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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 7.4 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 องักฤษ สหรัฐอเมริกา ยโุรป 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 3.0 ล้านชิน้ตอ่ปี 
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1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  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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กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 2564-2568 

 

เป้าหมายระยะยาวจากนีไ้ป ในปี 2564-2568 บริษัทคาดวา่จะมียอดขายท่ีสามารถเติบโตได้อีกโดยเฉลี่ย 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 

กมัพชูา 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

นํามาประยกุต์พฒันาสนิค้าในประเทศของเราได้ 

  

  ทัง้นีใ้นส่วนของระบบส่งเสริมการขายและการพฒันากระบวนการผลิต มีกลยุทธ์และการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม

เป้าหมายหลกัให้สาํเร็จ ดงันี ้

1. การกําหนดนโยบายราคาสนิค้า แบง่เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทยอ่ย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสนิค้าท่ีผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลติ (OEM) โดยปัจจยัท่ีมีผล

ตอ่การกําหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี ้ คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมลูคา่ทางการตลาดของสนิค้า ราคาสนิค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอ่ผู้ใช้ผลติภณัฑ์ และเพ่ิมราคาตาม

มลูคา่ทางการตลาดของสนิค้าด้วย โดยให้อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัคูแ่ขง่ในตลาดและสามารถแขง่ขนัได้ ซึง่ราคาสนิค้าของ

บริษัทฯถือวา่อยูใ่นระดบัราคาปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาสนิค้าประเภทเดยีวกนัในตลาด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไมม่ีนโยบายใน

การแขง่ขนัทางด้านราคากบัผู้ผลติรายอ่ืน อยา่งไรก็ตามสนิค้าอาจมีการลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสนิค้า 

และจดุจําหนา่ยตา่งๆ ตามความเหมาะสม  สาํหรับราคาสนิค้า OEM บริษัทฯจะคดัเลอืกลกูค้าท่ีอยูใ่นระดบับน และใช้นโยบาย

ในการตัง้ราคาแบบเพ่ิมอตัรากําไรจากต้นทนุการผลติ (Cost Plus) ซึง่ราคาขายจะครอบคลมุถงึความเสีย่งของความผนัผวน

เงินตราตา่งประเทศบางสว่น และกําไรขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแตล่ะชนิดมากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถึงปริมาณ

สนิค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

2. ลดต้นทนุการผลติ โดยการพฒันาวตัถดุิบร่วมกบัคูค้่า รวมทัง้มีการตอ่รองวตัถดุิบท่ีใช้ปริมาณมาก โดยการ

สัง่ซือ้แบบรวมจํานวน และทยอยนําเข้าวตัถดุิบเทา่ท่ีจําเป็นในการผลติ (Just In Time) เพ่ือไมเ่กิดต้นทนุจม (Inventory & 

Work In Process) สง่ผลให้ลดคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ ซึง่มีผลตอ่การลดต้นทนุการผลติ 

3. พฒันาทกัษะพนกังานเย็บให้มีการทํางานแบบ Multi Skill สามารถทํางานได้หลายหน้าท่ี  เพ่ือให้คลอ่งตวัตอ่การ 

รองรับการทํางานท่ีมีการเปลีย่นแบบอยา่งรวดเร็ว (Quick Change Over) และมีรูปแบบท่ีแตกตา่งจากเดมิ ทัง้นีกํ้าหนดให้มี

การวดัทกัษะการใช้จกัรประเภทตา่งๆของพนกังานเย็บ (Work Passport) เพ่ือใช้เป็นข้อมลูและแนวทางในการวางแผนพฒันา

ฝีมือแรงงาน โดยในปี 2563 ระดบั Multi Skill พนกังานเย็บของทัง้องค์กร ปรับเพ่ิมขึน้จากปี 2562 ถึง 10% ดงัตาราง ด้านลา่ง 
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ปี สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย์ ยโสธร เฉลี่ย 

2562 55% 54% 34% 36% 51% 47% 

2563 60% 57% 50% 48% 61% 57% 

เพิ่มขึน้ 5% 3% 16% 12% 10% 10% 

4. พฒันาศกัยภาพความเป็นผู้ นํา  ผา่นโครงการพฒันาหวัหน้ากลุม่ยอ่ย (Small Group Activity Leader)  

เพ่ือเรียนรู้แนวคิด-เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ  8 หลกัสตูร คือ  

• Kaizen : การปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองด้วย ECRS แล้วยกระดบัเป็นมาตรฐานตามวงจร Plan- Do- Check- Act. 

