัของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสมํ่าเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีนยัสาํคญัตอ่ คณะกรรมการ 

• จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฏหมาย  ข้อบงัคบัของบริษัท  

• จดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิ

อยา่งถกูต้อง 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดําลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

o ทะเบียนกรรมการ 

o หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 

o หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

• เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

• ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

• นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีดูแลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัิให้

เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงแหนง่เลขานกุารบริษัทและผู้ควบคมุการทําบญัชีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ1 
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 8.4  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562  ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบ

ข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึง อํานาจ หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

 8.4.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีมีการชําระไปแล้ว ในปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี  2562 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 

 

 

- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 

 

-นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

 

- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัดิ์ 

 

- นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์ 

 

- นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 

 

- นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 

 

 

 

- นายสมชยั วนาวิทย 

 

 

- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 

 

 

-นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 

 

 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

 - คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ  

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

 

0.36 

0.12 

0.54 

0.12 

0.32 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.06 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 
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  ปี  2562 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

-นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 

 

 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

(ฐานะผู้บริหาร) 

 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- เงินเดือน คา่ตําแหนง่ และคา่นํา้มนั    

รถยนต์  โบนสั 

- คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.04 

0.08 

0.18 

29.09 

 

0.30 

 

สาํหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดคา่ตอบแทน เทา่กบัปี 2561 คือคา่ตอบแทนพืน้ฐานสาํหรับกรรมการ

ทกุคนในอตัราเทา่กนั และคา่ตอบแทนตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ตําแหนง่ คา่ตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการบริหาร 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 

กรรมการบริหาร 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

บําเหน็จกรรมการกําหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอํานาจ

จดัสรร และกําหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 

 

 8.4.2  ค่าตอบแทนอื่นๆ สาํหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษัทฯ จดัหายานพาหนะเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจํานวน  4  คนั 

 - บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ แก่พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุฯ โดยพนกังานจ่ายสะสม

และบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงันี ้

 - ระดบัผู้จดัการฝ่ายและผู้ อํานวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 

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

ได้รับในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได้ 

- ระดบัผู้บริหาร  จดัให้มีประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 
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8.5  บุคลากร  

 8.5.1 บุคลากร 

 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางแรงงานท่ีสาํคญัในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีพนกังานรวมทัง้สิน้ จํานวน 4,450 คน (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4)    ดงันี ้

 

จาํนวนพนักงาน (คน) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

จํานวนพนักงานบริษัท ซาบีน่า จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)  

4,450 4,582 4,103 

เงนิเดือนและโบนัส (ล้านบาท) 758.61 759.44 670.82 

  

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

           บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และความเหมาะสมตามคุณวุฒิ  

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเงินเดือนขัน้ตํ่าของพนกังานเป็นไปตามคา่แรงขัน้ตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนดและสอดคล้องกบั

การจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา  ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตอบแทนพิเศษเมื่อ

ทํางานได้ตามเป้าหมาย โบนสั (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) ทัง้นีก้ารพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นไปตาม

ผลงาน โดยไมพิ่จารณาความแตกตา่งในเร่ืองถ่ินกําเนิด สญัชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แตอ่ยา่งใด  

นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะ

เศรษฐกิจ และอตัราตลาดเป็นประจําทกุปี รวมทัง้มีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว ในปี 2562 บริษัท

จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัให้กบัพนกังาน เป็นจํานวนประมาณ 4,450 คน เป็นจํานวนประมาณ  758.61 ล้าน

บาท ตลอดจนจัดให้มีสวสัดิการต่างๆซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ผลตอบแทนกรณีพนกังานเกษียณอายุ การตรวจ

สขุภาพประจําปี ห้องพยาบาล ชดุฟอร์มให้กบัพนกังาน และสวสัดิการอ่ืนๆตามนโยบายดงันี ้ 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิารแก่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารและการจดัการคา่จ้าง คา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม สง่เสริมความมัน่คงและ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบัพนกังานทกุภาคสว่น รวมถงึการจดัการด้านสวสัดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น 

ประกนัสงัคม และสวสัดกิารอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีความปารถนาดีอยา่งยิ่งในการบริหารจดัการเพ่ือพนกังาน เช่น  
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  สวัสดกิารช่วยเหลือ 

- สวสัดิการกองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับพนกังาน 

- สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลสาํหรับพนกังานทกุทา่น 

- สวสัดิการเยีย่มไข้เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน 

- สวสัดิการมงคลสมรส เพ่ือร่วมแสดงความยินดใีนโอกาสเร่ิมต้น 

  ชีวิตคูข่องพนกังาน 

- สวสัดิการเงินรับขวญับตุรพนกังาน 

- สวสัดิการฌาปนกิจสามีหรือภรรยา  บตุร และ บิดามารดาพนกังาน 

- สวสัดิการเงินกู้ยืมฉกุเฉินปลอดดอกเบีย้สาํหรับพนกังาน 

 - ประกนัอบุตัิเหตสุาํหรับพนกังานท่ีมีกิจธุระอนัจําเป็นในการติดตอ่ประสานงานภายนอก และพนกังานท่ีปฏิบตังิาน

ตา่งจงัหวดั  

 

สวัสดกิารวนัลา 

บริษัทจดัให้มีสวสัดกิารวนัลาตา่งๆสาํหรับพนกังานท่ีมกิีจธุระอนัจําเป็น

ตามท่ีกฎหมายกําหนด และเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกฎหมายท่ีกําหนด 

เช่น วนัหยดุประเพณี 13 วนัตอ่ปี, ลาป่วย 30 วนัตอ่ปี ลากิจ 5 วนัตอ่ปี

ลาพกัร้อน 6 วนัตอ่ปี ลาคลอด 98 วนั ลาสมรส 5 วนั ลาฌาปนกิจ

สาํหรับสามีหรือภรรยา  บตุร และบิดามารดาพนกังาน 5 วนั รวมถึง

สวสัดิการการลาปฏิบตัิธรรม 3 วนัตอ่ปี  

 

 

สวัสดกิารช่วยเหลอืกรณีเจบ็ป่วย 7 โรคร้ายแรง อันได้แก่  

1.โรคมะเร็ง 

2.โรคไตวาย 

3.การทพุพลภาพทัง้หมดอยา่งถาวร 

4.โรคภมูิคุ้มกนัทําลายเนือ้เยื่อตวัเอง (SLE) 

5.โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลอืดสมอง หรือกระดกูสนัหลงัอนั

เป็นเหตแุก่อมัพาต 

6.โรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (HIV)  

7.ความผิดปกติของกระดกูหกัท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 

สวสัดิการช่วยเหลอืกรณีเจ็บป่วย 7 โรคร้ายแรง มวีตัถปุระสงค์ เพ่ือดแูลช่วยเหลอืพนกังานให้แข็งแรงทัง้ร่างกายและ

จิตใจ ให้พร้อมกลบัมาเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร โดยให้สทิธ์ิการลา และพิจารณาจ่ายคา่จ้างในช่วงเวลาของการรักษา และการ

พกัฟืน้แก่พนกังาน โดยมีอายงุานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา   
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อีกทัง้บริษัทยงัจดัให้มีสวสัดิการท่ีพกัสาํหรับพนกังานท่ีมีการโอนย้ายข้ามสาขา รวมถึงการจดั

สวสัดิการเบีย้เลีย้งและคา่เดินทาง ท่ีถกูออกแบบมาให้สอดคล้องกบัการทํางานจริงของพนกังาน และ

บริษัทยงัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการดแูลช่วยเหลอืพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสดุขององค์กร โดย

กําหนดให้มีการจดัตัง้โครงการ “กองทนุอุน่ใจ”โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการแบง่เบาภาระหนีส้นิของ

พนกังาน ท่ีเป็นหนีบ้ตัรเครดติ, บตัรกดเงินสด และ/หรือหนีน้อกระบบ กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้เงินใน

ภาวะฉกุเฉินในการดํารงชีพ  จากท่ีกลา่วมาสะท้อนให้เห็นวา่สวสัดิการตา่งๆของบริษัทนัน้ถกูออกแบบ

ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวติความเป็นอยูท่ี่แท้จริงของพนกังาน โดยผา่นกระบวนการพดูคยุ สอบถาม และกลัน่กรองให้ตอบสนอง

ตอ่พนกังานอนัเป็นทรัพยากรท่ีมคีา่และสาํคญัท่ีสดุตามวิสยัทศัน์ขององค์กร 

 

 8.5.2  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทถือเป็นภารกิจสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพ เพ่ิมพนูทกัษะความรู้ ขีดความสามารถของพนกังานให้

สงูขึน้ มีมาตรฐานในการทํางานและการให้บริการลกูค้า รวมทัง้ทนักบัเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆซึ่งมีการเปลี่ยน แปลง

ตลอดเวลา สง่ผลให้พนกังานมีคา่งาน (Job Values) สงูขึน้ตามไปด้วย สามารถปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่จะทําให้

บริษัทประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้การพฒันาบุคลากรยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษาและจูงใจพนกังานให้อยู่

ร่วมกบัองค์กร และเต็มใจท่ีจะทุม่เทความพยายามอยา่งเต็มกําลงั 

นอกจากนีย้งัเป็นการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพสามารถแขง่ขนัได้ ทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัสากล เพ่ือ

สามารถอยูร่อดในยคุแหง่การแขง่ขนัไร้พรมแดน (Globalization) โดยอาศยัความรู้ความสามารถของบคุลากร องค์ความรู้ 

และการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม อนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรพฒันาสูค่วามเป็นเสศิได้ ฝ่าย

ทรัพยากรมนษุย์ ( Human Resource Management ) จึงจดัทําแผนพฒันาบคุลากร โดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์

ในการทํางานเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร นํามาวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา เพ่ือวางแผน 

กําหนดเป้าหมายในการพฒันาบคุลากร พร้อมทัง้เสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ

ทศันคติของบคุลากรเพ่ือให้พนกังานยอมรับการเปลีย่นแปลงและปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ 

ส่วนพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource & Development) ได้จัดทําแผนฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

บคุลากร อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิด้านการพฒันา และถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

พฒันาบคุลากรให้มีทัง้คณุภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคณุธรรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนั

สง่ผลให้บริษัทเจริญเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ประยกุต์ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กบัการพฒันาบคุลากรในองค์กร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คือ “ความมีเหตผุล และความพอดีพอประมาณ” เราจึงไมจ่ดัการฝึกอบรมในโรงแรมท่ีหรูหรา แต่เป็นห้องสมัมนาภายใน

องค์กร  มุ่งเน้นในการสร้าง “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ เราให้ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ ท่ี

ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหลกัสตูร  

เราเช่ือมัน่ว่าประเทศจะพฒันา ธุรกิจจะเติบโต องค์กรจะมีกําไรมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัพนกังานในองค์กร  

“คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร” เพราะเทคโนโลยีตา่งๆ  สามารถหาซือ้ได้หากมีเงินทนุ แต ่“คน” ท่ีมีคณุภาพ 
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สัดส่วนการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและพฒันาบุคลากร 

รักและผูกพนัธ์หมัน้หมาย รวมถึงมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ไม่สามารถหาได้โดยง่าย จึงต้องให้ความสําคญักับการ

พฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกําลงัหรือศกัยภาพในการขบัเคลื่อน

องค์กร  

2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือให้องค์กรมีพนกังานคณุภาพ ขีดความสามารถสงู และเป็นคนดี สามารถรับมือกบัวิกฤตใดๆ ซึง่จะทําให้

องค์กรมีข้อได้เปรียบ มีความสามารถในการแข่งขนั บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์ หรือเส้นทางเพ่ือการพฒันาและฝึกอบรม 

(Training Roadmap) โดยการจดัทําแผนพฒันาและฝึกอบรมของพนกังานในแต่ละตําแหน่งงาน แต่ละระดบั และแต่ละ

กลุ่มงาน สําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างและออกแบบหลกัสตูรในการฝึกอบรมให้ตรงกับความจําเป็น และ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาดงักลา่ว รวมถึงสามารถเห็นภาพชดัเจนในการจะเติบโตก้าวหน้าในระดบัท่ีสงูขึน้ไป 

ต้องพฒันาและเตรียมความพร้อมในเร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งไรบ้าง 

    รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพของพนักงานตามหลกั 5ส และต้องความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การแข่งขนั ความต้องการของลกูค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกับ

นโยบาย เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น วฒันธรรมองค์กร ค่านิยมของคนในองค์กร โครงสร้าง 

กระบวนการบริหารจดัการในองค์กร พฤติกรรม ความรู้ และทกัษะของพนกังาน เป็นต้น 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 

จากวิสยัทศัน์ของบริษัทซาบีนา่  ท่ีเช่ือมัน่วา่ "พนกังาน เป็น

ทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีคณุคา่มากท่ีสดุ" เราจึงมุง่มัน่ท่ีจะร่วมสร้าง 

และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งรอบด้าน พร้อมทัง้สร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัองค์กรอยา่งยัง่ยืน โดยการสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ และพฒันาภายในองค์กร ผา่นโครงการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 

สอดคล้องกบัอาย ุ สายงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ตลอดจน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองของบคุลากร อนัจะเป็นผลดีตอ่พนกังานและองค์กร

อยา่งยัง่ยืนสบืไป  

 

การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

 

ผู้บริหาร 

มุง่พฒันาทกัษะการบริหารองค์กรบนพืน้ฐานการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกยคุ

ปัจจบุนั ผา่นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร “การบริหารแบบคลอ่งตวั” เพ่ือสร้างระบบการบริหาร

แบบใหม ่ ให้สอดรับกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั ท่ีผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ นําในการปรับตวั และ

ปรับเปลีย่นรูปแบบการทํางานให้คลอ่งตวั สนองตอ่ปัจจยัแหง่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

พร้อมทัง้การเข้าร่วมอบรมพฒันาการจดัการด้านการตลาดและสือ่สารองค์กรทัง้ภายในและ

ภายนอก  เพ่ือสง่เสริมการสือ่สารองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถงึการสง่เสริมทกัษะการจดัการบริหารความเสีย่ง ผา่นการ
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เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) และสง่เสริมทกัษะด้านการบริหารและ

การลงทนุผา่นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรด้านการบญัชีและบริหารการลงทนุสาํหรับผู้บริหารอยา่งสมํ่าเสมอ   อนัได้แก ่

หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานสาํหรับวชิาชีพนกัลงทนุสมัพนัธ์  ( IR Fundamental Course),หลกัสตูร Certificate in Investor 

Relations 2019, หลกัสตูร Financial Statement for Directors, หลกัสตูร Boardroom success through financing and 

investment, หลกัสตูรมาตรฐานการบญัชี PAEs ท่ีใช้ในปี62, หลกัสตูร TLCA Executive Development program EDP class 

of Year 2019, หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) รวมถงึหลกัสตูร ท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) เพ่ือให้ผู้บริหารมีทกัษะและความพร้อมในการบริหารจดัการด้านการ

ลงทนุขององค์กร อีกทัง้ยงัมุง่เน้นเจตนารมณ์ขององค์กร ท่ีเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่ ด้วยการเข้าอบรม 

อาทิเช่นหลกัสตูร Anti-Corruption : Practical Guide (ACPG) เพ่ือแลกเปลีย่นมมุมอง แนวคิด และเทคนิควิธีในการบริหาร

องค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่อยูเ่สมอ 

 

  พนักงานระดับบริหาร 

มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการบริหารจดัการงาน และคน เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ 

Digital Transformation  ภายใต้บทบาทหน้าท่ี ทัง้ในด้านการบริหารจดัการงาน  

และการบริหารความสมัพนัธ์ภายในสายงาน  ผา่นการอบรมทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร อาทิเช่น หลกัสตูรการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ,

หลกัสตูรการสร้างสมัพนัธภาพในงาน และการเรียนรู้ตวัตนของพนกังานและ

การบริหารคนในแตล่ะชว่งวยั อนัเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากร และเสริมประสทิธิภาพในการดําเนินการของหนว่ยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ผา่นการฝึกอบรมและการเรียนรู้การใช้

ซอฟต์แวร์ในการบริหารจดัการงาน และยงัมุง่เน้นการใช้ข้อมลูในการบริหารจดัการโดยการสง่เสริมการอบรม Art of Data 

Science  , Big data certification  และหลกัสตูรอ่ืนๆให้กบัหนว่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่จะเป็นอีกหนึง่กลไกสาํคญัในการ

พฒันากระบวนการทํางานโดยการประยกุต์ใช้ซอฟแวร์ร่วมกบัพนกังานระดบับริหาร เพ่ือสะท้อนการทํางาน และทิศทางการ

พฒันาให้สอดคล้องกบัการดาํเนินการและการเติบโตขององค์กร อีกทัง้บริษัทยงัสง่เสริมทกัษะด้านการจดัการ lean process , 

Kaizen และ 5ส ผา่นการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัมนากบัสถาบนัตา่งๆ อาทิเช่น สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพ่ือตอ่

ยอดความสาํเร็จขององค์กรในการบริหารจดัการเพ่ือลดขัน้ตอนการสญูเปลา่ในกระบวนการผลติและดําเนินการ และมุง่มัน่ใน

การตอ่ยอดแนวคิดสูพ่นกังาน, ครอบครัวของพนกังาน, คูค้่า, ชมุชน และสงัคม   นอกจากนัน้ยงัมุง่เน้นเจตนารมณ์ขององค์กร ท่ี

เข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่ ด้วยการสร้างการมีสว่นร่วมของพนกังานระดบับริหาร โดยการสง่เสริมการอบรม

ทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือศกึษาเทคนิควิธีในการบริหารองค์กรตอ่ต้านคอรัปชัน่ 
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พนักงานระดับปฏิบัตกิาร 

บริษัทได้ดําเนินการจดัการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบตัิงานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการอยา่ง

เข้าถงึ โดยสะท้อนมมุมองจากกระบวนการภายใน และแนวนโยบายขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้อง

และสอดผสานอยา่งเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการอบรมทกัษะและพฒันาฝีมือแรงงานสายงานผลติ ท่ี

มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานการทํางานผา่นการอบรมทกัษะการทํางานจกัรประเภทตา่งๆให้พนกังาน

เกิดความเช่ียวชาญ และสามารถปฏิบตัิงานได้ในทกุขัน้ตอนการผลติ ซึง่เป็นแนวคดิสาํคญันํามาสู่

การตอ่ยอดการจดัตัง้โครงการ  “Work Passport”  มีวตัถปุระสงค์มุง่เน้นการสง่เสริมให้

พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้ในทกุขัน้ตอนการผลติอยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐานขององค์กร 

ผา่นการฝึกอบรมพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานจนเกิดความเช่ียวชาญ และจดัทดสอบความสามารถ

ในแตล่ะสว่นงาน ซึง่เมื่อผา่นการทดสอบแตล่ะสว่น พนกังานจะได้รับสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงศกัยภาพ ยงัผลให้เกิดความภาคภมูิใจ

ในการปฏิบตังิาน และการขวนขวายในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะเพ่ิมเตมิอยูเ่สมอ  รวมถึงพฒันาทกัษะการบริหารข้อผิดพลาด