• 5ส กบัการเพ่ิมผลผลติ : การประยกุต์ใช้ 5ส จากเคร่ืองมือดแูลพืน้ท่ี  ยกระดบัเป็น 5ส ในกระบวนการทํางาน  เช่น มี

แตข่องท่ีจําเป็นทัง้จํานวนและเวลา , มีระบบการมองเห็นด้วยสายตาเพ่ือการควบคมุ, การตรวจพบสิง่ผิดปกติของ

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรจากการทําความสะอาดประจําวนั 

•  Lean System : เข้าใจกิจกรรมงานท่ีมีคณุคา่ 1 (Value Added) ,งานไมม่ีคณุคา่ 1(Non-Value Added) และงานไมม่ี

คณุคา่แตจํ่าเป็นต้องทํา1(Necessary Non-Value Added) รวมทัง้การไมย่อมรับความสญูเปลา่ตา่งๆ คือ  

Overproduction,  Inventory,  Transportation,  Motion,  Processing,  Delay,  Defect,  Non-Utilized 

• IE for non IE : เข้าใจเคร่ืองมือการจดัการเบือ้งต้น ไมว่า่จะเป็น การหาเวลามาตรฐาน, กําหนดเป้าหมาย, วาง

แผนการผลติ, วดัระดบัความสามารถในการผลติ และเทคนิคการเพ่ิมผลผลติตา่งๆ 

• QCC (Quality Control Cycle) : การพฒันาการทํางานหรือแก้ไขปัญหางานอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยั กิจกรรมกลุม่ 

ในการระดมความคิดอยา่งมเีหตมุีผล ด้วยข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จ และใช้เคร่ืองมือเทคนิคตา่งๆ (7 QC. Tools) ในการ

วิเคราะห์แก้ไขปัญหา  

• Leadership : กระตุ้นและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนั, การมอบหมายงานอยา่งมีประสทิธิภาพ, การสือ่สารกบั

ผู้บงัคบับญัชา/ผู้ใต้บงัคบับญัชา อีกทัง้การโน้มน้าวและสร้างกําลงัใจให้ทีมงาน 

• Work Happiness : การทํางานอยา่งมีความสขุด้วยการ ตระหนกัรู้คณุคา่ของตนเอง  การอยูก่บัปัจจบุนั  การมี

เป้าหมายในการดําเนินชีวติ 

• HR for non HR : เข้าใจถึงการชว่ยกนัดแูลซึง่กนัและกนั ตัง้แตก่ระบวนการสรรหา – พฒันา – ให้โอกาส - รักษาไว้  

ตามวฒันธรรมองค์กร 4ดี คิดด-ีพดูด-ีทําด-ีคนดี  โดยไมค่ิดวา่เป็นหน้าท่ีเฉพาะของฝ่ายบคุคล 

5. พฒันาประสทิธิภาพการทํางานด้วยการประยกุต์ใช้ Lean  บริษัทยกระดบัการประยกุต์ใช้ Lean ด้วยการจดั

อบรมและWork Shop  เร่ืองการค้นหาและกําจดัความสญูเปลา่ในการทํางานให้ระดบัหวัหน้างาน โดยวิทยากร

อิสระ  และเข้าพืน้ท่ีจริงเพ่ือค้นหาความสญูเปลา่ในหนว่ยงาน  สาํหรับกําหนดแผนการปรับปรุงแก้ไขแบบ Quick 

Win และ Long Term   
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สรุป จํานวนบคุลากรเข้าร่วมอบรม Lean  ครัง้ท่ี 1 

 ผจก. หวัหน้าอาวโุส หวัหน้า เจ้าหน้าท่ี รวม 

สาย 5 2 19 8 7 36 

ทา่พระ 3 11 5 12 31 

ชยันาท 5 6 9 9 29 

ยโสธร 9 26  4 39 

บรีุรัมย์ 1 3  1 5 

รวม 20 65 22 33 140 คน 

คิดเป็น 14% 46% 16% 24% 100% 

 

นอกจากนีด้ําเนินการอบรม หวัหน้างานสายการผลติเย็บในเร่ืองการเปลีย่นแบบ  เพ่ือรองรับงานท่ีมีจํานวนตวัตอ่

แบบน้อย  โดยวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติชว่งเปลีย่นรุ่นงาน โดยแบง่เป็น 3 ช่วงวิเคราะห์ คือ

ช่วงก่อนงานหมดรุ่น, ช่วงหยดุเปลีย่นรุ่นงานใหม,่ ช่วงเรียนรู้รุ่นงานใหม ่

                       

สรุป จํานวนบคุลากรเข้าร่วมอบรม Lean  ครัง้ท่ี 2 

 ผจก. หวัหน้าอาวโุส หวัหน้า เจ้าหน้าท่ี รวม 

สาย 5 1 6 3 1 11 

ทา่พระ 3 10 5 7 25 

ชยันาท 6 7 11 9 33 

รวม 10 23 19 17 69 

คิดเป็น 14% 33% 28% 25% 100% 

 

  จากการท่ีบริษัทฯ ประยกุต์ใช้ระบบการผลติแบบ LEAN ทําให้บริษัทประสบความสาํเร็จในการบริหารสต็อกวตัถดุิบ 

โดยปริมาณ Inventory และ WIP จาก 244 ล้านบาท (ในปี 2012) เหลอืประมาณ 66 ล้านบาท ( ในปี 2563) โดยปริมาณการ