ในการทํางาน เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบตังิานท่ีมคีณุภาพอยา่งยัง่ยืน ในสว่นพนกังานขายบริษัทมุง่เน้นการพฒันาทกัษะการ

บริการอยา่งเต็มรูปแบบด้วยการอบรมหลกัสตูร”การพฒันาและสง่เสริมทกัษะการบริการท่ีเป็นเลศิ ( Service Excellence )” 

ให้แก่พนกังานขายทัว่ประเทศ อนัเป็นหวัใจสาํคญัในการสง่ตอ่สนิค้าท่ีมีคณุภาพตอ่ผู้ใช้ผลติภณัฑ์ รวมถึงการอบรมเพ่ือสร้างการ

เรียนรู้และการประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์ตา่งๆในการเข้ามามีสว่นร่วมในการทํางานให้กบัพนกังานทกุสว่นงาน เพ่ือสร้างประสทิธิภาพ

ให้กบัพนกังานและการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ อีกทัง้ยงัสานตอ่นโยบายวา่ด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ขององค์กร ผา่น

กิจกรรมและการฝึกอบรมให้แก่พนกังานอยูเ่สมอ    

 

 การจัดหลกัสตูรการอบรมของซาบีน่า มุ่งเน้นท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ พฒันาบุคลากรอย่างรอบด้าน และ

ตอบสนองต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างทัว่ถึง เพ่ือเน้นยํา้ให้เห็นถึงความตัง้ใจ ท่ีจะดําเนินการภายใต้

วิสยัทศัน์ท่ีว่า "พนกังาน เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีคุณค่ามากท่ีสุด"  นอกจากท่ีกล่าวในข้างต้น เรายงัมุ่งเน้นการ

พฒันาทกัษะแนวคิดการเป็นผู้ นําท่ีดี และสง่เสริมการมีสว่นร่วมให้กบัพนกังานทกุระดบั ผ่านการอบรมสมัมนา และการ

ดําเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการทํางานร่วมกนั อนัจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยัง่ยืนของ

องค์กรสบืไป 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยตระหนกัถึงความสําคญัและ

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้ในปี 2561และ2562 บริษัทได้รับการ

ประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้

ถือหุ้น  ผู้ลงทนุ  และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามนโยบาย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  ซึง่บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพ่ือการสื่อสารภายนอกองค์กร  

และเผยแพร่เพ่ือการสือ่สารให้พนกังานในองค์กรรับทราบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  และสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วม

ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

 ในปี 2560 คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ได้ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

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

หลกั ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยัง่ยืน 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทนําหลกัปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไป

ปรับใช้ตามท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินงานของบริษัทให้ได้มากท่ีสดุ และกําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ิมเติมท่ีบริษัทควรจะดําเนินการ

แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษัท  และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG 

Code ไปปรับใช้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คงของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 

และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ตลอดจนสร้างมลูคา่เพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายใน

การกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษัทฯ พงึใช้ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดงันี ้

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน 

ตามโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดําเนินกิจการท่ีแท้จริง 

มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเสีย่งในระดบัท่ีเหมาะสม 

3. กําหนดให้มีการถ่วงดลุอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพท่ีดีท่ีสดุ ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อตําหนิติเตียนของลกูค้า เพ่ือนํามาซึง่การพฒันาสนิค้าท่ีดีท่ีสดุสาํหรับลกูค้า 

5. เช่ือมัน่ในคณุคา่ของพนกังานด้วยการอบรมและพฒันา เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม สร้างจิตสาํนกึอนัดีงาม เพ่ือให้

พนกังานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัทฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเทา่เทียมกนั 

7.   ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 

8.  ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ

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

กรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโตในระดบัท่ี

เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึง่สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 1.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสาํคญัตอ่การเคารพตอ่สทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดย

ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่าง

รวดเร็วสมํ่าเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

5www.sabina.co.th  

2. สทิธิในการซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับสว่นแบง่ในผลกําไรของบริษัท 

3. สทิธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทําหลกัเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ

บริษัทท่ี 5www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. สทิธิในการสง่คําถามเพ่ือสอบถามประเดน็ตา่งๆของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้า   โดยสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาท่ีเลขานุการบริษัททางอีเมล์ : 5vaja@sabina.co.th 

โทรสาร : 02-4345911   และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสทิธิดงักลา่วบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่ี 5www.sabina.co.th  

5.    สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ โดย     

บริษัทฯจะจดัให้มีการสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอให้กบัผู้ ถือ

หุ้น เป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

  6.  บริษัท ฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน

สถาบนัได้เข้าร่วมประชุมโดยการจดัสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่ง

มวลชนเข้าถึงและเพียงพอ 

http://www.sabina.co.th/
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7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้และไมม่ีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท 

8.บริษัทฯ มีสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย(Free Float) มากกวา่ร้อยละ40 

9.บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

                    10. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหวางผู้ ถือหุ้น(Shareholders agreement) ท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

                   11.    บริษัทฯ ยงัได้เพ่ิมช่องทางเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ ถือ

หุ้น รวมทัง้แบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้ลว่งหน้าในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ 5www.sabina.co.th ก่อนการจดัสง่เอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้สิทธิ

ออกเสยีง และมีการเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

12.    เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสทิธิของตนได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เพ่ือลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

13.    บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชีแ้จง

รายละเอียดในการประชมุรวมถงึวธีินบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลง

มติจากการนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

14.    บริษัทฯ จดัให้มีการดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   โดยไมต้่องรอถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

15.    สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันในการรับซือ้หุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนัได้ 

2. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น

ปีละ 1 ครัง้ภายในระยะเวลา 4 เดือน  นับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและถือเป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้หากไมต่ิดภารกิจสาํคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษัทฯ จะจดัสง่

หนงัสอืเชิญประชมุ แบบฟอร์มมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า

อยา่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย14วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระ

ตา่งๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน สามารถเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทนได้  

2.1   บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้น 

2.2   บริษัทฯจดัให้มีเว็บไซต์ เพ่ือเสนอข้อมลูท่ีสาํคญั ขา่วสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจําไตรมาส 

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

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับท่ี
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จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนั

ก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2.3   บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกสถานท่ีจัดประชุม ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกตอ่การเดินทาง และจดัให้มีเวลาดําเนินการประชมุอยา่งเพียงพอ 

2.4   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นว่า

สาํคญัและเสนอรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการลว่งหน้า 

โดยมีวิธีการปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้อยา่งชดัเจน ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2.5   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย1 เดือน

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผา่นทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

2.6   บริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือ

หุ้น 

2.7    บริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้น ท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว มีสทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนน

ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

2.8    บริษัทจดัให้มีตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือ

หุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการซือ้หุ้นคืนและไม่มีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็น

นยัสําคญัต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนัได้ 

 

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 

3.1 บริษัทได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้

จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั อยา่งไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วซึ่งเป็น

ข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทจดัสง่ให้กับผู้ ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 5www.sabina.co.th อย่าง

น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้า รวมทัง้

ได้มีการประกาศลงหนงัสอืพิมพ์รายวนั ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัและก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 20 วนั เพ่ือบอกกลา่ว

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

3.2 หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มี 

รายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชมุ ระบไุว้อยา่งชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา 

มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถปุระสงค์และเหตผุล พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบงัคบับริษัท

เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวัน

ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีข้อมลู ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

และวิธีการเข้าร่วมประชมุและเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการสือ่สารสาํหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ บริษัทได้จดัทํา

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นภาษาองักฤษด้วย 
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3.3   บริษัท ได้จดัเตรียมข้อมลูวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุไว้อย่างครบถ้วนทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วย

ในการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น สง่เสริมการใช้สทิธิโดยได้มีการนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญั

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิและได้บรรจเุร่ืองสาํคญัตา่ง ๆ ไว้อยา่งครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบัของบริษัท วาระท่ีสาํคญัได้แก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษัทได้เสนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปัน

ผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเลือกกรรมการเป็น

รายบคุคล โดยมีข้อมลูรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อาย ุประวตัิการศึกษา ประวตัิการทํางาน   จํานวน

บริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลกัเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  จํานวนปีท่ีดํารง

ตําแหนง่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องการอยา่งแท้จริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบและกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิตอ่ไป 

-วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้เสนอรายละเอียด

เก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชี ความเป็น

อิสระ คา่ตอบแทนจํานวนปีท่ีสอบบญัชี (กรณีผู้สอบบญัชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบญัชีซึ่งได้

ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.  การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

  4.1 ก่อนเร่ิมประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมจะทําการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายให้ท่ีประชุมรับทราบ และชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่าง ๆท่ีใช้ในการ

ประชุม รวมทัง้ขัน้ตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชุมไปแล้ว

บริษัทยงัให้สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีเหลอือยูท่ี่ยงัไมไ่ด้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองค์ประชมุ 

  4.2 บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือให้

สามารถดําเนินการประชมุได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะ

วาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  4.3  บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

ได้ 

 4.4  บริษัทฯ มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั 

 4.5  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด 

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
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 4.6  บริษัทฯ หลกีเลีย่งการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการ

ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 

 4.7  บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

5.  การดาํเนินการหลังประชุมผู้ถอืหุ้น 

 5.1  บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามข้อสงสยั ซึ่งบริษัทฯ ได้จดบนัทึกประเด็นซกัถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

และผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมทัง้บนัทึกช่ือ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัทําการถดัไปจากวนัประชุมผู้

ถือหุ้น โดยแจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจดัทํา

โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

5.4 บริษัทได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย

บนัทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ความเห็น ข้อ

ซกัถามตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงของกรรมการรวมทัง้มติท่ีประชมุไว้อยา่งชดัเจน และได้มีการจดัสง่รายงานตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี ้ยงัได้เผยแพร่ภาพและเสยีงของการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทด้วย 

 

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

  บริษัท ได้ให้ความสาํคญักบัผู้ ถือหุ้นและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรมดงันี ้

1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯกําหนด ทัง้ได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรัพย์

และเว็บไซต์บริษัทก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี  25 ตุลาคม 2562  ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

2.การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล

อ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียด

เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ได้แนะนําวิธีและขัน้ตอนในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน ท่ี

ทางบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งชาติ บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติพร้อมทัง้สามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

3.  กาํหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตาม

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง และไมม่ีหุ้นใดท่ีมีสทิธิพิเศษท่ีจะจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทําโดยเปิดเผย มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และจะเก็บบตัร

ลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้

ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยใช้ระบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

5.การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการ

ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ดงันี ้

1.   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผู้ไมห่วงัดีในการเข้ามาดแูล หรือทําลายข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัท

ฯ นอกจากนัน้ยงัมีระบบ Anti-Virus เพ่ือป้องกนัการนําไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทําลายข้อมลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูของพนกังาน Security ในแต่ละ 

Program Software เพ่ือจดัระดบัของพนกังานในการเข้าถึงข้อมลูได้ 

  3.   บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไว้ในสญัญาจ้าง

แรงงาน และข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จากข้อมลู หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ท่ียงัเป็นความลบั และยงัไม ่

เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ หรือขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ มี

มาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกั

งานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บคุคลท่ีกระทําผิดดงักลา่วทําการกลบั

รายการ และนําผลกําไรท่ีได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 

             5.   บคุคลภายนอกท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีอาจมีผลตอ่

ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสญัญารักษาข้อมลูความลบั ไว้กบับริษัทฯ จนกว่าจะมีการ

เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

             6. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํารายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการทํารายการเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑ์การได้มาจําหน่ายไป

ซึง่สนิทรัพย์เป็นต้น 
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หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายใน

และภายนอก  และได้กําหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

และมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กําหนด

นโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในแตล่ะกลุม่ ตลอดจนคํานงึถึงชมุชนสงัคมและสิง่แวดล้อมเพ่ือ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ และเคารพต่อสิทธิ

มนษุยชน 

ผู้ถอืหุ้น   

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอนัท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือให้บริษัทฯ มีความมัน่คง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งยัง่ยืนและเหมาะสม พร้อมกบั

ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  รวมทัง้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้

รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ครบถ้วน และถกูต้อง  อีกทัง้ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความมีเหตุ

มีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

ลูกค้า 

บริษัทฯ ตัง้ใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้าให้กบัลกูค้า โดย

คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมคณุคา่ให้แกส่นิค้าและบริการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุวยั 

ตลอดจนเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคําร้องเรียนของลกูค้า โดยผ่านทางพนกังานขายของบริษัทฯ ซึ่ง

ประจําอยูต่ามเคาน์เตอร์จําหนา่ยสนิค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าชัน้นําทัว่ประเทศ 

พนักงาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจสําคญัท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อ

พนกังานโดยมุง่สง่เสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึง พร้อมกบัสร้างความ

มัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนดแูล รักษา สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภยัต่อสขุภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนกังาน บริษัทฯ ให้การดแูลพนกังานใน

ด้านความปลอดภยัและจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เช่น   

- ห้องพยาบาล 

- การตรวจสขุภาพประจําปี   

- สวสัดิการซือ้สนิค้าราคาพิเศษเพ่ือช่วยการครองชีพของพนกังาน   

- ชดุฟอร์มให้กบัพนกังาน 

- กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกู้ เมื่อพนกังานจําเป็นต้องใช้ยามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบีย้ตํ่า    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือพฒันาพนกังาน 

- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   
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คู่ ค้าหรือเจ้าหนี ้

บริษัทฯได้ให้ความสาํคญัตอ่คูค้่าหรือเจ้าหนีซ้ึง่เป็นผู้ ท่ีมีสว่นสาํคญัส่วนหนึ่งของต้นทนุการผลิตของบริษัทฯ

โดยทางบริษัทฯได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ ขายด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ขายมีระดับ

ความสามารถท่ีจะตอบสนองตอ่ข้อกําหนดทางคณุภาพของบริษัทและลกูค้าได้โดยทางบริษัทมีหลกัการคดัเลอืกทัง้การ

ประเมินตามวตัถดุิบ วสัดสุนิค้าตา่ง ๆและรวมถึงการประเมินผู้ขายดงันี ้

วตัถดุิบและวสัดสุนิค้าทัว่ไป  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกมีดงันี ้

1.ระยะเวลาในการจดัสง่  2.ราคาของสนิค้า 3.ปริมาณขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้4.มีระบบการตรวจสอบของแต่ละ

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

สนิค้า 

วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ และการจ้างทําอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกมีดงันี ้

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

กําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจดัสง่(เฉพาะผู้ขายในตา่งประเทศ)  โดยทางบริษัทได้จดัให้มีการ

ทําแบบฟอร์มในการคดัเลอืกผู้ขายและจดัให้มีการประเมินผู้ขายอยา่งน้อยปีละ2ครัง้ 

    บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่า และหรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

และไมเ่รียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไมส่จุริตในการค้า และจะสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจ

ท่ีดีตอ่กนั รวมถึงแลกเปลีย่นความรู้ และร่วมกนัพฒันาสนิค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิด

กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการ

พิจารณาแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

  บริษัทมีนโยบายในการแนะนําให้ลกูค้าเข้าโครงการAnti-Coruption 

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชกัชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ CAC 

FOR SME  และมีบริษัทคูค้่าสนใจเข้าร่วมประชมุจํานวน 48 บริษัท  โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคณุพนา  รัตนบรรณางกูร                    

ตําแหน่งผู้ อํานวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME  เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับรายละเอียดโครงการดงักล่าว                      

เมื่อวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชมุ 702  อาคารสาํนกังานใหญ่อรุณอมรินทร์ 

 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลกูฝังจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและสงัคมโดยสว่นรวม และไม่กระทําการใดๆ หรือให้การสนบัสนนุการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิด

ผลเสยีตอ่ประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมรวมทัง้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา

ชมุชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม(CSR)) 

คู่แข่งขันทางการค้า 

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัติามกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม หรือขดัตอ่กฎหมายใด โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีด ี

2. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
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3. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

เช่น การจ่ายสนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ขง่ 

4. สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไมผ่กูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้ากบั

บริษัทเทา่นัน้ 

5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการ

จดัสรรรายได้และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิค้าและบริการ  การกําหนดราคาสนิค้าและบริการ  อนัจะ

ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยกําหนดให้

กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยทกุคนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถกูลว่งละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบคุคลอ่ืน 

ท่ีผา่นมาบริษัทฯไมเ่คยมีรายงานการถกูร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต(Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption) พร้อมทัง้มีการกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุ

คนปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดนโยบายท่ีเน้นการปลกูจิตสํานึกให้พนกังานและ

ผู้บริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความ

ถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทัง้ได้

กําหนดนโยบายตา่ง ๆ ซึง่เก่ียวกบัการตอ่ตา่นทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักลา่ว และ

ปฏิบตัิตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กําหนดกรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ

บริษัทยอ่ยทกุคน ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

• เน้นการปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานและผู้บริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้

สร้างคา่นิยมท่ีดี เพ่ือพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยา่งมีประสทิธิภาพ  

• กําหนดให้กรรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้า

ไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ทัง้ตอ่บริษัท ตอ่ตนเอง ตอ่

ครอบครัว ตอ่เพ่ือน และตอ่คนรู้จกั 

• สร้างระบบการควบคมุภายใน เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ จะสง่ผลให้ความโปร่งใสและการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ 

• บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจดัเก็บข้อมลูท่ีได้รับจาก

ผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั และคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียนเป็นสาํคญั โดยจะได้รับความคุ้มครอง

จากการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม            
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• การทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทํานัน้ผิด

กฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสาร และประชาสมัพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจแก่

กรรมการบริษัท พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้การกําหนดนโยบาย หลกัปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น จะสง่ผลให้ความโปร่งใสและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จากนโยบาย

ดงักลา่วได้กําหนดเป็นมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และกําหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯโดยบริษัทได้มี

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

(CSR)) 

4. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

  บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสีย สามารถสง่ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทัง้ข้อร้องเรียน

มายงับริษัทผา่นทางเลขานกุารบริษัท E-mail address  :  5vaja@sabina.co.th    หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ E-mail 

address  : 5ir@sabina.co.th โทรศพัท์ 02-4229400 โดยท่ีอยูท่างไปรษณีย์  ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 

12  ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนําเร่ือง

ดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

 

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

 บริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมท่ี

อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จากพนกังาน บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  และผู้มี

สว่นได้เสยี โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานรับ

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ

พฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

• ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

• ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบตัิหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนบัสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวัญ  

ทรัพย์สนิ  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  

http://www.sabina.co.th/
mailto:vaja@sabina.co.th
mailto:ir@sabina.co.th
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• มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    เพ่ือสอบสวน

ข้อเท็จจริง และกําหนดมาตรการดําเนินการ  เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่    

• การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ ร้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

• หากผู้ถกูกลา่วหา กระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จริง  ถือวา่เป็นการกระทําผิดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    

ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ท่ีกําหนดไว้     หากกระทําผิดต่อ

กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล์        :    5GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

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

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย์      :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

• หรือแจ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

                                                        

ไปรษณีย์ : บริษัท ซาบีนา่  จํากดั(มหาชน)  

              เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   

              เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 

 

โดยข้อมลูการร้องเรียนทัว่ไปจะถกูเก็บโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

• ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง แตห่ากผู้ ร้องร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริง

ให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

• ผู้ รับข้อร้องเรียนจดัเก็บข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน

เป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปลี่ยนตําแหน่งงาน  

ลกัษณะงาน  สถานท่ีทํางาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบตัิงาน    เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่ง

mailto:GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
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การแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน

กรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยตรง  

   นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียได้ร้องเรียนในกรณี

การกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึง

พฤติกรรมท่ีสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผา่นช่องทางดงันี ้  

      ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

                                กรุงเทพมหานคร 10700 

    โดยข้อมูลร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม สว่นการร้องเรียนการกระทํา

ผิดของผู้บริหารระดบัสงูจะถกูเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป         

    ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตักิารฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน  ผู้บริโภค การแขง่ขนัทางการค้าและ

สิง่แวดล้อม 

 

 

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมลูของบริษัท  

  บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์หรือการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นในการลงทนุโดยได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งพียงพอ ถกูต้อง

ครบถ้วน และทนัเวลาไว้ในรายงานประจําปี คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ผ่าน

ทางเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท 5www.sabina.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. การจดัทํารายงานทางด้านการเงิน  

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปีให้มีการจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึง

ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ

ระบบการควบคมุภายใน 

3.  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท 

4.  คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการดแูลสงัคมและรักษาสิ่งแวดล้อม สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายอยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ข้อ 10.) 
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5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหว่างกนั ซึง่บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบช่ืุอบคุคลท่ีมีการทํารายการ

ระหว่างกัน ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกนั (รายละเอียดตามหวัข้อ

รายการระหวา่งกนั ข้อ 12) 

6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  

7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้อง

รายงานให้บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ

แตง่ตัง้หรือวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบับริษัท

ฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือให้สามารถดึงดดูและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของ

กรรมการมีการนําเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี 

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเช่ือมโยงกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร เปิดเผยอยูใ่นเร่ืองโครงสร้างการจดัการ หวัข้อคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร) 

 

9. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินท่ีมี

ความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆ ให้ผู้

ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 5www.sabina.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

เข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมลูลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง

องค์กร รายงานประจําปี หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ขา่วจากสือ่มวลชน  และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯ  ได้ดําเนินการจดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือให้บริการ

ข้อมลู และขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบข้อ

ซกัถามของนกัลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์    โดยผ่านทาง

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

สําหรับปี ท่ีผ่านมา  บริษัทได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่

นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุและ ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง โดยการเปิดเผยข้อมลูผ่านสื่อสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมลู ทําให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนกัวิเคราะห์ นกั

ลงทนุและผู้ ถือหุ้นได้โดยตรงเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของนกัลงทนุ 

โดยผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

  - Roadshow     จํานวน   12   ครัง้ 

  - Opportunity Day   จํานวน   4    ครัง้ 

  - Company Visit    จํานวน   23    ครัง้ 

http://www.sabina.co.th/
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                            -  Analyst Meeting   จํานวน   1    ครัง้ 

                            - จดัทําจดหมายขา่วท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท  จํานวน  24  ครัง้ 

และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก เช่นการพบปะนกัลงทนุ  

  ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตัิการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยงบ

การเงินประจําปีและ รายไตรมาส ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุภายในกําหนดเวลา 

 หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

 

            5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 7 ท่าน(เป็น

กรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นเพศหญิงจํานวน 2 ท่านและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 

ทา่น 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ มีคณุธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือโดยทัว่ไปบริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

       คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งท่ีแน่นอนซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก

จากตําแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มี

กรรมการทา่นใดท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่ทัง้นีบ้ริษัทยงัไมไ่ด้มีนโยบายกําหนดจํานวนปีใน

การดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระ  

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

มากกวา่ 2 แหง่ 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมากกวา่ 1 ท่านท่ีเคยเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  - ท่ีผา่นมา ไมม่ีประวตัิการทําผิดของคณะกรรมการบริษัท 

  - ท่ีผา่นมา บริษัทฯไมม่ีประวตัิการกระทําผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ 

  5.1.1   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

         เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหนง่ไว้ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายในไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของ

กรรมการผู้จดัการ(CEO)ไว้ได้ไมเ่กิน 2 บริษัท 
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         2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 

บริษัท   แตไ่มไ่ด้กําหนดการเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียน 

          3. ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน

มากกว่า 5 บริษัท   ก็ให้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องทราบถึงเหตผุลและผลต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการดงักลา่วไว้ใน

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

และท่ีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดท่ีไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แหง่ 

   5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน มี

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 5 ท่าน และดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 4 ทา่น 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกล้เคียงกบัสว่น 1 

ใน 3 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้อีก 

   5.1.3  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีโดยได้กําหนดอํานาจอนมุตัิ และดําเนินการของบริษัทไว้อย่างชดัเจน

ตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จดัแบง่เป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชีและการเงิน 

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอ่ืนๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอํานาจ

อนมุตัิและดําเนินการฉบบัท่ี 1/2549 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 

 ด้วยบทบาท และภาระหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษัทฯ กบักรรมการผู้จดัการ บริษัทฯ 

จึงกําหนดให้ผู้ดํารงตาํแหนง่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพ่ือแบง่แยกบทบาท

หน้าท่ีออกจากกันอย่างชดัเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี ้คณะกรรมการทกุท่านมี

อิสระในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 

แต่ท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ 

5.1.4 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจจึงกําหนดให้มี  ความหลากหลายของ

คณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจยัหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การตดัสินใจและการทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ความหลากหลายนัน้ไม่ได้จํากัดเฉพาะในเร่ืองเพศเท่านัน้ แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  ดงันัน้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจะอยู่บน

พืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซึ่งได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมา

ประกอบด้วย 
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อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

       คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

ผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ แทนบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่าย

บริหาร คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลอื แต่ต้องไม่มีสว่นร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั นอกจากนี ้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้ นําดแูลกรรมการมิให้อยูภ่ายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนบัสนุนและผลกัดนัให้ผู้ ร่วม

ประชมุใช้สทิธิออกเสยีง และปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยกําหนดให้มี

การจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระใน

กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและความมุ่งหวงัในการ

ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ีในการบริหารงานประจําเพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.จดัให้มีการจดัทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และมีหน้าท่ีในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนงบประมาณท่ี

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

2.บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ

และงบประมาณเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมายทางการเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการบริหารจดัการ  

เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการ

แขง่ขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร โดยมีการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองกบับคุคลากรและผลติภณัฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพ่ือ

คาดการณ์การถึงการเปลีย่นแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปลีย่นกลยทุธ์ของบริษัท    
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6. พิจารณาและอนุมตัิ การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทางวินยั 

ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน จดัให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและ

ทบทวนมาตรฐานดงักลา่วเป็นประจําทัง้นีม้าตรการดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยไมข่ดัแย้งกบันโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่และมติ

ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนมุตัิรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนมีอํานาจในการปฏิบตัิหน้าท่ีเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืน จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของอํานาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคําสัง่ท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบ

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการอาจไมส่ามารถกระทําได้ ในกรณีท่ีเป็นการอนมุตัิรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) โดยอาจมีสว่นได้เสยี หรือได้รับผลโยชน์ในทกุรูปแบบ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักลา่ว สอดคล้องกับนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

            5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานอย่าง

ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ได้กําหนดไว้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และให้

คําแนะนําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการด้านกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามคณุสมบตัิในการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และกรรมการ

บริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  มีหน้าท่ีในการกําหนดหลกัเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทัง้

ให้คําแนะนําความเสีย่งโดยรวมของบริษัท 
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            5.3  บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองท่ี

สาํคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทติดตามและดแูลฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ

ดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส ดแูลให้การดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน และความ

ตอ่เน่ืองของผู้บริหาร 

 5.3.1  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์    

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตท่ี

มัน่คง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีท่ีสดุให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ 

ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อยา่งเต็มความสามารถ โดยยดึถือตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 

และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ นําเสนอวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ 

นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค่าและ

ความมัง่คัง่แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายด้วยและในรอบปี2562

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนมุตัิ และทบทวนวิสยัทศัน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัท  และให้ความ

เห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวางไว้อยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทกุไตร

มาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและผล

ประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในสว่นของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานตา่งๆเพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จดัให้มีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทัง้ในด้านโครงสร้างและการ

ปฏิบตัิตามหน้าท่ี ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจดัทําหนงัสอืมอบอํานาจระบขุอบเขตท่ีชดัเจนของผู้บริหารและมีการกําหนดระดบั

อํานาจในการดําเนินงานแตล่ะด้านไว้อยา่งชดัเจน 

และเพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลตุามวตัถปุระสงค์และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและนําส่ง

เอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น รายช่ือและ

ประวตัิโดยยอ่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และสง่เสริม

ให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้จดัทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงานท่ี

ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทําความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึง

ปฏิบตัิท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานขณะดํารงตําแหนง่กรรมการอีกด้วย 

  5.3.2.  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า พนกังาน และสงัคมสว่นรวม บริษัทฯ จะควบคมุดแูลไม่ให้
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มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้ เก่ียวข้อง โดยการนําข้อมูลภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใช้

หรือนําไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรือทําการใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัทําคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิในการทํางานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ทําการสือ่สารให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด และทัว่ถึงรวมถึง

ให้มีการติดตามการปฎิบตัิตามคูม่ืออยา่งสมํ่าเสมอ 

ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้พนกังานทกุคนทําแบบทดสอบเก่ียวกบักฏเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน ตลอดจน

นโยบายทรัพยากรบคุคล(Human Resource Poliy Testing) เป็นระยะ ผา่นระบบ Internet ของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่

พนกังานทกุคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสม อีกทัง้ 

บริษัทฯ ได้นําผลท่ีได้มาประเมินระดบัความรู้และความเข้าใจของพนกังานเพ่ือปรับปรุงการสื่อสารให้พนกังานมีความ

เข้าใจอย่างทัว่ถึง และตระหนกัถึงหน้าท่ีของตนในการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร โดยทางบริษัทได้

ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฏหมายและระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และ

กําหนดให้พนกังานท่ีทําแบบทดสอบได้คะแนนไมถ่ึงเกณฑ์ท่ีกําหนด ศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมและทําแบบทดสอบจนผา่น

เกณฑ์ นอกจากการกําหนดให้พนกังานปัจจุบนัต้องทําแบบทดสอบโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานแล้ว 

พนกังานท่ีเข้าทํางานระหว่างปีทกุคนก็ถกูกําหนดให้ทําแบบทดสอบดงักลา่วเพ่ิมเติมจากการเข้าฟังกฏระเบียบในการ

ปฐมนิเทศ ทัง้นี ้ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี 

บริษัทฯได้เผยแพร่คูม่ือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” 

 

 5.3.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหา

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล 

การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมูลต่อท่ีประชุมโดยระบุ

มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักลา่ว ด้วยข้อมลูท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   หาก

รายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   รายการดงักลา่วจะได้รับ

การพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปิดเผย

ความเห็นท่ีแตกตา่งดงักลา่วด้วย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดๆ   กรรมการทา่นนัน้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

กบัการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
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บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2562 รวมทัง้คณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทกุรายการเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหวัข้อ รายการระหวา่งกนั) 

 

5.3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯทํา

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินยั

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์สว่นตนจากข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้ก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลงัจากวนัท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมูล   

อย่างน้อย24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลงัจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว 

นอกจากนี ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทกุครัง้ 

โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น

ของตนเองอยา่งน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าท่ีรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

    5.3.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ี

ครอบคลมุทัง้ในด้านการบริหาร การเงิน การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี นอกจากนัน้ยงัมุง่เน้น

ให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายในและ

การบริหารความเสีย่งโดยได้กําหนดให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

 

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่าปีละ6 ครัง้ และอาจมีการประชุมวาระ

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดตารางการประชุมลว่งหน้าเป็นรายปีและมีการกําหนดระเบียบวาระ
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การประชมุท่ีชดัเจนและนําสง่เอกสารให้คณะกรรมการก่อนวนัประชมุลว่งหน้าอยา่งครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการ

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการเพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ    

ในท่ีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

เต็มท่ี  และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  เพ่ือชีแ้จ้งข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในฐานะ

ผู้ เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี ้มีการจดบนัทึกการประชุม

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบซึ่ง

สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนีใ้นการลงมติแตล่ะวาระของการประชมุคณะกรรมการบริษัทต้อง

มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 

5.5 การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลทัง้คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้นีบ้ริษัทได้มอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัแทนในการกําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการรายบคุคลมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความสอดคล้องกบัตวัอย่าง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้มีการทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อหลกั 

ดงันี ้

1.โครงสร้างคณุสมบตัิของกรรมการ   

2. การเข้าร่วมประชมุ 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

4. เร่ืองอ่ืน ๆเช่นการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชดุยอ่ยรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อหลกั 

ดงันี ้

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

2. การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพ่ือประเมินผลและสง่กลบัมายงับริษัทโดยบริษัทจะไมเ่ปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพ่ือให้กรรมการมีความ

เป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการรายบคุคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบตัิงานของกรรมการ

ให้ดียิ่งขึน้ 

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองคณะกรรมการ

บริษัททัง้คณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกา

เคร่ืองหมายท่ีช่องให้คะแนนตัง้แต1่-4 
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โดยมีความหมายดงันีเ้ร่ิมจาก  1 =  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง      2 = ไมเ่ห็นด้วย      3 = เห็นด้วย  

4 = เห็นด้วยอยา่งมาก 

ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะรายบคุคลและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2562 อยู่

ในระดบัดี มาก 

 

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ

(CEO) โดยใช้หวัข้อในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1.ความเป็นผู้ นํา 

2.การกําหนดกลยทุธ์ 

3.การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

4.การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

8.การสบืทอดตําแหนง่ 

9.ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

10.คณุลกัษณะสว่นตวั 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการในปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯมี

ความตัง้ใจท่ีจะประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี  

 

 5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

 5.6.1   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

 โดยบริษัทได้มีการสง่เสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการการ เช่น

หลกัสตูรซึ่งจัดโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2562 มี

กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้
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5.6.2   สําหรับกรรมการท่ีเข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่าย

บริหารท่ีเก่ียวข้องจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

นโยบายการดําเนินงานของบริษัท  ข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 5.6.3  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสบืทอดตําแหนง่งาน (Succession Plan) สาํหรับตําแหน่งงานหลกั 

โดยกําหนดเป็นสว่นหนึ่งในแผนกลยทุธ์เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผู้บริหารตาม

แผนท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนกรณีท่ีกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยได้จัดให้มีแผนการคดัเลือกบุคคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ี

สาํคญัทกุระดบัให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลอืกผู้สบืทอดตําแหนง่

งานดงันี ้

          1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

 เมื่อตําแหน่งว่างลง หรือผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้

ผู้ บริหารในลําดับใกล้เคียง รักษาการในตําแหน่งท่ีว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทได้กําหนดไว้  

        2.ระดบัผู้บริหาร ตัง้แตร่ะดบัรองผู้ อํานวยการและผู้ อํานวยการฝ่าย 

 เมื่อตําแหน่งว่างลงหรือผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอด

ตําแหนง่ของระดบัผู้บริหารโดยมีกระบวนการดงันี ้วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกําลงัคนให้

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออก

โดยกําหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององค์กร 

คดัเลอืกและประเมินผลงาน ประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ ์ กรรมการบริษัท - TLCA CFO Professional 

DevelopmentProgram 

(TLCA CFO CPD) 2019 

- มาตรฐานการบญัชี PAEs ท่ีใช้ในปี 62 

- TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ 

คณุวชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความ

เสีย่ง 

- พฒันาการจดัทํารายงานความยัง่ยืนตามกรอบ 

GRI Standards. 
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5.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท  

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.2561 

จํานวนหุ้น 

ที่เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.2562 

สดัสว่น

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

1. 
นายวิโรจน์            ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 159,207,000 1,000,000 160,207,000 46.10 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

2. 

นายบญุชยั             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการบริษัท และกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
10,000 678,000 688,000 0.20 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

3. 
นางสชุญัญา           ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษัท - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

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

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาวสมศรี          ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10,000 500,000 510,000 0.15 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

6. 

นางสาววชิรวรรณ      แย้มศรี กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
35,000 - 35,000 0.01 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

7. 

นางสาวรววีลัย์         ภิยโยพนากลุ  กรรมการอิสระ , ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

8. 

นายสมชยั              วนาวิทย  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  

 
- - - - 

9. 

นายยทุธนา            อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

10. 

นายจกัรกฤษณ์        อทุโยภาศ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

11. 