จดัเก็บวตัถดุิบลดลงจากปี 2562 ถึง 51%   และจากการประยกุต์ใช้การบริหารการผลติแบบพอดี ทนัเวลา ไปทัว่ทัง้บริษัท 
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สง่ผลให้สามารถลดระยะเวลาในการผลติ ( Lead time)  จาก 120-180 วนั เหลอื 90-150วนั  อีกทัง้สง่มอบสนิค้าให้ลกูค้าได้

ทนัเวลาท่ีกําหนด   

ทัง้นีเ้ป็นไปตามการพฒันาองค์กร เพ่ือมุง่เน้นการเติบโตอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Growth)  ซึง่เป็นแผนการพฒันา

องค์กรระยะยาว ตัง้แตปี่ 2549 ถงึ ปี 2568 โดยมี Road Map แสดงการปรับปรุงพฒันา 7 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 2563 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 

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 
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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 

  ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเย็บ สําหรับการผลิตหน้ากากผ้าแทนชุดชัน้ใน พร้อมทัง้

จดัหาวตัถดุิบให้สอดคล้องกบัการผลติหน้ากากผ้า 

• 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 
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(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      

  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 
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  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ศกึษานวตักรรมตา่งๆ รวมทัง้เทคนิคในการผลติวตัถดุิบบางสว่นเอง เพ่ือทําให้ต้นทนุวตัถดุิบ

ตํ่าลง และเป็นการลดการพึง่พา การผกูขาดของผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบ เช่น ฟองโมลด์ ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีสาํคญัในการผลติชดุ

ชัน้ใน ปัจจบุนับริษัทสามารถผลติฟองโมลด์ได้เอง 90%ของจํานวนท่ีต้องการใช้ (จากเดิมผลติเอง 30% ในปี 2557) 

  อีกหนึง่แนวทางในการลดต้นทนุคือ การวา่จ้างผลติสนิค้าสาํเร็จรูปจากภายนอก (Outsourcing) เพ่ิมขึน้ในกลุม่สนิค้า

ท่ีสามารถตดัเย็บได้งา่ยๆ สามารถใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานฝีมือได้ ทําให้ต้นทนุการผลติตํา่ โดยบริษัทฯ จะเน้นผลติสนิค้าท่ี

ต้องใช้ฝีมือเป็นงานยากแตม่กํีาไรขัน้ต้นสงู  ซึง่ในช่วงท่ีผา่นมาบริษัทได้เพ่ิมสดัสว่น  Outsourcing อยา่งตอ่เน่ือง และใน

อนาคตความสามารถด้านการวา่จ้างผลติจะดีขึน้ไปอีก เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าไปชว่ยให้คาํแนะนํากบัผู้ รับจ้างผลติ ร่วมมือกนั

ในรูปแบบของพนัธมติร เพ่ือให้สามารถผลติสนิค้าท่ียากขึน้ได้ตามคณุภาพท่ีบริษัทฯ ต้องการ อนัจะสง่ผลให้ต้นทนุตํา่ลงและ

กําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้อีก 

• 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 
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  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 

ในระหวา่งการผลติจะมกีารตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอน และมีการกระตุ้นพนกังานให้ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพอยูต่ลอดเวลา 

นอกจากนีย้งัมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะ ขึน้อยูก่บัรูปแบบของผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ต้องการวางจําหนา่ย และความจําเป็นใน

การเพ่ิมทกัษะการผลติ 

  ในปีท่ีผา่นมาบริษัทมกีารปรับรูปแบบธุรกิจ เช่น เปลีย่นจากการผลติชดุชัน้ในเป็นการผลติหน้ากากผ้าแทน ซึง่ทําให้

พนกังานได้มีงานทํา โดยทางบริษัท ไมม่ีนโยบายเลกิจ้างงานพนกังาน และชว่ยรักษากระแสเงินสดไมต้่องจดัซือ้วตัถดุิบของชดุ

ชัน้ใน ไมส่ร้างภาระสนิค้าสาํเร็จรูปเน่ืองจากห้างร้านปิดการจําหนา่ยตามนโยบาย พรก.ฉกุเฉิน 

• 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 

ระบบโลจิสติกส์จึงมคีวามสาํคญัอยา่งยิ่ง ทําให้ต้องปรับระบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้าและการจายสนิค้าให้ตอบสนองกบั

พฤติกรรมผู้บริโภค  

  นอกจากนัน้ การท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมกระจายสนิค้าไปยงัอาเซียนมากขึน้ จําเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบสต๊อกสนิค้า

ของผู้จดัจําหนา่ย หรือดีสทริบิวเตอร์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพราะการสง่สนิค้าไปยงัประเทศตา่งๆ ต้องใช้เวลาทัง้ในการ