นางสาวเพ็ญศรี         สธีุรศานต์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

              คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมในแต่ละด้าน

เพ่ือรับผิดชอบงานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง โดยองค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อกําหนดของสาํนกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจํานวน  4 ทา่น ประกอบด้วย                      

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชยั วนาวิทย 

นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 * หมายเหต ุ :  คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ของบริษัทฯโดยนางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การทํางานของ

กรรมการตรวจสอบอยูใ่นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีอิสระและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ จดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ขององค์กร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิ

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการ

พิจารณาเสนอเลกิจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
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ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับ

มอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี

โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัท 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ี เก่ียวกบัการได้รับสารสนเทศท่ีต้องการทรัพยากร และ

การดําเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจดัการหรือผู้ เก่ียวข้องให้เข้าร่วมให้ข้อมลูใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อ

เห็นวา่จําเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบตัร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอตัรากําลงัของแผนก

ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากบัดแูลต่างๆ  

อยา่งมีประสทิธิผล เร่ิมตัง้แตก่ารสง่เสริมและสร้างความตระหนกัรู้ การประเมินความเสีย่ง การสร้างระบบงานเชิง

ป้องกนั การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ตามท่ีสํานกั

ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่

ตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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 9.2.2.  คณะกรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้

กําหนดไว้ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ กรรมการบริหาร 

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริหาร 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท 

2.) จดัทําโครงสร้างองค์กร อํานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจ้าง การ

โยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนกังานบริษัทฯ ยกเว้นตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีกรรมการผู้ จัดการนําเสนอ เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดเอาไว้ให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

หลกัก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้การชําระหรือใช้

จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ  

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

8.) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัิทางการเงิน

เร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
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อนึ่ง การอนมุตัิรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิรายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร

สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด 

(ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) ทํากบับริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ทัง้นี ้สําหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการบริหาร ท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่

มีสทิธิออกคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   จํานวน 4 

ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะ

กรรมการบริหาร จํานวน 1 ทา่น 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายสมชยั วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ  

กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะเสนอช่ือ

เพ่ือให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสถานภาพบคุคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

               หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากําหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นีใ้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดให้มีการ

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยได้กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง จํานวน 3 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาวสมศรี  ศรีปทมุรักษ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตอาํนาจและหน้าที่  ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสีย่งท่ีมีผลกระทบบริษัทฯ 

2.ประเมิน วิเคราะห์ความเสีย่ง จดัลาํดบัความเสีย่ง และกําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่ง  

3.ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4.ดําเนินการตดัสนิใจละให้คําแนะนําเก่ียวกบัปัญหาสาํคญัท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเสีย่ง 

 

 9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกโดยได้พิจาณาถึงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้อง

กบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

  1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

  2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น   

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

  3.  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ้

ขาด 

  4. ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีเ่ลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน 

เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียง

เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนเข้าไปแทน 



บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

 

 96 

 5.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสยีงไม ่น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

คุณสมบัติของกรรมการ 

  บคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ

ทํางานในหน้าท่ีของตน และมีคณุสมบตัิอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึง

การขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯจากผู้ ถือหุ้น ตามท่ีสํานักงาน 

ก.ล.ต.กําหนด 

2. มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือด้านการเงินการบญัชี การบริหาร หรืออ่ืนๆท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทํางานท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทท่ีตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ

รับผิดชอบของตนอยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสนิใจท่ีสาํคญัๆและในการทําหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือมเีหตสุดุวิสยั 

4. เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกําหนดเพ่ิมเตมิตามกฎหมายหรือตามความ

เหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต โดยให้บริษัทได้ กําหนดนิยามของ  “กรรมการอิสระ” 

วา่จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือไม่

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกั

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

9.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์  แผนงานทางธุรกิจและนโยบาย

การบริหารงานในบริษัทย่อยโดยบริษัท  ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.90  บริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและเป็น

ผู้บริหารจดัการบริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ 

นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจดัให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

ควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพ่ือควบคมุในเร่ืองของการกําหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งใกล้ชิด  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะติดตามดแูลควบคมุการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดีบริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญั

ดงันี ้ 

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สาํนกังานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดแูลและควบคมุระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยอยูเ่ป็นประจํา 

-บริษัทได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยในการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญัตามหลกัเกณฑ์

ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกบับคุคลภายนอกเช่นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ หรือการทํารายการสาํคญัอ่ืนใด ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

-ข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารกิจการบริษัทยอ่ยไมม่ี 

 

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ดงัรายละเอียดในหวัข้อท่ี(9.1) เร่ืองการนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากัด และแนวทางการปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุตัิ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ

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

วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  ข้อ7(7)  ระบุ

ให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี   หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิ

หน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว  ห้ารอบบญัชีติดตอ่กนั  โดยบริษัท

สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้                                                                                                           

 ซึ่งปี 2562  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติแต่งตัง้  นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน  หรือนายชยัยุทธ  องัศุวิทยา  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี  4563 และ 3885 ตามลําดบั  แห่งสํานกังาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัททัง้สิน้  960,000  บาท  ผู้สอบบญัชีจาก

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ได้ปฎิบตัิหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ

สอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และ     ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกับ

บริษัท  บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

 

ตารางค่าสอบบัญชี                                      

หนว่ย : บาท 

 ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2561 

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

บริษัทยอ่ย 1 บริษัท 690,000 690,000 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เช่น คา่เดินทาง, คา่ไปรษณียากร, 

คา่โทรสาร ฯลฯ 

เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   และ

บริษัทย่อย สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบ

บญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
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9.7 การปฏิบตัิตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 

 คณะกรรมการได้ทบทวนการนําหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

นัน้  ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิได้มี  ดงันี ้

 

ข้อที่บริษัทยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

อิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคง

ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์สว่นตวัท่ีอาจ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการไม่มีก รรมการ อิสระใน

คณะกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการมา

เกิน 9 ปี 

 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จํานวน 3 คน เน่ืองจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯต้องการ และปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ

อิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเข้าดํารงตําแหนง่

ประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 

แตก็่ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทนุคน

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร 

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

คณะกรรมการ CG Committee   

 ถึงแม้วา่ปัจจบุนับริษัทฯ ยงั ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ 

CG Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีในเร่ืองของการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เป็นประจําตามอํานาจขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้

ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
  บริษัทได้กาํหนดแนวทางในการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมาภบิาล ดังนี ้

 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) 

1. 5S & Green Factory 

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry, GI)5ส เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีบริษัท

นําเข้ามาประยกุต์ใช้ในองค์กร   เพ่ือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตัิงาน และตอ่ยอดการดาํเนินการ 5 ส ใน

พืน้ท่ีสูก่ารดําเนินการ 5 ส ในกระบวนการ (In process) ทําให้บริษัทสามารถลดต้นทนุและความสญูเสยีท่ีอาจเกิดขึน้ได้

โดยไมจํ่าเป็น และเป็นพืน้ฐานท่ีทําให้เกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ  

หลงัจากขยายผลการดาํเนินงานด้าน 5ส บริษัทฯได้สง่โรงงานตา่งๆเข้าร่วมการประกวด Thailand 5S Award 

จากสถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพ่ือทวนสอบมาตรฐานการดาํเนินงาน 5ส ให้เป็นสากล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัระดบั Silver Award เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 สสท. และพฒันาปรับปรุง

ตอ่เน่ืองจนได้รับรางวลัระดบั Golden Award เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัระดบั Golden Award เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัระดบั Silver Award เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวลัผา่นเกณฑ์ในพืน้ท่ีผลติ สต๊อควตัถดุิบ และสต๊อคแผนกศิลป์ เมื่อวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2557 และรางวลั และพฒันาปรับปรุงตอ่เน่ืองจนได้รับรางวลัระดบั Golden Award เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 

2558 
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อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีการจดัอบรมให้ความรู้กบัพนกังานในเร่ือง 5ส เพ่ือสง่เสริมสภาพแวดล้อมการทํางาน ดงันี ้

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 มกีารจดัการอบรมเมื่อวนัท่ี  9 สงิหาคม 2562 

โรงงานทา่พระ  มกีารจดัอบรมเมือ่วนัท่ี  29 สงิหาคม 2562 

โรงงานชยันาท มีการจดัอบรมเมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2562, 8 กรกฎาคม 2562, 8 สงิหาคม 2562 และ                          

14 สงิหาคม 2562 

โรงงานยโสธร  มีการจดัอบรมเมือ่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2562 , 13 สงิหาคม 2562 และ 24 สงิหาคม 2562 

ผลจากการร่วมกนัทํา 5ส ทําให้พนกังานช่วยกนัดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางาน และยงัทําให้พนกังานเร่ิมมีสว่น

ร่วมในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมมากขึน้ เช่น การจดัการและแยกประเภทขยะ ซึง่ยกระดบัไปสูอ่ตุสาหกรรมสเีขียว  

ระบบรับ รองอตุสาหกรรมส ีเขียว (Green Industry) ดําเนินการโดย กระทรวงอตุสาหกรรม ตัง้ แตปี่ 2554 เพ่ือ

ผลกัดนัและสง่เสริมให้ภาคอตุสาหกรรมมีการประกอบการท่ีเป็นมติรกบั สิง่แวดล้อมและสงัคม ด้วยการมุง่เน้นใน 3 เร่ืองได้แก่  

1. การพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ  

2. การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมเพ่ือการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  

3. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร (ตลอด หว่งโซอ่ปุทาน) 

โดยอตุสาหกรรมสเีขียว แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 ความมุง่มัน่สเีขยีว (Green Commitment) นโยบายแสดงความมุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

ระดบัท่ี 2 ปฏิบตัิการสเีขยีว (Green Activity) พฒันาแผนงานด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบ  

ระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green System) บริหารจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบ  

ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสเีขียว (Green Culture) สร้างวฒันธรรมองค์กรด้านสิง่แวดล้อมและนํามาปฏิบตัิให้เกิด ประสทิธิผล  

ระดบัท่ี 5 เครือขา่ยสเีขยีว (Green Network) สนบัสนนุให้คูค้่าและพนัธมิตรเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว ผา่นหว่งโซอ่ปุทาน 

รวมทัง้สร้างและสานสมัพนัธ์กิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมกบัชมุชนและ ผู้บริโภค 

  บริษัทได้เร่ิมดาํเนินการด้านอตุสาหกรรมสเีขียว โดยพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ การใช้

ทรัพยากรและพลงังานอยา่งมีคณุคา่ และรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ทําให้ในปี 2562 

โรงงานทา่พระได้รับการรับรองระดบั 2 โรงงานชยันาท ได้รับการรับรองระดบั 2 และโรงงานบรีุรัมย์ได้รับการรับรองระดบั 1  

รวมทัง้สิน้ 3 โรงงานท่ีได้ดาํเนินการสูอ่ตุสาหกรรมสเีขียวแล้ว 
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เป้าหมายคือ ขยายผลให้ทกุโรงงานทัง้ 5 โรงงานดาํเนินการสูอ่ตุสาหกรรมสเีขียว  Green Factory ภายในปี 2563 

 

2. Zero Waste policy 

Sabina Zero Waste 

 บริษัทมีนโยบายเร่ืองลดขยะเหลอืศนูย์( Zero Waste ) โดยมีเป้าหมายเพ่ือควบคมุจดัการ ปริมาณขยะ

อุตสาหกรรม ให้เหลอืทิง้น้อยท่ีสดุและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยยดึหลกัการ 3R ซึง่ประกอบด้วย  

1.Reduce ใช้วสัดท่ีุก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง  

2.Reuse การนํากลบัมาใช้ซํา้ 

3.Recycle การนํากลบัมาใช้ใหม ่ 

บริษัทเร่ิมควบคมุจดัการขยะขององค์กร โดยแยกขยะเป็น 4 ประเภท 

1.ขยะทัว่ไป ได้แก่ เศษอาหาร , ถงุขนม ,ถงุแกง , แก้วพลาสติก ฯลฯ โดยมีข้อมลูการจดัเก็บปริมาณขยะทัว่ไปตัง้แตปี่ 

2555 ซึง่ไมร่วมถึงขยะอสุาหกรรมท่ีเหลอืจากการผลติ เช่นกลอ่ง, กระดาษ, ถงุพลาสติก, ฟองนํา้, เศษผ้า ฯลฯ 

 
 

ซึง่มกีลยทุธ์การจดัการขยะประเภทนี ้ด้วยการคดัแยกขยะ เพ่ือให้สะดวกกบัการดาํเนินงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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 2.ขยะท่ีเหลอืจากแผนกตดั ได้แก ่เศษผ้า , เศษฟองนํา้ มีกลยทุธ์โดย Recycle เป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ และจําหนา่ย

ให้กบัพนกังานในราคาถกู นํารายได้เข้ามลูนิธิคณุแมจิ่นตนา โดยมีผลติภณัฑ์ตามตารางด้านลา่ง 

 

ไม้ขนไก่ 554 อัน 11,080 บาท

พรมเช็ดเท้า 1,185 ผืน 23,700 บาท

ถุงมือไมโครเวฟ 534 คู่ 5,340 บาท

เปล่ 355 ผืน 24,850 บาท

ปอกหมอน 470 ผืน 4,700 บาท

ผ้าห่ม 64 ผืน 6,400 บาท

ผ้าขาวม้า 10 ผืน 1,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ จํานวน รายได้

 
 

 

3.ขยะประเภทกลอ่งกระดาษและถงุพลาสตคิ มีกลยทุธ์ โดย Reuse ใช้ซํา้ และไคเซ็นออกแบบการบรรจใุหม ่เพ่ือลดการใช้ถงุ

พลาสติคและกลอ่งกระดาษ 
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ผลการดําเนินงานโดยการใช้กลอ่งกระดาษซํา้ และไคเซ็นออกแบบการบรรจใุหม ่ 

 

 
 

 
 

 4.ขยะเศษวสัดเุหลอืจากการผลติ ได้แก่ ยาง , ด้าย , ผ้าขน ฯลฯ เร่ิมจดัเก็บ รวบรวมข้อมลู เพ่ือปรับปรุงการใช้

ประโยชน์จากวตัถดุิบอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้มีปริมาณน้อยท่ีสดุ 
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โดยในปี 2562 เร่ิมออกแบบการจดัเก็บข้อมลูให้ครอบคลมุ ขยะทัง้ 4 ประเภท ดงันี ้

 
 

ทัง้นีม้ีเป้าหมายในการดาํเนินงานคือ 

ขยะทัว่ไป รณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัคิดถึงการชว่ยกนัลดขยะ โดยเฉพาะประเภทใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เพ่ือควบคมุ

จํานวนขยะทัว่ไป ให้มีอตัราเพ่ิม 0% 

ขยะจากห้องตดัและป๊ัมโมลด์ผ้า ปรับปรุงการดาํเนินงานให้ใช้วตัถดุิบอยา่งเตม็ประสทิธิภาพท่ีสดุ และ Recycle เป็น

ผลติภณัฑ์ตา่งๆ เพ่ือลดปริมาณขยะในสว่นนีล้ง 5% ขึน้ไป 

ขยะประเภทกลอ่งและถงุพลาสตคิ ออกแบบการบรรจฟุองโมลด์และสนิค้า เพ่ือลดจํานวนการใช้ Reduce และ

ทบทวนการนํากลบัมาใช้ใหม ่หรือใช้ซํา้ Reuse เพ่ือลดปริมาณขยะในสว่นนีล้ง 10% ขึน้ไป 

ขยะประเภทวสัดเุหลอืจากการผลติ ทบทวนสตูรการผลติ เพ่ือให้จํานวนพอดีการใช้มากท่ีสดุ เพ่ือลดวสัดท่ีุเหลอืจาก

การผลติ เพ่ือให้มีขยะประเภทนีล้ดลง 5% ขึน้ไป 

บริษัทได้กําหนดมาตรการตา่งๆ (ท่ีกลา่วแล้วข้างต้น) เพ่ือดแูลขยะทัง้ 4 ประเภท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การ

ดําเนินงานของบริษัท สามารถอยูร่่วมกบัชมุชน และเกิดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ  

 

3. Non Plastic Use 

ในปี พ.ศ.2562 บริษัทได้เร่ิมจดัทําโครงการลดการใช้พลาสติก “non plastic use” โดยเร่ิมให้ความรู้ และเร่ิมเก็บ

ข้อมลูปริมาณการใช้ถงุพลาสติค รวมทัง้สอดแทรกแนวคิดการไมใ่ช้พลาสตคิ ในรูปแบบการปรับปรุงตา่งๆโดยมกิีจกรรม

ตวัอยา่งดงันี ้

1. การนําวตัถดุิบผ้าท่ีเหลอืใช้จากการผลติ มาปรับใช้ทดแทนการใช้ถงุพลาสติก โดยนําวตัถดุิบผ้าท่ีเหลอืจากการ

ตดั หรือผ้าหวัม้วนและปลายม้วน มาเย็บเป็นถงุใสชิ่น้สว่นงานตดัแทนถงุพลาสติค เพ่ือจดัสง่ชิน้ตดัเข้าสู่

กระบวนการเย็บตอ่ไป  ทําให้ลดปริมาณการใช้ถงุพลาสติก และการใช้ถงุผ้าแทน ยงัสามารถนํามาใช้ซํา้ได้ด้วย  

2. การนําวตัถดุิบผ้าท่ีเหลอืใช้จากการผลติ มาทําเป็นผ้าคลมุกลอ่งชิน้งานทดแทนการใสชิ่น้งานในถงุพลาสติก  

3. การนําวตัถดุิบผ้าท่ีเหลอืใช้จากการผลติ มาทําเป็นถงุใสข่ยะทดแทนการใช้ ถงุดําใสข่ยะ  
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ซึง่ได้เร่ิมดําเนินการแล้วท่ีโรงงานยโสธร ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เบือ้งต้นสามารถลดปริมาณ

การใช้ถงุพลาสติกได้ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

 
โดยเป้าหมายในปี 2563 จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจและปรับพฤติกรรมพนกังานในองค์กร เก่ียวกบัการลดการใช้

ถงุพลาสติก ตาม Concept ลด- ละ- เลกิ 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ( SOCIAL) 

4. Mother Jintana Foundation 

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

  บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา ซึง่เป็นกําลงัสาํคญัของประเทศใน

อนาคต  ท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ รวมถงึผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทพุพลภาพ อนัจะทําให้

เยาวชนและบคุคลดงักลา่วมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และเป็นสว่นหนึง่ของการสง่เสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศกึษาเลา่เรียน และนํา

ความรู้มาช่วยพฒันาสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 

  เร่ิมจากการสง่เสริมการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองค์กร โดย“ทนุอดลุย์-จินตนา ธนาลงกรณ์”ซึง่

เป็นทนุการศกึษาเฉพาะบตุรพนกังานและพนกังานภายใน ตอ่มาบริษัทได้มองเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัสงัคม

และชมุชน จงึได้ก่อตัง้มลูนิธิ“คณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์” ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2552โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

- สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา 

- ให้ทนุช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

- ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ทัง้สิน้จากมลูนิธิฯ 

- ร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

- ไมด่ําเนินกิจการเก่ียวข้องกบัการเมือง ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

  โดยทนุมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้เร่ิมทําการมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา 

ตัง้แตปี่ 2553 จนถงึปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง  

แหล่งที่มาของรายได้มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

  นอกจากได้รับเงินบริจาคจากบริษัทซาบีนา่จํากดั (มหาชน) แล้ว ทางมลูนิธิฯ ได้จดัทํากิจกรรมหารายได้เพ่ือ

เป็นทนุการศกึษากบันกัเรียน นิสติ นกัศกึษาท่ีเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้  

-  ยอดบริจาคของพนกังาน, บคุคลภายนอก ท่ีมาเยีย่มชมโรงงาน รวมถึง SUPPLIERS  

-  รายได้กลอ่งรับบริจาคจาก SABINA SHOP ในศนูย์การค้าทัว่ประเทศ 

-  รายได้จากเงินบริจาคและประมลูของท่ีพนกังานบริจาค ในการจดังานครบรอบมลูนิธิและวนัแมป่ระจําปี   

-  การหารายได้การบริจาคจากกิจกรรมของโรงงานและสาํนกังาน เช่น  

 -  การจดักิจกรรมไหว้พระ, วนัพอ่,  การเลน่เกมส์ตา่ง ๆ เช่น สอยดาว เป็นต้น 

 -  ขายอาหารและสนิค้าอปุโภคบริโภค ในการจดังานครบรอบมลูนิธิและวนัแมป่ระจําทกุปี   

-  รายได้จากห้องอ่ิมบญุ (ของทกุสาขา) ในการขายของท่ีพนกังานบริจาคจากการทํา 5 ส ท่ีบ้านพนกังาน 
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จากการท่ีบริษัทสนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้และความเข้าใจเร่ือง 5ส และนําหลกัการของ 5ส ไปประยกุต์ใช้ท่ีบ้าน

ของตนเอง เป็นการขยายแนวคดิทํา 5ส.จากโรงงานสูช่มุชน ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมา ซึง่ผลจากการร่วมกนัทํา 5ส ท่ีบ้าน

พนกังาน ทําให้ได้ของเกินความจําเป็นท่ีสะสางจากบ้านพนกังาน นําเข้าห้องอ่ิมบญุ เพ่ือขายในราคาถกูให้กบัพนกังานท่ี

ต้องการนําไปใช้ตอ่ ซึง่รายได้นีส้ง่เข้ามลูนิธิคณุแมฯ่ทําให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน สนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาสทาง

การศกึษา 

 

ประมวลภาพกิจกรรมในการออกร้านขายอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจาํนวนทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิได้มีการมอบทุนจนถงึปัจจุบัน  

ได้มีการมอบทนุทัง้สิน้จํานวน 1,843 ทนุ จํานวนเงินทนุท่ีได้มอบให้กบันกัเรียน นิสติ นกัศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 

16,863,000บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทนุตัง้แตก่่อตัง้มลูนิธิ 
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จาํนวนผู้ที่ได้รับทุนทัง้หมดตัง้แต่ปี 2533 – 2562 

ปี 
ทุน

ประจาํปี 

ทุน

ต่อเน่ือง 

ทุนทุพพล

ภาพ 
รวมจาํนวนทุน 

ทุนเรียนดี

(บาท) 
ยอดเงนิทุนรวม(บาท) 

2553 75 0 0 75 
 

347,000 

2554 63 8 48 119 
 

746,000 

2555 108 20 63 191 
 

1,706,000 

2556 105 31 65 201 
 

1,911,000 

2557 89 45 39 173 
 

1,615,000 

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

2559 88 38 24 150 70,000 1,748,000 

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

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

2562 170 32 34 236 62,000 1,984,000 

รวม 1167 289 387 1,843 311,000 16,863,000 

 

สาํหรับทนุตอ่เน่ือง มีการให้รางวลัสาํหรับนกัเรียน / นกัศกึษาท่ีเรียนดีโดยได้เกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป  โดย

ในระดบัมธัยมศกึษาจะได้รางวลัเรียนดีทนุละ 2,000 บาท และระดบัป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวลัเรียนดีทนุละ 5,000 บาท 

ซึง่ในปี 2562 นี ้ทางมลูนิธิฯ ได้มอบเงินรางวลัเรียนดี จํานวนเงิน 62,000 บาท กบัผู้ ท่ีได้รับทนุต่อเน่ืองจํานวน 13 คน เพ่ือเป็น

กําลงัใจให้เดก็ ๆ มีความตัง้ใจเรียนและมุง่มัน่ยิ่งขึน้ 

 

การมอบทุนการศึกษาประจาํปี 2562 

ในทกุปีจะมีการจดังานมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน/นกัศกึษาท่ีผา่นการคดัเลอืก ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษา,  

มธัยมศกึษา,  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.ว.ช.), ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ป.ว.ส.)  และระดบัชัน้ปริญญาตรี   

   ส่วนกลางสํานักงานใหญ่อรุณอมรินทร์                                                       โรงงานสาขาชัยนาท 

 

 

 

 
 

         โรงงานสาขายโสธร                     โรงงานสาขาบุรีรัมย์                  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 
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ในปี 2559 มลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลงั ให้เป็นองค์กรสาธารณกศุล 

ลาํดบัท่ี 928  ซึง่ทําให้มลูนิธิคณุแมฯ่ สามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาคสาํหรับลดหยอ่นภาษี ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  

ทัง้นีม้ีเป้าหมายในการดาํเนินงานคือ การมอบโอกาสทางการศกึษาให้กบัผู้ ด้อยโอกาส ประมาณ 2 ล้านบาท/ตอ่ปี 

 

5. Sewing Cup, Sewing Heart 

“Sabina Sewing Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็ง” ปีที่ 13 

   ความรับผิดชอบต่อสงัคมและช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งใน Corporate Shared Value อนัสําคญัยิ่ง       ท่ี

บริษัทฯ ใสใ่จมาโดยตลอด เน่ืองจากบริษัทฯในฐานะผู้ นําในธุรกิจผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสาํหรับสภุาพสตรี มีองค์ความรู้

เก่ียวกบัสรีระของสภุาพสตรี ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงสรีระในแต่ละช่วงวยั เพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ ให้เหมาะกบัการดแูลสรีระ บริษัทฯ จึงมีความปรารถนาดีท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสภุาพสตรี ซึ่งเป็น

ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมทัว่ประเทศ หลงัจากการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านม ให้สามารถฟืน้คืนกําลงักาย กําลงัใจ และสามารถ

กลบัมาใช้ชีวิตได้อยา่งปกติสขุ บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม 

ตัง้แตปี่ 2550 เป็นต้นมา  เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่สงัคมในเร่ืองมะเร็งเต้านม และการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ 

หลงัผ่านการรักษามะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) โดยได้จดักิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม  สง่มอบเต้านมเทียม

ให้แก่ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ียากไร้ เพ่ือช่วยปรับสมดลุร่างกายให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกต ิตลอดจนเป็นการแสดงความหว่งใย สร้าง

ขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วยอีกด้วย ทัง้นี ้ผู้ ป่วยหรือญาติท่ีต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม สามารถติดต่อแจ้งขอรับบริจาค

เต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้ผา่น 3 ช่องทางด้วยกนัคือ 

1. ช่องทางออนไลน์  ผา่นเว็บไซต์  http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/ และ line@ : @sabinathailand 

 

 

 

 

 

2. ผา่นบริการลกูค้าสมัพนัธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศพัท์ 02-422-9430 หรือ  

3. ผา่นจดุขายของ Sabina ทัว่ประเทศ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ เย็บเต้าเตมิใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านมอยา่งตอ่เน่ืองโดยจดักิจกรรมเย็บเต้านมเทียม

ตลอดทัง้ปีทัง้ในและนอกสถานท่ี ทัง้นีไ้ด้รับความร่วมมือจากผู้มจิีตอาสาจากหนว่ยงานตา่งๆ คณะบคุคล นกัเรียนนกัศกึษา  

และประชาชนทกุเพศทกุวยัให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากอาทิเช่น 

- มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ (วนัท่ี 19 มีนาคม 2562) 

  - ห้างสรรพสนิค้า Central Worldกิจกรรม “Central Group Pink Power” (วนัท่ี 10-13 ตลุาคม พ.ศ.2562)  

- ห้างสรรพสนิค้า Robinson ระยอง (ณ วนัท่ี 16 ตลุาคม 2562) 

- บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2562) 

- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบรีุ (วนัท่ี 19 ตลุาคม 2562) 

- มลูนิธิครอบครัวพอเพียง วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2562 

 

 

http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/
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ภาพกิจกรรมการเยบ็เต้านมเทียมนอกสถานที่      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม “Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม” ปีท่ี 13โดยมุง่เน้น

การสร้างการรับรู้และการตระหนกัถึงภยัจากมะเร็งเต้านม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได้มีการรณรงค์ผ่าน

ช่องทางประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ภายใต้แนวคิด “4 นาที” ขอแค ่4 นาทีของคณุมาร่วมเติมเต็มความสขุให้ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบนั ภยัจาก “โรคมะเร็งเต้านม” เป็นภยัร้ายแรงท่ีคร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากเป็นอนัดบัหนึ่ง และเพ่ือทําให้สงัคม

ตระหนกัถึงภยัร้ายของโรคมะเร็งเต้านมท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้  บริษัทซาบีน่าจํากัด (มหาชน) และบริษัทโรบินสนัจํากัด 

(มหาชน)  จึงร่วมกนัชกัชวนจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียม โดยผู้สนใจสามารถขอรับอปุกรณ์เย็บเต้านมเทียม ชุด Sewing Set 

ผ่านเคาน์เตอร์ซาบีน่า ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 44 สาขา ในทุกภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (31 ตุลาคม – 31 

ธันวาคม  2562) เต้านมเทียมทัง้หมดจะรวบรวมและบริจาคให้กับผู้ ป่วยในบริเวณพืน้ท่ีจังหวดัท่ีจัดกิจกรรม โดยได้รับการ

สนบัสนนุผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติก LLDPE  ซึง่มีความบริสทุธ์ิสงู ปราศจากสารเคมท่ีีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย ใช้เป็นวสัดทุดแทน

นํา้หนกัของเต้านมผู้หญิงท่ีขาดหายไป จากบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากดั (มหาชน) ซึ่งในปีนีบ้ริษัทได้รับเม็ดพลาสติก
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จํานวน 2,000 กิโลกรัม มลูค่ากว่า 100,000 บาท สําหรับการจัดทําเต้านมเทียมจํานวน 19,000 ชุด รวมถึงการสนบัสนุน

สว่นลดการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลสมิติเวช และการร่วมบริจาคสนบัสนนุจากบริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) เพ่ือสมทบทนุบริจาคเงินมลูคา่ 92,006 บาท และซาบีน่าได้ร่วมบริจาคชุดชัน้ในจํานวน 2,084 ชิน้ แก่สถาบนัมะเร็ง

แหง่ชาติ 

 

ภาพกิจกรรมงาน “Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดผลิตเต้านมเทียม 2560 - 2562 

ปี 2560 - 2561 2562 รวม 3 ปี 

จํานวน ผลติ 30,000  เต้า 19,000  เต้า 49,000 เต้า 

 

ทัง้นีท้างบริษัท มีเป้าหมายท่ีจะผลติเต้านมเทียมไมต่ํา่กวา่ 19,000  เต้า/ปี  เพ่ือช่วยเหลอืสภุาพสตรี ท่ีป่วยเป็นมะเร็ง

เต้านม หลงัจากการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านมแล้ว  

 

6. AunJai Fund (Micro Finance) 

โครงการ “กองทุนอุ่นใจ” 

โครงการกองทนุอุน่ใจเกิดขึน้จากความปรารถนาดีของบริษัทโดยคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสพดูคยุสอบถามพนกังาน

อยา่งใกล้ชิดและตอ่เน่ือง ถงึสภาพชีวิตความเป็นอยู,่ความสขุ,ความทกุข์ รวมถงึปัญหาท่ีพบทัง้การดําเนินงาน และเร่ืองสว่นตวั 

ซึง่พนกังานตา่งได้สะท้อนปัญหาท่ีพบ ทัง้ในเร่ืองการดาํเนินงานท่ีการสะท้อนปัญหาสง่ผลให้บริษัทเกิดการปรับปรุง

กระบวนการท่ีดีขึน้อยูเ่สมอ และอีกประการสาํคญัคือปัญหาสว่นตวั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การทํางานในหลายมติิ โดยเฉพาะ

ปัญหาหนีส้นิอนัเกิดจากความจําเป็นในการดํารงชีวิต จงึเป็นท่ีมาของการจดัตัง้โครงการกองทนุอุน่ใจ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพ่ือ

เป็นการแบง่เบาภาระหนีส้นิของพนกังาน ท่ีเป็นหนีบ้ตัรเครดติ,บตัรกดเงินสด และ/หรือหนีน้อกระบบ อนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีมี

ความจําเป็นต้องใช้เงินในภาวะฉกุเฉินเพ่ือการดํารงชีพ โดยเร่ิมการก่อตัง้โครงการในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 เร่ิมประกาศ

รับพนกังานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 และเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลัน่กรอง

ประจําสาขา ซึง่ผา่นการแตง่ตัง้จากสว่นกลาง และดาํเนินการฝึกอบรมด้านมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการในการดําเนินการจาก

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือค้นหามลูเหตขุองการประสบปัญหาภาวะหนีส้นิของพนกังาน และคดักรองชว่ยเหลอืผู้ ท่ีประสบปัญหาตาม

วตัถปุระสงค์กองทนุอยา่งแท้จริง 
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ภาพการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาหนีส้นิและนําเสนอโครงการกองทุนอุ่นใจทุกสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการกองทุนอุ่นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการกองทนุอุน่ใจ จะได้รับวงเงินกู้  3-5 เทา่ของเงินเดือน อตัราดอกเบีย้ 0% ตอ่ปี ระยะเวลาผอ่นชําระ 

3-5 ปี โดย 6 เดือนแรกจะปลอดการผอ่นชําระ เพ่ือให้พนกังานได้ตัง้ตวั และเร่ิมผอ่นชําระในเดือนท่ี 7 

 

โดยตัง้แตเ่ร่ิมต้นประกาศรับสมคัรพนกังานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจบุนัมีผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 83 คน  ผา่นการพิจารณาทัง้สิน้ 24 คน วงเงินท่ีผา่นการพิจารณารวม 1,097,640 บาท และไมผ่า่นการ

พิจารณาทัง้สิน้ 59 คน เน่ืองจากการพิจารณาข้อมลูเชิงลกึของคณะกรรมการกองทนุ พบเหตอุนัไมจํ่าเป็นในการก่อให้เกิดมลู

หนี ้ซึง่สว่นใหญ่มีพฤตกิรรมทางการเงินท่ีไมเ่หมาะสม เมื่อพิจารณาการช่วยเหลอืในขัน้ต้นแล้ว ไมอ่าจแก้ปัญหาทางการเงิน

ของผู้กู้ ได้ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ อีกทัง้อาจจะเป็นการสง่เสริมให้เกิดพฤตกิรรมทางการเงินท่ีไมเ่หมาะสมยิ่งขึน้ 

คณะกรรมการจงึมีมติพิจารณาไมอ่นมุตัใิห้แก่ผู้กู้    
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ผลการดาํเนินงานกองทุนอุน่ใจในปี 2562 

สาขา จาํนวนอนุมัต ิ(คน) จาํนวนเงนิที่อนุมัต ิ(บาท) 

สาํนกังานใหญ่ 9 410,600 

พนกังานขาย 4 212,000 

สาย 5 3 127,000 

ทา่พระ 4 225,000 

ยโสธร 4 123,000 

รวม 24 1,097,640 

 

ในปี 2563 บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายช่วยเหลือพนกังานท่ีมีปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากความจาํเป็นในการดาํรงชีวติ ไม่ตํ่ากวา่ 20 คน 

 

7. Activity For The Prisoner 

ส่งเสริมอาชีพกับเรือนจาํ 

จากกการท่ีบริษัทซาบีนา่ กดั (มหาชน) โรงงานชยันาท ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน 

สร้างอาชีพผู้ ต้องขงั จึงสนบัสนนุโครงการนีโ้ดยการเข้าไปสอนเย็บจกัรและซอ่มจกัรเบือ้งต้นให้กบัผู้ต้องขงั จนสามารถเย็บ

สายไหล ่ของชดุชัน้ในได้  ทําให้ผู้ ต้องขงัมีรายได้ พิเศษ นอกจากนีย้งัเป็นการสนบัสนนุ โครงการกําลงัใจ ในพระดําริ พระ

เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ซึง่ตัง้ขึน้ในปี 2549 เพ่ือให้ความชว่ยเหลอืและเป็นกําลงัใจให้กบักลุม่ผู้ ท่ีก้าว

พลาด ทําให้ชีวติต้องเข้ามาเก่ียวข้องกบักระบวนการยตุิธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุม่อ่ืนๆอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทโดยโรงงานชยันาทได้เร่ิมดาํเนินงานสง่เสริมอาชีพกบัเรือนจํา ตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั 

ปี 
Amount (baht)  เยบ็สายไหล่ 

เทียบOrder แดนหญิง แดนชาย Total 

2561 128,633.12 95,540.89 224,174.01 14.6% 

2562 164,293.26 175,915.69 340,208.95 20.3% 

 

ในปี 2563 บริษัทได้ตัง้เป้าหมายเพ่ือสง่เสริมอาชีพกบัเรือนจําในการเย็บสายไหลข่องชดุชัน้ ไมน้่อยกวา่   25% ของOrder 
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8. Factory Model 

ผลจากการประยกุต์ใช้คร่ืองมือการจดัการ SPM (Sabina Productive Management- 5S, Kaizen, การ

อนรัุกษ์ 

พลงังาน, AM-PM (Total Productive Maintenance), HRD (Human Resource Development), Lean, QCC) อยา่งต่อเน่ือง 

ทําให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีดีขึน้ ( Productivity, Quality, Deliver, Cost) และมีการทํางานในบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ีดีและปลอดภยั ( Safety, Morale, Ethics, Environment) จึงปรารถนาท่ีจะเผยแพร่แนวความคิดและหลกัการ

ท่ีใช้ในการปรับปรุงงาน เพ่ือแลกเปลีย่นและตอ่ยอดกบัองค์กรอ่ืน  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

บริษัทมีนโยบาย มุง่สูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ สาํหรับสถานประกอบการ, สถานศกึษา, หนว่ยงาน

ราชการ ,หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  โดยเปิดโรงงานให้มาศกึษาดงูาน  และรับนกัศกึษาเข้ามาฝึกงาน เสมือนทํางาน

จริงในองค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ คิด วิเคราะห์ ทดลอง ในการทํางานจริง และสนบัสนนุในการทําโปรเจค

ตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 

 

ภาพบรรยากาศ ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนขอเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (คน) 

 

 

โรงงาน 2562 2561 2560 

สาย 5 397 152 667 

ท่าพระ 16 2 56 

ชัยนาท 8 6 12 

บุรีรัมย์ 219 160 430 

ยโสธร 51 - 98 

รวม 691 320 1,263 
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จาํนวนนักศึกษาขอเข้าฝึกงาน (คน) 

 

สถานประกอบการต่างๆ ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทได้กําหนดแนวทางและเป้าหมายในการเป็น Factory Model ดงันี ้

1. ปรับปรุงประยกุต์ใช้คร่ืองมือการจดัการอยา่งตอ่เน่ือง 

2. เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศกึษาดงูาน และฝึกงาน  

3. เผยแพร่แนวความคดิและหลกัการในการปรับปรุงงาน เพ่ือแลกเปลีย่นและตอ่ยอดกบัคูค้่า/Supplier 

 

ความรับผิดชอบต่อธรรมาภบิาล (GOVERNANCE) 

9. Code of conduct 

จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) ผู้ผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในสตรี มีความมุง่มัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ 

, โปร่งใส ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในทกุๆสว่น ทัง้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น , พนกังาน , ลกูค้า , คูค้่า และ / หรือเจ้าหนี ้, คูแ่ขง่

รวมทัง้สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามพนัธกิจ 5P ขององค์กร People, Product, Partner, Productivity, Planet  โดยได้มีการ

กําหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ตอ่สว่นตา่งๆ และมกีารถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบเหลา่นีไ้ปยงัพนกังาน

ทกุระดบัของ บริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

โรงงาน 2562 2561 2560 

สาย 5 6 12 - 

ท่าพระ - 4 3 

ชัยนาท 6 6 6 

บุรีรัมย์ - - - 

ยโสธร 6 - - 

รวม 18 22 9 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพงึพอใจอยา่งสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดย

มีแนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างม่ันคง  

o ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น

ทัง้รายใหญ่ และรายยอ่ยอนันํามาซึง่ผลประโยชน์โดยรวมสงูสดุ 

o บริหารจดัการองค์กรด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และโปร่งใส โดยนําความรู้ความสามารถ และทกัษะ

การบริหารมาประยกุต์ใช้อยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือป้องกนัความเสยีหายแก่ผู้ ถือหุ้น 

o ไมด่ําเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

2. การเปิดเผยข้อมูล  

o จดัให้มีรายงานสถานการณ์องค์กร และแนวโน้มในอนาคตขององค์กรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับทราบโดย

สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

o ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ ขององค์กร ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่