ดําเนินการเอกสารการสง่สนิค้า และระยะเวลาการสง่สนิค้า เพ่ือให้มีสนิค้าใหม ่ได้ระยะเวลาใกล้เคียงกนักบัในประเทศ 
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• 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 รวมถึงปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

• 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  

ปี  พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) – เป็นปีท่ีต้องฝ่าฟันกบัสถานการณ์โรคระบาดของ Covid-19 บริษัทยงัสามารถได้รับ

รางวลัต่างๆ ภายในปีนี ้อาทิเช่น รางวลัดีเด่นด้านนวตักรรม Outstanding Innovative Company Awards จากเวที SET 

Awards 2020, รางวลั CFO ยอดเยี่ยม ประจําปี 2563 จากสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ ในงานประกาศผลรางวลั “IAA 

Awards for Listed Companies 2020”, รางวลั Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 โดยนิตยาสารฟอร์บส์ (Forbes), 

ได้รับการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลิศ” EXCELLENT CG SCORE เป็นปีท่ี 3 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะก.ล.ต. , ได้รับการจดัอนัดบั 

ESG 100 จากการดําเนินงานโดดเดน่ด้านสิง่แวดล้อม  สงัคม   และธรรมาภิบาล ( Environmental, Social and Governance) 

จากสถาบนัไทยพฒัน์, ได้รับรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand Conference 2020 เป็นต้น 
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ซึง่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับรางวลัตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลั Zero Accident ระดบัประเทศในระดบั

ทอง  ปีท่ี 3 เดือน มิถนุายน 2561  

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน )  โรงงานชยันาท     ได้รับรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ ด้านความ

ปลอดภยั อาชีวปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เมื่อวนัท่ี  1 กรกฎาคม 

2561 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับเกียรติบตัร สถานประกอบการอตุสาหกรรม ท่ี

ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม  เมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม 2561   

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ ด้าน

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

 บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  และโรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถาน

ประกอบการปลอดโรค  ปลอดภยั  กายใจเป็นสขุ  ระดบัประเทศ ระดบัทอง   จากสาํนกัโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม  ปี 2561  เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

 

 

 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 
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ปี 2563 

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

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 

 

 ได้รับรางวลัดเีดน่ด้านนวตักรรม Outstanding Innovative Company Awards จากเวที SET 

Awards 2020 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จากผลงาน “SABINA Seamless Fit 

Inovation-Non Slip Tech Bra” 

 รางวลั CFO ยอดเยี่ยม ประจําปี 2563 จากสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ ในงานประกาศผลรางวลั 

“IAA Awards for Listed Companies 2020” 

 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทมหาชนท่ีมีรายได้ตํ่ากวา่ 1,000 ล้านเหรียญท่ีดีท่ีสดุใน

เอเชีย ประจําปี 2020 (Asia’s 200 Best Under A Billion 2020) โดยนิตยาสารฟอร์บส์ (Forbes) 
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ซึง่เป็น 1 ใน 19 บริษัทไทยท่ีติดอนัดบัในปีนี ้

 ได้รับการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลศิ” EXCELLENT CG SCORE 

เป็นปีท่ี 3 ตอ่เน่ือง จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะก.ล.ต. 

 ได้รับการจดัอนัดบั ESG 100 จากการดาํเนินงานโดดเดน่ด้านสิง่แวดล้อม  สงัคม   และธรรมาภิ

บาล ( Environmental, Social and Governance) จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 ได้รับรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand Conference 2020 

 รางวลั Top Brand Award รางวลัสาํหรับผลการดําเนินงานท่ียอดเยี่ยม จาก Lazada 

 รางวลั 100K FOLLOWERS ในฐานะแบรนด์มีผู้ติดตามเกินกวา่ 1 แสน จาก Lazada 

 รางวลั FASHION Category Captain จากเวที Lazmall Awards จาก Lazada 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) สาขายโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการคุ้มครองแรงงานดีเดน่ 15 ปี ขึน้ไป  ปีท่ี 15 เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั(มหาชน) สาขาบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว  ระดบั1 (Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 

 บริษัท ซาบีนา่ จํากดั(มหาชน) สาขาบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว  ระดบั2(Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

 บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานทา่พระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดเีดน่ (10 ปี ขึน้ไป) ปีท่ี 13 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 

 บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานทา่พระ ได้รับใบรับรอง มรท.ขัน้พืน้ฐาน TLS8001-2010 จาก

บริษัท SGS  วนัท่ี 21 กนัยายน 2563 

 บริษัทซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ 

ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดเีดน่ (10 ปี ขึน้ไป) ปีท่ี 11  จากกรมสวสัดกิารและ

คุ้มครองแรงงาน เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน  2563 
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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) 

52.42% 47.58 % 

99.90% 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  โครงสร้างรายได้ 

  รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย นบัเป็นรายได้หลกัของบริษัทในปัจจบุนั โดย

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  90.82และ 91.63     ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี  2562และ 2563 ตามลาํดบั ในขณะท่ีรายได้