สาธารณะ 

o ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัอนันํามาซึง่ผลเสยีของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันา สร้างเสริม และสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังานทกุชัน้ ทกุระดบั โดยมี

แนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

2. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

3. การแตง่ตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระทําด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยูบ่น

พืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

4. ให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 

5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมกนั 

6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

7. บริหารงานโดยหลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ

พนกังานหรืออาจคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

8. ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

9. สร้างความเข้าใจให้พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาท ซึง่พนกังานสามารถปฏิบตัิได้เพ่ือสง่เสริมให้เกิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของ จรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 

10. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองการทําผิดกฎหมายขององค์กรตอ่คณะกรรมการ 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะคาํนงึถงึความซื่อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า โดยมี

แนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาด 

2. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง โดยคาํนงึถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั 

3. ให้การรับประกนัคณุภาพของสนิค้าภายใต้เง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 

4. ไมส่ง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าทัง้ๆ ท่ีรู้วา่สนิค้านัน้มีคณุภาพตํ่า มีข้อบกพร่องเสยีหาย โดยไมม่กีารชีแ้จงอยา่งชดัเจนแก่

ลกูค้า 

5. จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้าและบริการและดําเนินการ อยา่งดีท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการ

ตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

6. จดัให้มีป้ายชีแ้จงชดัเจนเก่ียวกบัตวัสนิค้า เช่น รหสัสนิค้า , ขนาด , ราคาสนิค้า , วนัท่ีผลติ และการดแูลรักษาสนิค้า 

7. รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมชิอบ 

8. หาทางในการลดต้นทนุการผลติโดยรักษามาตรฐานคณุภาพสนิค้าเพ่ือสามารถเพ่ิม ประโยชน์ให้กบัลกูค้าอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า และ / หรือเจ้าหนี ้

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะคาํนงึถงึความซื่อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า และ /

หรือเจ้าหนีพ้งึปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาตา่งๆอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ / หรือ เจ้าหนี ้

2. ถ้ามีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตเกิดขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่า 

และ / หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมตีอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์การใช้เงิน การชําระคืน การดแูล

คณุภาพหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้

4. กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 

5. รายงานฐานะ และข้อมลูทางการเงินของบริษัทแก่ลกูค้าและ / หรือเจ้าหนีด้้วยความถกูต้องและซื่อสตัย์อยา่ง

สมํ่าเสมอ 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขัน 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) มุง่มัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณท่ีดีตอ่คูแ่ขง่ขนั โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีด ี

2. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 

3. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น การจ่าย

สนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ขง่ 
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4. สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไมผ่กูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้ากบับริษัทเทา่นัน้ 

5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการจดัสรรรายได้

และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิค้าและบริการ  การกําหนดราคาสนิค้าและบริการ  อนัจะก่อให้เกิด

ผลเสยีตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) ตระหนกั และหว่งใยถงึความปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชน 

รวมถงึให้ความสาํคญัในเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยมี แนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ่ความเสยีหายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

2. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและ สิง่แวดล้อมอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ปลกูฝังจิตสาํนกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ใน หมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองและ

จริงจงั 

4. ควบคมุให้มกีารปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี ออกโดยหนว่ยงานกํากบัดแูล 

5. ไมช่่วยเหลอืหรือสนบัสนนุให้เกิดการหลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตา่งๆ 

6. ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานกํากบัดแูล และรายงานข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัติามกฎหมายหรือ

กฎ ระเบียบตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 

7. ไมก่ระทําหรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้มีสนิบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใช้อํานาจหน้าท่ีของตนเอง

แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือสว่นตวั 

      บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ , โปร่งใส ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯในทกุๆ

สว่นตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี 

 

   10.  CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) 

การประกอบกจิการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง โปร่งใส โดยคํานงึถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั ไม่สนบัสนนุการ

ดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้

กําหนดนโยบายท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของทกุคนในองค์กร ให้ตระหนกัถึงผลเสยีของการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสร้างค่านิยม

ท่ีดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ และกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี ้ได้สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจไมใ่ห้มีการเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะ

รับเงิน สิง่ของหรือผลประโยชน์ใดๆ กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท รวมทัง้ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเข้าข่ายดงักลา่ว และมีการ

กําหนดโทษทางวินยัไว้สาํหรับผู้ ท่ีละเมิดหรือผู้กระทําผิด อีกทัง้ยงัสง่พนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถาบนัตา่งๆ เพ่ือศกึษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของ

บริษัท 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชกัชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ CAC FOR SME  

และมีบริษัทคู่ค้าสนใจเข้าร่วมประชุมจํานวน 48 บริษัท  โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคุณพนา  รัตนบรรณางกูร                    

ตําแหน่งผู้ อํานวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME  เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับรายละเอียดโครงการดังกล่าว                      

เมื่อวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชมุ 702  อาคารสาํนกังานใหญ่อรุณอมรินทร์ 

 

 

                

               
 

ปัจจบุนัองค์กรได้ดาํเนินโครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยูใ่นระดบัท่ี 4 ดงันี ้ 

 ระดบัท่ี 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพ่ือเป็นแนวทางหรือคํามุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิร่วมกนัและไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกนั

เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ระดบัท่ี 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบตัิได้ทราบถึงเจตนารมณ์

ท่ีจะปฏิบตัิในเร่ืองนี ้

 ระดบัท่ี 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องค์กรจะต้องกําหนดมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัทจุริตคอร์รัปชัน่

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เป็นการปฏิบตัิโดยกําหนดบรรทดัฐาน (Norm) ให้ทราบโดยทัว่กนั 

 ระดบัท่ี 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) เมื่อมีปฏิบตัิตามระดบัต่างๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่งจะมีข้อกําหนด 71 ข้อ ของแนว

ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพ่ือทํา

การตรวจสอบวา่องค์กรได้ดําเนินการครบถ้วนตามข้อกําหนดและจะต้องปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือขอการรับรองว่าเป็นองค์กรท่ี
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ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทกุ 3 ปี  และบริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรอง(ต่ออายใุบรับรอง)    

เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และใบรับรองจะหมดอายใุนวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  

 ทัง้นี ้บริษัทได้นํานโยบายมาจดัทํามาตรการในทางปฏิบตัิโดยให้แต่ละหน่วยงานมีสว่นร่วมในการกําหนดวิธีปฏิบตัิ

ของหนว่ยงานตนเองเพ่ือให้ควบคมุการทํางานได้อยา่งเหมาะสม โดยมีแนวทางจากสว่นกลางท่ีเป็นแนวทางร่วมกนัขององค์กร 

และเพ่ิมเติมในสว่นของแตล่ะหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้     

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้ทําประเมินถึงจุดท่ีมีความเสี่ยงขององค์กรท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทจุริต

คอร์รัปชัน่ จากลกัษณะงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการป้องกนั  รวมทัง้วางแนวปฏิบตัิงานนัน้จะต้องกระทําตามขัน้ตอนตาม

มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทเพ่ือไมใ่ห้เกิดชอ่งทางการกระทําท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ (รายละเอียดสามารถเข้า

ไปดใูน website ของบริษัทในหวัข้อ การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่) 

 ทัง้นี ้บริษัททําธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ท่ีนําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้มีการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้ขัน้ตอนและการควบคมุท่ีสามารถตรวจสอบ เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจของการรับ การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีตรงตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และไม่

นําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบตัิ  

•คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ด้านการรับ การให้

ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งเคร่งครัด 

•บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือลดผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความลาํบากใจ หรือผลประโยชน์ขดักนัได้ 

•บริษัทฯ ไมไ่ด้มีข้อห้ามการรับ การให้ของขวญั ท่ีมตีราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ หรือ

กระทําตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา 

•ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดไมค่วรเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสดและต้องไมใ่ช่สิง่ผิดกฎหมาย 

•คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซือ้ จดัหา ไมม่ีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจคดัเลอืก 

และมีการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด   

•กรณีการคดัเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจดัซือ้ จัดหา สินค้า วตัถุดิบ พืน้ท่ีการขาย   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กับ

บริษัทฯ จะไมม่ีการเรียกร้องการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือติดสินบนและนําไปสูก่ารได้รับสิทธิ

พิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือการจัดทําสญัญาร่วมกัน รวมทัง้ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีละเว้นการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบงัคบั

ตามท่ีกําหนดไว้ 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเทา่เทียมและเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ และ

แรงจงูใจตอ่การได้รับสทิธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้ร่วมกนัจดัทํานโยบายขอความ

ร่วมมืองดการให้และรับของขวญัทกุประเภทในทกุโอกาส โดยสง่จดหมายให้คู่ค้า และสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบตัิการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด    
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 ดงันัน้ ฝ่ายบริหาร สาํนกัตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รับผิดชอบในการทดสอบและ

ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ือง จะต้องพึงระวังจุดเสี่ยงดังกล่าว และทําตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด โดยนําเสนอผลการประเมินตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั อีกทัง้จะต้อง

รณรงค์และสร้างจิตสาํนกึในองค์กร เพ่ือร่วมมือกนัให้เป็นแนวทางเดียวกนัและพฒันาองค์กรตอ่ไป  

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  ทราบถึงนโยบายท่ีเก่ียวกบั

มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จึงมกีารเผยแพร่ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

• ประกาศผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯ  

• ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานท่ีเห็นเดน่ชดั  

• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่
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• เผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นประจําทุกปีให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย               

ทัง้สาํนกังานและโรงงานตา่งๆ ได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ด้านต่างๆ และเน้นยํา้ให้ทกุคนปฏิบตัิ

ตามมาตรการดงักลา่ว โดยในปี 2562 มีการเผยแพร่ดงันี ้

- สาํนกังานป่ินเกล้า จดัอบรมวนัท่ี 11 มกราคม 2562 

- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 

- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 

- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 

- โรงงานทา่พระ จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562 

- โรงงานบรีุรัมย์ จดัอบรมวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562  

แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกนั 

บริษัทกําหนดให้มีแนวทางการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางใน

การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยให้สํานกังานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอยา่งตอ่เน่ืองในการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หากการสบืสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีมีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัสําคญัต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ในการประกอบกิจการตามแนวนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  ทางบริษัทมเีป้าหมายท่ีรักษามาตรฐานและ

ปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ืองตามเกณฑ์  Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC  เพ่ือขอตอ่อายใุบรับรอง  

 

11. Respect  for human right and fair labor treatment 

      การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่า

เทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ

การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของ  บริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบั

การละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการเฝ้า

ระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ

ร้องเรียนสาํหรับผู้ ท่ีได้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยา

ตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ

มนษุยชนและปลกูจิตสาํนกึให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ี

จะช่วยเพ่ิมมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

เป้าหมายในการดําเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง คือ การไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงาน และการได้รับการ 6รับรอง6มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ

ทางสงัคมของธุรกิจไทย TLS 8001-2010   ( มรท. ) และ The Worldwide Responsible Apparel 

Production Standard   (WRAP)   หลกัการสากลวา่ด้วยความรับผิดชอบสาํหรับการผลติเสือ้ผ้า  

2. จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

เป้าหมายของบริษัทได้รับการรับรองรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงานดีเดน่ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

3. สง่เสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการจัดอบรม สมันา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

    

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีย้งัจัดทําโครงการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในระดบัปฏิบตัิการ  โดยการพฒันาบุคลากรผ่าน Small 

Group Activity (SGA) ซึง่มีหลกัสตูรอบรมทัง้ปี  8 หลกัสตูร เวลารวม 42 ชม. ดงันี ้

8 หลกัสูตร 

5ส เพิ่ม

ผลผลิต 
Kaizen Lean IE fornon IE QCC. 

Leader 

Ship 
HR fornon HR 

Work 

Happiness 

3 ช.ม. 3 ช.ม. 9 ช.ม. 9 ช.ม. 9 ช.ม. 3 ช.ม. 3 ช.ม. 3 ช.ม. 
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สรุปจาํนวนหัวหน้า Small Group ที่ผ่านการอบรมรุ่น 1 -3 

โรงงาน 
SGA รุ่น 1 

(2558) 

SGA รุ่น 2 

(2559-60) 

SGA รุ่น 3 

(2561-62) 
เป้าหมาย 2563 

โรงงานพุทธมลฑล สาย 5 72 69 75 75 

โรงงานท่าพระ 44 40 41 39 

โรงงานชัยนาท 43 45 50 42 

โรงงานยโสธร 94 100 106 99 

รวม 253 254 272 255 

 

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสงัคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน

ช่วยเหลอืประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

                   

                    
 

เป้าหมายของบริษทัได้รับการรับรองรางวลัดา้นการบริหารจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
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5. จดัใหมี้บริการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

                             
     

บริษทัมีเป้าหมายในการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ คือ ตอ้งไดรั้บการตรวจ

ทุกคน 100% 

6. ดาํเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภยั และมีสุขอนามยัในสถานท่ีทํางานท่ีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการ

ฝึกอบรม และส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขอนามยัท่ีดี และดูแลสถานท่ีทาํงานใหถู้กสุขลกัษณะ มีความปลอดภยั

อยูเ่สมอ ผา่นโครงการคน้หารายงานและป้องกนัเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ ( NEAR MISS)  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีเป้าหมายด้านความปลอดภยั คือ สถิติอบุตัิเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์ และการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยั ด้วย KYT 
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7. บริษัทฯจดัให้มีหนว่ยงานรับแจ้งเหต ุข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้เสียท่ีได้รับผลกระทบจาก

การดําเนินงานของบริษัทตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้การแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศพัท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย 

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะชีแ้จงข้อเท็จจริงในเบือ้งต้น และแนวทางการจดัการหรือแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ ร้องเรียน 

รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบโดยเร็วท่ีสดุ หรืออยา่งช้าภายใน 1 วนั 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ หากมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียด

หลกัฐานตา่งๆ ถึงบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในช่องทางการติดตอ่ดงันี ้

สาํหรับเร่ืองร้องเรียนจากภายในองค์กร  

ติดตอ่   :  หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

โทรศพัท์   : 02-4229400 ตอ่  9309 , 9404 

หรือติดตอ่ผา่นกลอ่งรับข้อเสนอแนะจากพนกังาน ซึง่จดัไว้ ณ สถานท่ีปฏิบตัิงาน 

สาํหรับเร่ืองร้องเรียนจากภายนอกองค์กร 

หนว่ยงาน  CIS  เบอร์โทร 02-4229430   Email : CRM@sabina.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เป้าหมายบริษทัฯท่ีจดัใหมี้หน่วยงานรับแจง้เหตุ ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย  คือ ทุกขอ้ร้องเรียน หรือ 

ปัญหา จะตอ้งถูกคล่ีคลาย  ภายใน 2-4 สปัดาห์ 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 

   บริษัทฯได้ยกระดบัการดแูลด้านคณุภาพการผลติ โดยใช้ตวัชีว้ดัด้านคณุภาพจากปัญหาตา่งๆ ท่ีได้รับมา

จากลกูค้าทัง้ลกูค้าภายใน คือพนกังานขายหน้าร้านและลกูค้าภายนอก เพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการและรักษาระดบัความ

พงึพอใจของลกูค้ามากท่ีสดุ โดยนําข้อมลูตา่งๆท่ีศนูย์ CS หรือ Customer Service รวบรวมจากทกุช่องทางการขาย นํามา

วิเคราะห์ ปรับปรุง และตรวจติดตาม โดยเทียบยอดขายล้านชิน้ หรือ PPM* (Parts Per Million) ในปี 2562 มีผลดําเนินงานดงันี ้

 

ขายแบบมีหน้าร้าน 2560 2561 2562 

ปัญหาจากการบริการ 1.3 1.8 4.8 

ปัญหาจากสนิค้า 5.7 8.7 38.9 

รวม PPM* 7 10.5 43.6 

    

   ในปีพ.ศ.2562 ปัญหาจากสนิค้าเพ่ิมขึน้เป็น 43.6 ตวั/ล้านชิน้ ในสว่นของการบริการ เน่ืองจากในปัจจบุนั ซาบี

นา่มีการเพ่ิมช่องทางในการสือ่สารหลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายขึน้ ทําให้การติดตอ่สือ่สาร จากลกูค้ากบับริษัทมีความถ่ี

มากขึน้ นํามาซึง่ประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงทัง้เร่ืองการบริการ และสนิค้าท่ีลกูค้าต้องการ ในสว่น ปัญหา จากสินค้า

ท่ีมีปริมาณมากขึน้ สว่นหนึง่เกิดจาก ปัญหาวตัถดุิบบางประเภท ท่ีมีการพฒันา เพ่ือตอบรับความสบาย มีรอยเก่ียวง่าย 

ทําให้เกิดปัญหา การร้องเรียนจากลกูค้า และบริษัท แจ้งรับคืน และเปลีย่นสนิค้าใหมใ่ห้ เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาระยะยาวกบั

ลกูค้า จึงทําให้ ตวัเลขสนิค้าท่ีพบปัญหามีปริมาณสงูขึน้มาก แต่ปัญหาดงักลา่ว ได้ถกูนํามาปรับปรุงและพฒันาวตัถดุิบ

ไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักลา่วซํา้อีก 

ขายแบบไม่มีหน้าร้าน 2560 2561 2562 

ปัญหาสง่ผิด/สง่ไมค่รบ 96.0 9.0 19.8 

ปัญหาลมืฟองสอด/สายแขน 41.0 2.7 11.0 

ปัญหาจากสนิค้า 55.0 32.2 18.3 

ปัญหาจากอ่ืนๆ 35.0 6.8 6.8 

รวม ppm 227.0 50.7 55.8 
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   ในปีพ.ศ.2562 ผลการเก็บข้อมลู ข้อร้องเรียนในสว่นงานการขายแบบไมม่ีหน้าร้าน ซึง่มีการเติบโตในสว่นของ

ยอดขาย  เทียบปี พ.ศ.2561 ถึง 32.3% แตม่ีปริมาณข้อร้องเรียนเพ่ิมขึน้จากเดิม 50.7 ตวัต่อล้านชิน้ เป็น 55.8 ตวัต่อล้านชิน้ 

หรือคิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ 10% โดยเมื่อเทียบกบัยอดขายท่ีเติบโตขึน้แล้ว ปัญหายงัเพ่ิมขึน้น้อยกว่าอตัราการเติบโตท่ี

เพ่ิมมากขึน้ โดยปัญหาจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสนิค้า เกิดจากสนิค้ามีรอยเปือ้นดํา และสินค้าชํารุด เกิดจากกระบวนการ

ผลติ โดยได้นํามาปรับแก้ไข และเพ่ิมการติดตาม เพ่ือตรวจสอบคณุภาพก่อนทําการจดัสง่ให้ลกูค้า  

 

นิยาม 

 

GRI Topic-specific Standards 

GRI 205 Anti-corruption  

GRI 301 Materials  

GRI 307 Environmental Compliance 

GRI 403 Occupational Health and Safety 

GRI 404 Training and Education  

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity  

GRI 406 Non-discrimination 

GRI 412 Human Rights Assessment  

GRI 413 Local Communities  

GRI 416 Customer Health and Safety  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผา่นสาํนกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับจากฝ่าย

บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  1/2563 เมื่อวันท่ี  21 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดย

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีทาง

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจดัทําขึน้จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่าย

บริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และด้านระบบการติดตาม ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม สามารถทําให้การบริหารจดัการ และการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นไปได้อยา่งโปร่งใส 

และมีประสทิธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตัง้                     

นายสมัพนัธ์  ปยุภิรมย์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในเน่ืองจาก

เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฎิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเข้าใจในกิจกรรมดําเนินงานของ

บริษัทเป็นอยา่งดี 

 

โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ2 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2562 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น (นางสาว

รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ   นายยทุธนา   อดิพฒัน์และนายสมชยั   วนาวิทย และนางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์)ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตาม

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีสาํคญั  ได้แก่  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน  การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  

การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  

และการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563  ในปี  2562  มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  (ในการประชุมครัง้ท่ี 4   มีวาระหนึ่งท่ี

เป็นการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย)  สรุปสาระสําคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีในปี 2562 ได้

ดงันี ้

 

          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําปี 2562  ของบริษัทซึ่ง

ได้จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซึ่ง

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     

รวมทัง้ได้ทําตามข้อกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ

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

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยเป็นจํานวน 1 

ครัง้ 

 

2.    การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อกําหนด

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

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ

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

การบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

  3.    การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท  พบวา่ระบบการควบคมุภายในยงั

มีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 

และ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  รวมทัง้ติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง

ข้อบกพร่องท่ีได้ตรวจพบแล้วหรือไม ่   
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          4.    การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์

กับบริษัทของการทําธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําทกุไตรมาสโดยบริษัทได้มีการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อย่างเคร่งครัด  พร้อมทัง้

เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบอยา่งถกูต้องและทนัเวลา 

 

     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  โดยการสอบทานกับคณะ

กรรมการบริหารทกุไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสีย่งท่ีสําคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     ผลกระทบ

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเสีย่งตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้     

           

             6.    การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกและแต่งตัง้ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมา  ซึ่งมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และได้สอบทานคณุสมบตัิของ

ผู้สอบบญัชีว่าถกูต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาเพ่ือขอ

อนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  2563  แต่งตัง้ให้  นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน หรือ นายชยัยุทธ  องัศวุิทยา

หรือ นางสาวดรณี  สมกําเนิด  หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4563, 3885,5007และ 

5596 ตามลาํดบั  แหง่สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     

             (น.ส.รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12.รายการระหว่างกัน 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

ในระหว่างปี   2562  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  มีรายการระหว่างกนัท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ระบไุว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจําปี  2562  ตามลาํดบั  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงันี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

ซือ้วตัถดุิบ เช่น ผ้า,

ลกูไม้,ยาง 

17.09 สนิค้าท่ีบริษัทฯ ซือ้จากบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นราคา

และเง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทฯ 

ซือ้จากผู้ขายรายอ่ืนทัว่ๆ ไป 

ความจําเป็นในการทํารายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

มิได้มีนโยบายในการซือ้วตัถดุิบและวสัดตุา่งๆ ร่วมกนัโดยการซือ้

ผา่นบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีท่ีการสัง่ซือ้ในปริมาณ

มาก ทําให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสามารถซือ้วตัถดุิบและวสัดุ

ตา่งๆ ในราคาท่ีถกูลงได้ บริษัทฯ จะทําการสัง่ซือ้ผา่นบริษัทยอ่ย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ

ซือ้ขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  ซือ้สนิค้าสาํเร็จรูป -  
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

ขายสนิค้าสาํเร็จรูป 755.00 

 

 

 

สนิค้าและวตัถดุิบท่ีบริษัทฯ ขายให้บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั เป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการ

ชําระเงินตามปกต ิ

 

ความจําเป็นในการทํารายการ: เน่ืองจากบริษัทฯ บริหารกําลงั

การผลติของทกุโรงงานเสมือนเป็นหนว่ยงานเดยีวกนั ในบาง

กรณีบริษัทฯ มีกําลงัการผลติเหลอื ในขณะท่ีบริษัทยอ่ยมีกําลงั

การผลติไมเ่พียงพอ บริษัทฯ ได้ซือ้วตัถดุิบและผลติชดุชัน้ในเพ่ือ

ขายให้แก่บริษัทยอ่ย  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ

ซือ้ขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

  ขายวตัถดุิบ -  
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

รายได้รับจ้างตดั

เย็บชดุชัน้ใน 

 

103.77 บริษัทฯ รับจ้างตดัเย็บชดุชัน้ในจากบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั ซึง่เป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการ

ชําระเงินปกต ิ

 

ความจําเป็นในการทํารายการระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย: 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายท่ีจะรับจ้างตดัเย็บชดุชัน้ในให้แก่

บริษัทยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และตอ่เน่ือง โดยท่ีผา่นมาการ

รับจ้างตดัเย็บดงักลา่ว เป็นกรณีท่ีบริษัทฯ มีกําลงัผลติเหลอื จึงได้

รับจ้างบริษัทยอ่ย เพ่ือใช้กําลงัผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่รายการท่ีบริษัทฯ ทํา

กบับริษัทยอ่ย: รายการดงักลา่วเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจท่ี

มีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้

กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

คา่จ้างตดัชิน้งาน

ชดุชัน้ใน 

21.31 คา่จ้างตดัชิน้งานชดุชัน้ในท่ีบริษัทฯ วา่จ้าง บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท์ จํากดั เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ 

ความจําเป็นในการทํารายการกบับริษัทยอ่ย: เน่ืองจากบริษัทฯ 

บริหารกําลงัการผลติของทกุโรงงานเสมือนเป็นหนว่ยงาน

เดียวกนั สว่นงานการตดัชิน้งานชดุชัน้ใน ของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย จึงทําหน้าท่ีป้อนชิน้งานตดัสูท่กุโรงงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่รายการท่ีทํากบับริษัท

ยอ่ย: รายการดงักลา่วเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคา

ตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็นเง่ือนไขเดยีวกนักบัท่ีใช้กบั

บริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

รายได้คา่เชา่ 0.23 บริษัทฯ ให้บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เช่าพืน้ท่ีโรงงานยโสธร 

เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 กําหนดราคาคา่เชา่โดยอิงราคา

ตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ

เช่าตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

คา่เช่าพืน้ท่ี

สาํนกังานและ

คลงัสนิค้า 

1.71 บริษัทฯ เชา่พืน้ท่ีสาํนกังาน และคลงัสนิค้า จากบริษัท ซาบีนา่ 

ฟาร์อีสท์ จํากดั เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 กําหนดราคาคา่เชา่

โดยอิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ

เช่าตามปกตขิองธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

รายได้เงินปันผล 223.07 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

ลกูหนีก้ารค้า 353.20 เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท ซาบีนา่ จํากดั 

(มหาชน) ขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 

 
 

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั ขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ

ซือ้ขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 

    

  เจ้าหนีก้ารค้า 

 

2.47 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า 

 (ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจําเป็นและ

ความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

ดอกเบีย้รับ 0.68 ดอกเบีย้รับเกิดจากการให้บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ยืม

เงิน กําหนดอตัราดอกเบีย้ 3.00 - 5.00 % ตอ่ปี  ซึง่สงูกวา่อตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

เงินให้กู้ยืม 104.00 บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเหลอือยู ่จงึให้บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั  กู้ยืมเงินเพ่ือชําระหนีก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

 137 

 12.2  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์วา่ ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในอนาคต จะต้องมีการจดัเสนอให้แก่ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิรายการระหว่างกนั และ

ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม สมเหตสุมผล และมี

นโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิ

ออกเสยีงในรายการดงักลา่ว  

 

 12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

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

กําหนดมาตรการอนมุตัิรายการระหว่างกนัในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว และนโยบายการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงิน โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัดงันี ้

 

1. รายการค้าท่ีเกิดขึน้เป็นปกต ิ

 รายการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซือ้วตัถดุิบ เป็นรายการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็น

รายการค้าปกติธุรกิจ  ดงันัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิสาํหรับรายการดงักลา่ว โดย

ระบเุง่ือนไขการทํารายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยตุธิรรม  

สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้  โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์

และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักลา่วได้เป็นระยะ 

 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 

 รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวเช่น การซือ้ขายหุ้น  เป็นต้น บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักลา่ว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผู้ เช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาอนมุตั ิการทํารายการของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

ตามแตก่ฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

3. นโยบายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 

นโยบายการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความชว่ยเหลอืในลกัษณะท่ีเป็นการคํา้

ประกนัสว่นบคุคลโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตอ่การกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

จากสถาบนัการเงินตา่งๆ ไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัใดๆ รวมถึงการท่ีบริษัทให้ความช่วยเหลอืทาง

การเงินแก่บริษัทยอ่ยด้วย 
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 รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุม่ตรวจ

รายการท่ีเกิดขึน้ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพ่ือพิจารณา นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 

และแบบ 56-2 โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13.ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

13.1 งบการเงนิ 

 

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สาํหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  

 

                ผู้สอบบญัชี:                          นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4563           

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท 

 

ความเหน็ 

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

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

2562 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ              วนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ย  และของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในสว่นของความ

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ

เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดย        สภาวิชาชีพบญัชีในพระ

บรมราชูปถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
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ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปนี ้

การแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 และ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือเป็นจํานวนท่ีมีนยัสําคญัได้แสดง

มลูคา่ตามวิธีราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ  แล้วแตม่ลูคา่ใดจะตํ่ากวา่  ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วอายขุองสนิค้าคงเหลอืมีอายไุม่

ยาว กลุ่มบริษัท ดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นชุดชัน้ใน  และผู้บริหารใช้

ข้อมลูจากรายงานการเคลือ่นไหวของสนิค้า ในแตล่ะช่วงอายขุองสนิค้าคงเหลอืและวิเคราะห์สนิค้าท่ีล้าสมยัรายตวัประกอบใน

การพิจารณาคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื  ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงระบวุา่ การวดัมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั 

ซึง่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการคํานวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้า ตรวจสอบการ

จดัทํารายงานวิเคราะห์อายขุองสนิค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตัง้ประมาณการการ

ลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือและสุม่ทดสอบการตัง้ประมาณการการลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับ

นโยบายดงักล่าว รวมทัง้การทดสอบการคํานวณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้า

คงเหลอืกบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมลูท่ีได้เปิดเผยเก่ียวกบัการ

วดัมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนใน

สํานกังานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 

กุมภาพนัธ์ 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าไมไ่ด้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้ 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี ของกลุม่บริษัท (แตไ่ม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่

ตอ่ข้อมลูอ่ืน  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้อง

สือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่

วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทและ

บริษัทในการดําเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ

บญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถ

ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่

ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั

เมื่อคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า   

ความเสีย่งท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ข้อผิดพลาด   เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงข้อมลู  การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท

และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั

อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบ

การเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดย

ถกูต้องตามท่ีควร  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็น

ท่ีมีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุล

ท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง

เหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่ว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร

ดงักลา่ว 

     
 

(นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 4563 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,887 1.84 60,416 2.32 65,147 2.16

เงินลงทุนชั�วคราว 424,564 17.78 298,972 11.49 177,945 5.90

   -หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 369,439 198,055 99,188

   -หลักทรัพย์เผื�อขาย 55,125 100,917 78,757

ลูกหนี�การค้า สุทธิ 341,980 14.33 402,270 15.46 417,415 13.83

   -กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0 0 0

   -กิจการอื�น 341,980 402,270 417,415

ลูกหนี�อื�น 8,569 0.36 63,310 2.43 74,225 2.46

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง 0.00 0.00 0.00

สินค้าคงเหลือสุทธิ 975,636 40.87 1,117,503 42.95 1,563,788 51.82

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 74,802 3.13 86,562 3.33 108,538 3.60

ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า 72,851 84,540 105,104

อื�นๆ 1,951 2,022 3,434

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,869,438 78.31 2,029,033 77.98 2,407,058 79.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 5,000 0.20 5,000 0.19 5,000 0.17

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 283,458 11.13 293,663 11.29 282,087 9.35

สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน 3,549 0.14 8,609 0.33 8,690 0.29

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 162,363 6.38 205,691 7.91 257,694 8.54

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

สิทธิการเช่า 17,610 0.69 13,141 0.51 8,672 0.29

เงินมัดจํา 45,832 1.80 46,885 1.80 48,706 1.61

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 517,812 21.69 572,989 22.02 610,849 20.24

รวมสินทรัพย์ 2,387,250 100.00 2,602,022 100.00 3,017,907 100.00

งบการเงิน

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

2560 (ตรวจสอบ) 2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ)
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18,000 0.69 156,163 6.00 565,068 18.72

เจ้าหนี�การค้า 152,750 5.87 184,243 7.08 170,145 5.64

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

กิจการอื�น 152,750 5.87 184,243 7.08 170,145 5.64

เจ้าหนี�อื�น 175,064 6.73 225,069 8.65 196,388 6.51

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 57,921 2.23 99,002 3.80 102,982 3.41

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 39,259 1.51 77,367 2.97 82,020 2.72

อื�นๆ 18,662 0.72 21,635 0.83 20,962 0.69

รวมหนี�สินหมุนเวียน 403,735 16.91 664,477 25.54 1,034,583 34.28

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 81,696 3.14 95,623 3.67 115,653 3.83

เงินประกันพนักงาน 6,455 0.25 6,543 0.25 6,731 0.22

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 88,151 3.39 102,166 3.93 122,384 4.06

รวมหนี�สิน 491,886 20.30 766,643 29.46 1,156,967 38.34

งบการเงินรวม

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

2560 (ตรวจสอบ) 2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ)
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น-มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 347,500 13.05 347,500 13.35 347,500 11.51

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 347,500 13.05 347,500 13.35 347,500 11.51

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 275,164 10.34 275,164 10.58 275,164 9.12

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 49,250 1.85 49,250 1.89 49,250 1.63

ยังไม่ได้จัดสรร 1,067,468 40.10 1,169,492 39.16 1,248,573 41.37

รวมองค์ประกอบอื�นส่วนของผู้ถือหุ้น 155,981 5.86 -6,027 5.56 -59,547 -1.97

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,895,363 71.20 1,835,379 70.54 1,860,940 61.66

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,895,363 79.40 1,835,379 70.54 1,860,940 61.66

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,387,249 100.00 2,602,022 100.00 3,017,907 100.00

งบการเงินรวม

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

2560 (ตรวจสอบ) 2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ)
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

รายได้

รายได้จากการขาย - สุทธิ 2,659,019 99.25 3,089,843 99.58 3,279,499 99.53

รายได้จากการบริการ 3,662 0.14 243 0.01

รายได้เงินปันผล 1,436 0.05 3,993 0.12

รายได้อื�น 16,443 0.61 11,627 0.37 11,222 0.34

รวมรายได้ 2,679,124 100.00 3,102,906 100.00 3,294,957 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 1,307,108 42.30 1,494,853 48.38 1,494,131 45.56

กําไรขั�นต้น 1,355,573 57.70 1,594,990 51.62 1,785,611 54.44

ค่าใช้จ่ายในการขาย 836,556 26.97 910,400 29.34 1,055,730 32.04

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 230,198 7.42 245,362 7.91 220,719 6.70

รวมค่าใช้จ่าย 2,373,862 88.61 2,650,615 85.42 2,770,580 84.09

กําไรก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได้ 305,262 11.39 452,291 14.58 524,377 15.91

ต้นทุนทางการเงิน 1,451 0.05 1,441 0.05 8,330 0.25

ภาษีเงินได้ 60,667 1.96 89,263 2.88 102,796 3.12

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 243,144 9.08 361,587 11.65 413,251 12.54

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 243,144 9.08 361,587 11.65 413,251 12.54

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

2560 (ตรวจสอบ) 2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 243,143 361,587 413,251

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย )

 ค่าเสื�อมราคา+ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 55,610 50,121 48,371

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14,478 18,140 34,645

ขาดทุน(กําไร)จากการขายทรัพย์สิน -1,897 -1,418 -479 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื�อขาย 92

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยน -105 3,464 2,258

รายจ่ายดอกเบี�ย 1,450 1,441 8,330

รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 67,024 129,750 154,368

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีตัดบัญชี -6,357 -40,487 -51,572 

 ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�นๆ ลดลง(เพิ�มขึ�น) -27,497 -60,290 -15,145 

ลูกหนี�อื�น ลดลง(เพิ�มขึ�น) -2,509 -54,741 -7,066 

 สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ�มขึ�น) 175,519 -141,867 -446,285 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ลดลง(เพิ�มขึ�น) 3,216 -11,760 -21,977 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น ลดลง(เพิ�มขึ�น) -437 -1,053 -1,821 

 เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�นๆ เพิ�มขึ�น(ลดลง) 21,355 28,029 -16,356 

เจ้าหนี�อื�น เพิ�มขึ�น(ลดลง) 50,807 49,925 -28,838 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น - อื�นๆ เพิ�มขึ�น(ลดลง) 1,062 2,973 -673 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น -ผลประโยชน์พนักงานที�จ่ายแล้ว -2,352 -4,213 -14,615 

หนื�สินไม่หมุนเวียนอื�น - เงินประกันพนักงาน เพิ�มขึ�น(ลดลง) 137 89 188

เงินสดรับ (จ่าย ) จากการดําเนินงาน 592,647 329,690 56,676

จ่ายดอกเบี�ย -1,432 -1,362 -8,173 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล -56,103 -91,642 -153,563 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมดําเนินงาน 535,112 236,686 -105,060 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -27,561 -54,605 -31,179 

เงินสดรับจากการจําหน่าย ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,957 1,465 479

เงินสดรับ(จ่าย )จากการถอน(ซื�อ)เงินลงทุนชั�วคราว -313,568 171,383 98,867

เงินสดถอน(รับ)หลักทรัพย์เผื�อขาย -59,997 19,908

เงินสดจ่ายซื�อ เงินลงทุนระยะยาว -5,000 

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -684 -6,359 -1,228 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมลงทุน -344,856 51,887 86,847

หน่วย:พันบาท

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

2560 2561 2562

งบการเงินรวม
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2560 2561 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน -90,000 138,163 408,905

จ่ายเงินปันผล -97,300 -410,207 -385,962 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน -187,300 -272,044 22,943

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 2,956 16,529 4,730

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 40,931 43,887 60,416

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 43,887 60,416 65,146

หน่วย:พันบาท

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

31 - ธค.
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   ข) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั       

                                            บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.63 3.05 2.33 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.03 1.24 0.71 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การคา้ (เท่า) 8.11 8.3 8.0 

ระยะเวลาเกบ็หนี�  (วนั) 44.99 43.96 45.61 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 1.23 1.43 1.11 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั) 296.95 255.54 327.51 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�  (เท่า) 9.20 8.87 8.43 

ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั) 39.69 41.14 43.29 

Cash Cycle (วนั) 302.25 258.36 329.83 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)      

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 50.91 51.62 54.44 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 10.85 14.22 15.52 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 9.08 11.65 12.54 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 13.32 19.38 22.36 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 10.51 14.49 14.71 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)  93.85 132.80 150.15 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.16 1.24 1.17 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   