จากการขายผลติภณัฑ์ OEM มีสดัสว่นร้อยละ8.71 และ 6.60  ของรายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2562และ 2563 

หมายเหต ุ:   1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตดัผ้า และรายได้จากการรับจ้างเย็บสินค้า 

                     2. รายได้อ่ืน ได้แก่ ดอกเบีย้รับ,รายได้จากการคืนอากร, กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน, รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี  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   

สายผลติภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 

หุ้นบริษทั 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษทัย่อย 

บริษทั ซาบีน่า  

ฟาร์อสีท์ จํากดั 
99.90% 2,803.04 90.34 2,992.46 90.82 2,669.95 91.63 

ขายผลติภณัฑ์ OEM 
บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 286.80 9.24 287.04 8.71 192.23 6.60 

รายได้จากการบริการและ

รายได้อืน่ 1,2  

บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 13.06 0.42 15.46 0.47 51.64 1.77 

รวม   3,102.90 100.00 3,294.96 100.00 2,913.82 100.00 
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  บริษัทฯ เน้นการออกแบบผลติภณัฑ์เสือ้ชัน้ในเพ่ือเสริมบคุลกิภาพและให้ความมัน่ใจกบัผู้สวมใส ่ปัจจบุนัรูปแบบเสือ้

ชัน้ในมคีวามหลากหลายมากยิ่งขึน้ เพ่ือตอบรับกบัความต้องการของลกูค้า ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้   

 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 
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ปรับเปลีย่นผ้า ให้มีความใสส่บาย ดแูลรักษาง่าย มีลวดลายท่ีสวยงามทนัสมยั และยงัเร่ิมมีการใช้ ฟังก์ชัน่ ของเสือ้ใน เพ่ือ

เตรียมจดัทรงให้กบัน้องๆ ท่ีเร่ิมโตขึน้  

  สนิค้ากลุ่มวัยรุ่น ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีเ้หมาะกบัเด็กสาวท่ีเติบโตจากวยัเด็กมาสูว่ยัรุ่น เร่ิมตัง้แตว่ยัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายและเข้าเรียนมหาวิทยาลยัจนถงึเร่ิมทํางานชว่งอาย ุ 15-25 ปีเร่ิมเป็นสาวและใสใ่จในภาพลกัษณ์ รูปแบบสนิค้ามี

สสีนัสดใส บง่บอกถึงวยัอนัเบิกบานและสนกุกบัการใช้ชีวติ สนิค้าในกลุม่นี ้ 

 

 สนิค้ากลุม่ วัยสาวถึงผู้ใหญ่  ผลิตภณัฑ์กลุม่นีเ้หมาะกบัสาววยัทํางานช่วงอาย ุ25 ปีขึน้ไป ซึ่งผู้บริโภคอยู่ในวยัท่ีมี

รายได้เป็นของตนเอง จึงสนใจเลือกซือ้สินค้าอย่างมีเหตุผลทัง้พิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบแฟชั่นท่ีมีความ

สวยงามทนัสมยั ตอบโจทย์แต่ละวนัของสาวๆ ท่ีมีความต้องการไม่เหมือนกนั เน้นเสริมบคุลิกภาพ ตามรูปแบบการใช้ชีวิตใน

ปัจจุบนัท่ีเปลี่ยนไป โดยในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจดักลุม่สินค้า เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสาร กบัลกูค้า ในเร่ืองความพิเศษ และ

รายละเอียดของฟองนํา้ ซึ่งเป็นหวัใจสําคญั ของการเลือกซือ้ชุดชัน้ใน ภายใต้ การสื่อสารใหม่ คือ “เลเวล บรา” (Level Bra) 

บราดีมี 4 เวล เพ่ือให้ลกูค้าได้สนกุกบัประสบการณ์การเลอืกซือ้ชดุชัน้ในรูปแบบใหม ่โดยใช้กิมมิคการเลือกความหวานของชา

นมไขม่กุท่ีมี 4 เลเวล ตัง้แต ่0% จนถึง 100% เช่ือมโยงกบัการเลอืกระดบัความหนาของฟองนํา้ของเสือ้ชัน้ในคอลเลคชัน่ต่างๆ 

ของซาบีน่า ท่ีมีความหนาตัง้แต่ 0% 25% 50% จนถึง 100% เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงจากผลสํารวจท่ีพบว่า 

ผู้หญิงสว่นใหญ่มกัมีเสือ้ชัน้ในท่ีมีความหนาของฟองนํา้หลายแบบ ขึน้อยูก่บัการใช้งาน 

 การเลอืกระดบัฟองนํา้เป็น % จะเหมือนการเลือกใส ่ท๊อปปิง้บนชุดชัน้ใน ซึ่งจะทําให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ท่ี

สนุกกับการช้อปปิ้งมากขึน้ ขณะเดียวกัน ชุดชัน้ในซาบีน่ายังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มใน