 

 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.26 0.42 0.62 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 40.02 113.45 93.40 

หมายเหต 

-เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท จาํนวน 347.5 

ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 48.65 ลา้นบาท 

-เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 3/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.14 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 48.65 ลา้นบาท 

-เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2561 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 จากกาํไรสะสมประจาํปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.68 บาท จาํนวน 347.5 

ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 236.30 ลา้นบาท 

-เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 3/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ประจาํปี 2561 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 

บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 173.75 ลา้นบาท 

-เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2562 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี2561จ่ายจากกาํไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  จาํนวน 

347.50 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 ลา้นบาท ซึ� งจ่ายแลว้ในเดือน  พฤษภาคม 2562 

-เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 3/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ� งจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท 

จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 198.08 ลา้นบาท ซึ� งจ่ายแลว้ในเดือน กนัยายน 2562 

-เมื�อวนัที� 21  กุมภาพนัธ์  2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี ซึ� งจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท 

จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ลา้นบาท 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 14.1คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

รายได้จากการขาย 

 ปี 2561 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,089.84 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 

427.16 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.04  สาเหตุหลกั  เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เพ่ิมขึน้ 364.19 ล้านบาท  และรายได้จากการขายสินค้า OEM  ท่ีเพ่ิมขึน้ 66.63 

ล้านบาท  

 ปี 2562 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,279.74 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 

189.90  ล้านบาท  คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.15  สาเหตุหลัก  เน่ืองจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เพ่ิมขึน้ 189.42  ล้านบาท  รายได้จากการขายสินค้า OEM  ท่ีเพ่ิมขึน้ 0.24  ล้าน

บาท และรายได้จากการบริการเทา่กบั 0.24 ล้านบาท  

 

รายได้จากการขายแยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ (มลูคา่ล้านบาท) 

 

 

2560 ร้อยละ 

 

2561 ร้อยละ 

 

2562 ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เสื�อชั�นใน 158.98 5.98 207.40 6.71 208.52 6.36 

กางเกงชั�นใน 43.00 1.62 45.75 1.48 42.23 1.29 

อื�นๆ 18.19 0.68 33.65 1.09 36.29 1.11 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM 220.17 8.28 286.80 9.28 287.04 8.75 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เครื�องหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เสื�อชั�นใน 1,910.34 71.85 2,261.92 73.21 2,411.05 73.52 

กางเกงชั�นใน 435.10 16.36 459.65 14.88 501.79 15.3  

อื�นๆ 93.41 3.51 81.47 2.63 79.62 2.43 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เครื�องหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 2,438.85 91.72 2,803.04 90.72 2,992.46 91.25 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,659.02 100.00 3,089.84 100.00 3,279.50 100.00 

 

ผลติภณัฑ์ OEM 

 สําหรับปี 2561 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากบั 286.80 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 66.63 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 30.26  รายได้จากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบ่งเป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์

อ่ืนๆ  เทา่กบัร้อยละ 6.71  ร้อยละ 1.48  และร้อยละ 1.09 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 

 สาํหรับปี 2562 รายได้จากการขายสนิค้า OEM เทา่กบั 287.04 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 0.24 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 0.08  รายได้จากการขาย OEM ดงักล่าว  แบ่งเป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  

เทา่กบัร้อยละ 6.36  ร้อยละ 1.29  และร้อยละ 1.11 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 
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ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยมีความสําคญัต่อรายได้ของบริษัทฯ 

เน่ืองจากสินค้ามีราคาและอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกว่าสินค้า OEM นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุดีไซน์ ปริมาณ 

และช่วงเวลาในการจดัจําหนา่ยสนิค้าได้เองอีกด้วย รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

มีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากับ 

2,803.04 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 364.19 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.93  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.72  

เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า  โดยมีสดัสว่นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 73.21  ร้อยละ 14.88  และร้อยละ 2.63  เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากับ 

2,992.46 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 189.42 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.76  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91.25  เมื่อ

เทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า  โดยมีสดัสว่นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 73.52  ร้อยละ 15.30  และร้อยละ 2.43  เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า 

 
ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเทา่กบั 1,494.85 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 48.38 ของรายได้จากการขาย

และบริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,594.99 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 51.62 ของรายได้จากการขายและบริการ  

เน่ืองจากบริษัทฯ  เน้นการเพ่ิมยอดขาย  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใช้

งบโฆษณา  และสง่เสริมการขายมากขึน้ อีกทัง้มีการขยายจดุขายเพ่ิมขึน้ ในห้างสรรพสนิค้า  ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ และ

เปิด SHOP ของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

 สาํหรับปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเทา่กบั 1,494.13 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 45.56 ของรายได้จากการขาย

และบริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,785.61 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 54.44 ของรายได้จากการขายและบริการ  

เน่ืองจากบริษัทฯ  เน้นการเพ่ิมยอดขาย  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง  และจริงจงั  มีการใช้

งบโฆษณา  และสง่เสริมการขายมากขึน้ อีกทัง้มีการขยายจดุขายเพ่ิมขึน้ ในห้างสรรพสนิค้า  ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ และ

เปิด SHOP ของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 
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           ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,155.76 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2560 

เทา่กบั 89.01 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.34  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.25  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึ่งเป็นผล

จากบริษัทยอ่ยเน้นขยายจดุขายมากขึน้  ทําให้มีการจ่ายคา่เชา่พืน้ท่ีขายและคา่บริการเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีขายมากขึน้  ทําให้มี

การเพ่ิมจํานวนพนกังานขายสินค้า  และมีงบโฆษณา  และสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทุกปี  ตามนโยบายเน้น

ผลกัดนัยอดขายและเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 439.23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของรายได้จากการขายและ

บริการ 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,276.45 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2561 

เทา่กบั120.69 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.44  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 38.74  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึง่เป็นผล

จากบริษัทยอ่ยเน้นขยายจดุขายมากขึน้  ทําให้มีการจ่ายคา่เชา่พืน้ท่ีขายและคา่บริการเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีขายมากขึน้  ทําให้มี

การเพ่ิมจํานวนพนกังานขายสินค้า  และมีงบโฆษณา  และสง่เสริมการขายอย่างต่อเน่ืองมาทุกปี  ตามนโยบายเน้น

ผลกัดนัยอดขายและเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 509.16 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของรายได้จากการขายและ

บริการ 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

ปี 2561 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 1.44 ล้านบาท  ลดลง   0.01 ล้านบาท 

ปี 2562 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 8.33 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้  6.89 ล้านบาท 

 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2561 เทา่กบั 89.26 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562 เทา่กบั 102.80 ล้านบาท 
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กาํไรสุทธิ 

ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 361.59 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 118.45 ล้านบาท เป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

48.72 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 413.25 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 51.66 ล้านบาท เป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

14.29 

 

 
 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 1.04 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้น (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 19.38 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 1.19 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้น (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 22.36 
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14.1.2 ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

ฐานะทางการเงนิ 

 

 
 

สินทรัพย์ 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2560 เป็น 2,602.02 ล้านบาท  โดยเพ่ิมขึน้ 214.77 ล้าน

บาท สาเหตุมาจาก  หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียนลดลงเป็น 198.05 ล้านบาท  หลกัทรัพย์เผ่ือขายเพ่ิมขึน้เป็น   

100.92 ล้านบาทลูกหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เป็น 402.27 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้เป็น 1,117.50 ล้านบาท  ท่ีดิน 

อาคาร อปุกรณ์สทุธิเพ่ิมขึน้เป็น 293.66 ล้านบาทสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิมขึน้เป็น 205.69 ล้านบาท 

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2561 เป็น 3,017.91 ล้านบาท  โดยเพ่ิมขึน้ 415.89 ล้าน

บาทสาเหตุมาจาก  ลูกหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เป็น 417.41 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้เป็น 1,563.79 ล้านบาท  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิมขึน้เป็น 257.69 ล้านบาท 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

         สาํหรับปี 2561  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 402.27 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 60.29 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึ

กําหนดชําระ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.29  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.70  เกินกําหนดชําระ    

4 – 6 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.01  ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 

         สาํหรับปี 2562  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 417.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 15.14 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึ

กําหนดชําระ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 
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สินค้าคงเหลือ 

          สําหรับปี 2561  สินค้าคงเหลือเท่ากบั 1,117.50 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 141.87 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.50 

เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินค้าสําเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  สินค้า

ระหวา่งผลติ และวตัถดุิบ 

          สําหรับปี 2562  สินค้าคงเหลือเท่ากบั 1,563.79 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 446.29 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 39.94 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน เพ่ิมขึน้จากนโยบายการเพ่ิมสต๊อคสนิค้าเพ่ือลดการสญูเสยีโอกาสในการขาย ในเร่ืองของการขาดส ี

คพั ไซส์ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับปี 2561  มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเทา่กบั 293.66 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จาก

ปีก่อน 10.20 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2561  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 44.35 ล้านบาท 

สาํหรับปี 2562  มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 282.09 ล้านบาท  ลดลงจาก

ปีก่อน 11.57 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2562  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 42.75 ล้านบาท 

 

 
 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

สาํหรับปี 2561 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 11.65 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวร

คิดเป็นร้อยละ 14.49 และร้อยละ 132.80 ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2562 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 12.54 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวร

คิดเป็นร้อยละ 14.71 และร้อยละ 150.15 ตามลาํดบั 
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หนีส้ิน 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิเทา่กบั 766.64 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 274.75 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้เหลือ 156.16 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เป็น 184.24  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้น

เพ่ิมขึน้เป็น 225.07 ล้านบาท  และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็น  99.00  ล้านบาท 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินเท่ากับ 1,156.97 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 390.33 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนี ้

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้เป็น 565.07 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้เป็น 170.15  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้น

ลดลงเป็น 196.39 ล้านบาท  และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็น  102.98  ล้านบาท 

 

 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

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

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,860.94 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 25.56 ล้านบาท จากปีก่อน 
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 
 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทา่กบั 236.69 ล้านบาท  ซึง่ประกอบด้วย  

ปัจจยัหลกั คือ กําไรสทุธิ 361.59 ล้านบาท  ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 50.12 ล้านบาท  ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 

60.29 ล้านบาท  ลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 54.74 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 141.87 ล้านบาท  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

เพ่ิมขึน้ 11.76 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 28.03 ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 49.93 ล้านบาทเป็นต้น 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ -105.06 ล้านบาท  ซึ่ง

ประกอบด้วย  ปัจจยัหลกั คือ กําไรสทุธิเทา่กบั 413.25 ล้านบาท  สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้เป็น 446.28 ล้านบาท  ภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลเทา่กบั 153.56 ล้านบาท 

 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 51.89 ล้านบาท โดยบริษัทถอนเงิน

ลงทนุชัว่คราว 171.38 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 54.61 ล้านบาท เป็นต้น 

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 86.85 ล้านบาท โดยบริษัทไถ่ถอน

เงินลงทนุชัว่คราว 98.87 ล้านบาท  จําหนา่ยหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 19.91 ล้านบาท ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 31.18 

ล้านบาท เป็นต้น 

 

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

     สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 272.04 ล้านบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 410.21 ล้านบาท  เพ่ิมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 138.16 ล้านบาท 

     สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ 22.94 ล้านบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 385.96 ล้านบาท  เพ่ิมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 408.90 ล้านบาท 
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14.1.3 ภาระผูกพันในอนาคต 

 สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการระยะยาว 

-    เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสญัญาเช่าสิ�งปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท์ จาํกดั เพื�อ

ใชเ้ป็นสาํนกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได ้3 คราว ๆ 

ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 142,500.00  

บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที�ดินที�เกิดจากการเช่าทรัพย ์และผูใ้ห้เช่าสัญญาว่าจะไม่

จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยที์�เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

-    เมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพื�นที�ศูนยก์ารคา้แห่งหนึ�งเพื�อเป็นศูนยค์า้ปลีก

ของบริษทัยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซึ� งจะครบกาํหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2563 โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินค่า

สิทธ์ิในการเช่าพื�นที�สาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว ซึ� งจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั�นตํ�าในอนาคต ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562                     

มีดงัต่อไปนี�  :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 1.71 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.42 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 4.13 

          

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 82.82 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 69.18 

มากกวา่ 5 ปี 0.16 

รวม 152.16 

หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ2561   บริษทัฯ มีหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงันี� :- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  

วตัถุประสงค ์  31ธนัวาคม 2562  31ธนัวาคม 2561  

1. ค ํ�าประกนัต่อกรมศุลกากร  3.25  1.36  

2. อื�น ๆ  3.25  3.25  

รวม  6.50  4.61  
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14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2560 ถึงปี 2562 คิดเป็นจํานวนเงินดงันี ้

 

 หน่วย: บาท      2560      2561      2562 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 960,000 960,000 960,000 

ค่าตอบแทนอื�น - - - 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

  “บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่าง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดีเพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ี 

เป็นสาระสาํคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของให้ นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว

ดงักลา่วข้างต้น” 

  ช่ือ    ตําแหนง่            ลายมือช่ือ 

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการบริษัท       < นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์  > 

2.นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร   ประธานกรรมการบริหาร       < นายบญุชยั    ปัณฑรุอมัพร > 

 

  ช่ือ   ตําแหนง่          ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ นายสมคดิ  ผดงุเกียรติศกัดิ ์ กรรมการบริหาร        < นายสมคิด   ผดงุเกียรตศิกัดิ ์> 
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เอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์       

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกําหนดในหนงัสอืรับรอง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3 พฤษภาคม 2550 

66 MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 64/2007  

 

46.10 เป็นพ่ีชาย 

ของนาง

สชุญัญา   

ธนาลงกรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการ 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย 

2516-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการ 

 

- บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั/ 

  ผลติและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2. นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร     

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกําหนดในหนงัสอืรับรองและ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3 พฤษภาคม 2550 

55 ปริญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- DAP 63/2007  

- EDP 5/2010  

- HRP 6/2014 

- FSD /2016 

-BMT 6/2018 

0.20 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหาร,    

  กรรมการผู้จดัการ 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทยอ่ย 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ และประธาน   

  กรรมการบริหาร 

 

- บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลติและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

3. นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

(กรรมการบริษัท) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

26 กรกฎาคม 2555 

64 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 105/2013 

 

- เป็นน้องสาว

ของนาย 

วิโรจน์   

ธนาลงกรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการ 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทอ่ืน 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

 

-36 Property 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

4. นายสมคดิ  ผดงุเกียรติศกัดิ ์

ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี

และการเงิน 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกําหนดในหนงัสอืรับรอง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

24 เมษายน 2558 

53 ปริญญาตรี สาขาบญัชีต้นทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 120/2015 

- EDP 16/2016 

- ACPG /2016 

- FSD34/2017 

-BFI 5/2018 

-CISA 13/2018 

 

0.003 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทยอ่ย 

2558-ปัจจบุนั 

 

2556-2558 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

-ผจก.ฝ่ายบญัชีโรงงาน 

 

-บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

-บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

-บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวสมศรี ศรีปทมุรักษ์               

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกําหนดในหนงัสอืรับรองและ

กรรมการบริหารความเสีย่ง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3 พฤษภาคม 2550 

55 ปริญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007  

- EDP 8 

- ACPG /2016 

0.15 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

2553-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

-กรรมการบริหารความเสีย่ง 

- รักษาการผู้ อํานวยการสายงาน

ทรัพยากรมนษุย์ 

- รักษาการผู้ อํานวยการสายงาน 

  จดัซือ้และเตรียมการผลติ                

- กรรมการ,กรรมการบริหาร 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทยอ่ย 

2558-ปัจจบุนั 

 

2553-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- รักษาการผู้ อํานวยการสายงาน

ทรัพยากรมนษุย์ 

-รักษาการผู้ อํานวยการสายงาน

จดัซือ้และเตรียมการผลติ 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

- บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลติและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

- บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลติและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 

- บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลติและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี       

(กรรมการบริษัทและ

กรรมการบริหารความเสีย่ง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1 มีนาคม 2555 

 

54 

 

ปริญญาตรี        

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(การคลงั)   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 99/2012  

- EDP 10 

- HRP 6/2014                      

0.01 % ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการบริหารความเสีย่ง 

- กรรมการ,กรรมการบริหาร 

- ผู้ อํานวยการสายงานผลติ   

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทยอ่ย 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ อํานวยการสายงานผลติ   

 

- บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลติและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

7. นางสาวรววีลัย์ ภิยโยพนากลุ       

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3 พฤษภาคม 2550 

72 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี 

Michigan State University, 

USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP ปี 2003  

- ACP ปี 2005 

 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทอ่ืน 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

8. นายสมชยั วนาวิทย 

(กรรมการอิสระ, กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3 พฤษภาคม 2550 

70 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Southeastern Louisiana 

University, USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 8/2004  

- DCP 49/2004 

 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน     

 กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

-บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์  จํากดั 

  (มหาชน)/ผลติแป้งสาล ี

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทอ่ืน 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

9. นายยทุธนา อดิพฒัน์         

(กรรมการอิสระ, กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

3 พฤษภาคม 2550 

74 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบญัฑิต Eastern New 

Maxico UN  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007 

 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

10. นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  

(กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

24 เมษายน 2558 

56 ปริญญาโท  

การจดัการวิศวกรรมอตุสา

หการ วิทยาศาสตร์

มหาบญัฑิต 

The Asian Institute of  

Technology  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 24/2002 

 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง 

-กรรมการอิสระ 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทอ่ืน 

2553-ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-บริษัท เกลอแก้วก่อกิจ จํากดั 

-บริษัท โองการแก้ว จํากดั 

-บริษัท กระบ่ีเงินฟดูส์ จํากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

11.นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 

(กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

23 เมษายน 2562 

51 ปริญญาโท/ 

MBA (Finance)/ 

California State University 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 86/2007 

- SFE 6/2010 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2562-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-กรรมการอิสระ,กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-บริษัท เรดดี ้แพลนเน็ต จํากดั/ 

พฒันาและให้บริการเว็บไซต์

สาํเร็จรูป และการทําตลาด

ออนไลน์ 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

12. นางสาววาจา  มขุโต 

(เลขานกุารบริษัทฯและผู้

ควบคมุดแูลการทําบญัชี) 

 

 

51 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

ดสุติ  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- CSP 53/2013 

 

0.003 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2557 

 

2550-2556 

- เลขานกุารบริษัทฯ และผู้จดัการ        

ฝ่ายบญัชี 

- เลขานกุารบริษัทฯ และผู้จดัการ

สว่นบญัชี 

 -ผู้จดัการสว่นบญัชี 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ X X 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร /, // /, // 

3.นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ /  

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

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

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี /, //  

7. นางสาวรววีลัย์  ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวิทย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ์ อทุโยภาศ /  

11.นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ /,*  

 

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

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น (%) 

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. วา่ท่ีร้อยตรี สมัพนัธ์  ปยุภิรมย์ 

(หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน) 

 

 

37 

 

ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
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รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไมม่ี 



บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

 

 181 

อ่ืนๆ 

 

- ไมม่ี 
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