หลากหลายคอลเลคชัน่ ไมว่า่ลกูค้าจะต้องการความหนาของฟองนํา้ท่ีระดบั 0% ถึง 100% โดยลกูค้าสามารถเลอืกชดุชัน้ในท่ีมี

ความหนาของฟองนํา้ตามท่ีต้องการได้ทกุช่องทางการจําหนา่ย ทัง้ซาบีนา่ ช้อป หรือเคาน์เตอร์ซาบีนา่ ในห้างสรรพสนิค้าชัน้ใน

ทัว่ไป รวมถึงช่องทางซาบีนา่ออนไลน์ 

 สาํหรับการแบง่เลเวลของชดุชัน้ใน จะแบง่เป็น  

 Level 1 : ฟอง 0% “ไม่เติม แต่ทรงสวย” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในท่ีจะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 0.5 – 1.0 

เซนติเมตร  เป็นฟองนํา้ระดบับาง  แต่ด้วยเทคนิคการตดัเย็บของซาบีน่า จะทําให้หน้าอกดทูรงสวยแบบธรรมชาติ แม้ไม่ได้มี

ฟองนํา้เสริม สําหรับเลเวลนี ้จะประกอบไปด้วยสินค้ารุ่น Pretty Perfect, Mad Moiselle, Maggie Mae, Perfect Bra, และ 

Function Bra 

 Level 2: ฟอง 25% “เติมเบาๆ แต่เอาอยู่” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในท่ีจะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 1.5 – 2.0 

เซนติเมตร เป็นระดับท่ีเพ่ิมการเสริมฟองนํา้เล็กน้อย เพ่ือจัดทรงให้หน้าอกดูสวย ได้แก่ สินค้ารุ่น Signature และ Soft 

Collection 
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 Level 3: ฟอง 50% “เติมพอดี มีพอดัน” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในท่ีจะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 2.3 – 3.0 

เซนติเมตร  ซึง่เป็นฟองนํา้ระดบัปานกลาง ท่ีจะดนัทรงให้พอดี ดมูีมิติขึน้ โดยในเลเวลนีจ้ะประกอบไปด้วย สนิค้ารุ่น Modern V 

และ Soft Doomm  

 Level 4 : ฟอง 100% “เติมเน้นๆ เห็นเนินชัดๆ” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในท่ีจะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 3.5 

เซนติเมตร ขึน้ไป  เป็นชดุชัน้ในดนัทรงท่ีมีระดบัฟองนํา้หนาพิเศษ ท่ีจะช่วยเพ่ิมคพัไซซ์ของหน้าอก เน้นให้เห็นเนินอกชดั โดยจะ

เป็นสนิค้าในรุ่น Doomm Doomm 

 การสื่อสารเร่ืองระดบัฟองนํา้ ภายใต้แคมเปญ ‘เลเวล บรา’ จะช่วยทําให้ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าได้ง่ายขึน้และตรงกับ

ความต้องการของลกูค้ามากขึน้ ซึง่จริงๆ แล้ว สาวๆ สามารถเลือกฟองนํา้ได้หลายเลเวล เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานในโอกาสท่ี

ตา่งกนั ทัง้วนัพกัผอ่น วนัทํางาน หรือวนัท่ีมีกิจกรรมพิเศษๆ โดยซาบีนา่ได้ใช้ช่องทางการสือ่สารในการสร้างปรากฏการณ์ไวรัล

ให้เกิดขึน้ในโลกออนไลน์อีกครัง้ โดยเลอืก “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลอืวิเศษไพบลูย์” เป็นตวัแทนของสาวๆ ท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย 

ด้วยการสง่คลปิโฆษณา “เลือกฟองนมเท่าไหร่ดีคะ” เช่ือมโยงกบัการเลอืกความหวานของชานม สง่ตรงถึงลกูค้ากลุม่เป้าหมาย  

  กลุ่มสินค้าอื่นๆ  

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  

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  
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 

2.2.1 กลยุทธ์การตลาด 

• การพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในใหม่ๆ 

  เน่ืองจากความต้องการและสรีระของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาบริษัทฯ จงึให้ความสาํคญัในการวิจยัและ

พฒันา (Research and Development)  ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง โดยทําการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่ามคีวาม

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 

  ขณะท่ีการผลติเพ่ือขายภายใต้แบรนด์ของลกูค้าจากประเทศในยโุรป ทําให้บริษัทมี know how  เก่ียวกบัเทคนิคการ

ตดัเย็บรูปแบบใหม่ๆ  และการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ WGSN  ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีบริษัทผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ชัน้นําของโลก

นิยมใช้อยา่งแพร่หลายมานาน ทําให้บริษัทสามารถทราบถงึ Global Trend Fashion ในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ได้ถงึ  24 เดือน

ลว่งหน้า และสามารถผลติสนิค้านําแฟชัน่ทนัสมยัได้ตรงตามความนิยมของลกูค้าได้อยา่งแมน่ยําขึน้ อีกทัง้ยงัคงคณุภาพสงูได้

ในราคาท่ีเหมาะสมคุ้มคา่ตอ่ผู้บริโภค 

 

กลยทุธ์การตลาด 

พฒันานวตักรรม

ผลิตภณัฑ์ 

ขยายฐานลกูค้าใน

ตา่งประเทศ 

ออกผลิตภณัฑ์ใหม่

อยา่งตอ่เน่ือง 

รักษาฐานลกูค้าเดมิ

และเพิ่มลกูค้าใหม ่
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• 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 สนิค้าลายลขิสทิธ์ิตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นลขิสทิธ์ิ ตา่งประเทศ และในประเทศ ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนัน้ นํามาออกแบบ

ผลติภณัฑ์ตามกลุม่เป้าหมายของลวดลายนัน้ ๆ โดยในปี พ.ศ.2563 ท่ีผา่นมา ได้ร่วมออกแบบกบัดีไซเนอร์ช่ือดงัของไทย      

Juli Baker and summer ในคอลเลคชัน่ Thai Fruit เมื่อเดือน เมษายน ท่ีผา่นมา  
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จากนัน้ช่วงเปิดเทอม ท่ีมีการเลือ่นมาเป็นเดือน มิถนุายน โดยได้สง่ คอลเลคชัน่ ภายใต้การออกแบบของ คณุทิน แสงทวีป.ใน

คอลเลคชัน่ Daddy And The Muscle Academy Collection ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดีมากจากกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่น 

 

 

 

 

 

 และช่วงปลายปี พ.ศ.2563ปิดท้ายปี ด้วยลายลขิสทิธ์ิ อมตะ ออกแบบโดย Charles M. Schulz ภายในช่ือ Peanuts 

Collection เป็นการกระตุ้นยอดขาย ชว่งสิน้ปี พ.ศ.2563 ได้ตามเป้าหมาย  
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การรักษาระดับยอดขายของลกูค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการรักษาระดบัความพงึพอใจของลกูค้าปัจจบุนัเป็นสาํคญั โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทกุราย ซึง่จะช่วยรักษาระดบัยอดขาย และการสนบัสนนุของลกูค้าปัจจบุนั ให้มีการซือ้ซํา้ 

และบอกตอ่ โดยบริษัทฯ สามารถได้นําข้อแนะนํา ข้อเสนอแนะท่ีลกูค้าปัจจบุนั สือ่สารมาปรับการทํางานให้เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ โดยเน้นการผลติสนิค้าให้มีคณุภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ทัง้รูปแบบสนิค้าท่ีสวยงาม คณุภาพท่ีได้

มาตรฐาน รวมทัง้การบริการท่ีตรงตอ่เวลา เพ่ือรักษายอดสัง่ผลติและยอดขายสนิค้าแบรนด์ ซาบีนา่ ให้ได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนัน้ ยงัเน้นการเพ่ิมฐานลกูค้าใหม่ๆ  ทัง้ในสว่นการรับจ้างผลติ โดยขยายจากฐานลกูค้าในแถบยโุรป ไปทางรัสเซยี ท่ี

ต้องการสนิค้าท่ีมดีีไซน์ทนัสมยั คณุภาพดี และราคาสงู เพ่ือหลกีเลีย่งการแขง่กนักบัผู้ผลติในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเน้นแขง่ขนั

ทางด้านราคาเป็นหลกั เพ่ือรักษาระดบัอตัรากําไรให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สาํหรับลกูค้าภายในแบรนด์ ซาบีนา่ เน้นให้ลกูค้า 

ทดลองใช้สนิค้า โดยไมม่คีวามกงัวลใจ และขยายช่องทางในการสือ่สาร ให้ง่ายและเร็วขึน้ เพ่ือรับข้อเสนอแนะตา่งๆ และนํา

กลบัมาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

  ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ปรับช่องทางการเข้าถึงสนิค้าให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึง่ปัจจบุนัหนัไปซือ้ขาย

ผา่นระบบออนไลน์มากขึน้ และท่ีเดินช้อปปิง้ในศนูย์การค้าก็ไมนิ่ยมเดินในโซนของห้างสรรพสนิค้า รูปแบบร้านค้าของซาบีนา่

ในศนูย์การค้า จึงเน้นการขายในร้านท่ีเป็นสแตนอะโลนในศนูย์การค้ามากกวา่การเป็นสว่นหนึง่ในโซนของห้างสรรพสนิค้า  

2.2.2 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

• การจัดจาํหน่ายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ จําหนา่ยชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ยภายในประเทศแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการขายผา่นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าตา่งๆ รวมถงึ ร้านค้าของบริษัทเอง รวมทัง้สิน้ 

597 แหง่ทัว่ประเทศ โดยการขายในรูปแบบนี ้ สว่นใหญ่จะเป็นการขายแบบฝากขาย มีพนกังานขาย

ของบริษัทฯ บริการท่ีจดุขาย เพ่ือแนะนําสนิค้า และบริการให้กบัลกูค้า เพ่ือความคลอ่งตวั และงา่ยตอ่

การเข้าถงึให้กบัลกูค้า อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีจดุขายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท ใน 5

ประเทศ คือ พมา่ เวียดนาม กมัพชูา ลาว และฟิลปิปินส์ ผา่นตวัแทนจําหนา่ยโดยมจีดุจําหนา่ยตาม

ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ รวมมากกวา่ 100 จดุจําหนา่ย 

2. รูปแบบการขายแบบไมม่ีหน้าร้าน ประกอบด้วย การขายแบบออนไลน์ แคตตาลอ็ค ทีวีช้อปปิง้ ตู้

อตัโนมตัิ  เพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวัในการขาย โดยสามารถบริการลกูค้าได้ทกุท่ี ทกุวนั ตลอดเวลา เน้น

การบริการ ความชดัเจน และมคีวามหลากหลายให้ลกูค้าเลอืกได้ตามความต้องการ   
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• การจาํหน่ายสินค้า OEM 

  บริษัทฯ มีการรับจ้างผลติสนิค้าตามรูปแบบท่ีออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือตามรูปแบบของลกูค้าเอง โดย

ลกูค้าสว่นใหญ่ เป็นลกูค้ารายใหญ่ ท่ีมีช่ือเสยีง มแีบรนด์ของตนเองทัง้ท่ีมี ห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าปลกึ ร้านค้าสง่ หรือเป็นผู้

นําเข้า ตวัแทนการค้าตา่งๆ ตลอดจน เจ้าของธุรกิจออนไลน์ และแคตตาลอ็ค ซึง่มีทัง้ผู้ ท่ีริเร่ิมใหมแ่ละผู้ ท่ีผนัตวัเองมาจากธุรกิจ 

Direct Catalogues ในยโุรปและองักฤษโดยลกูค้าสว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธ์กนัมายาวนาน โดยสัง่ผลติสนิค้าตามคาํสัง่ซือ้ของ

ลกูค้า  

นโยบายการส่งเสริมการขาย 

บริษัทฯ มุง่เน้นการนําเสนอสนิค้าและบริการ ให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าในแต่ละกลุม่ท่ีมีความต้องการไม่เหมือนกนั 

โดยไมมุ่ง่เน้น ให้ร้านค้าทกุร้านค้ามีสนิค้าทกุอยา่ง แตม่ีการใช้ข้อมลูเชิงลกึในการปรับความหลากหลายของสนิค้าให้เหมาะสม

กบัลกูค้าท่ีใช้บริการในร้านค้านัน้ ๆ รวมถึงการสือ่สารการตลาดตา่งๆ จะเน้นการสือ่สารตรงไปยงักลุม่เป้าหมายนัน้เลย ลดการ

สือ่สารแบบวงกว้าง (mass media) 

โดยมีการวางแผนการสือ่สารการตลาด โดยมีการกําหนดกลุม่ลกูค้าไว้ตัง้แต่ มีการพฒันาสินค้าเพ่ือให้ สินค้าและสื่อ

ต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลกูค้าได้ง่ายและเหมาะสม พร้อมกันนี ้ยงัมีการนําเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ เวลานัน้ๆ มาปรับให้เข้ากับการ

สื่อสารการตลาด เพ่ือให้ทันสมัยและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยเน้นหลกัการ เพ่ือวางแผนในการ

ให้บริการลกูค้าแบบ Omni-Channel หรือช่องทางการสื่อสารและบริการลกูค้าท่ีหลากหลายและสามารถเช่ือมโยงกนัให้เป็น

หนึ่งเดียวทัง้แบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลกูค้าทัง้หมดเอาไว้ เพ่ือทําให้การเข้าถึงข้อมูล

ลกูค้าเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถออกแบบ Customer Journey หรือ เส้นทางกระบวนการตดัสินใจของลกูค้า ได้

อยา่งถกูต้อง เพ่ือนํากลบัมาปรับปรุงสนิค้าและบริการตอ่ไป 
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  2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

  สดัสว่นการขายของบริษัทฯ ตามโครงสร้าง สดัสว่นใหญ่ยงัมาจาก การขายผา่นหน้าร้าน ซึง่จะถกูกระทบทางตรงมา

จาก สภาพการณ์ พืน้ท่ีค้าปลกี เป็นหลกั สถานการณ์ปี 2563 ชว่งคร่ึงปีแรก มีพืน้ท่ีค้าปลกีใหม ่เกิดขึน้น้อยมาก เมื่อเทียบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัในรอบหลายปีท่ีผา่นมา ผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ  COVID-19 และในพืน้ท่ีเดมิมีการปิดพืน้ท่ีการ

ขายในช่วงเวลา เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลท่ีจํากดัการเดินทางในประเทศ กําหนดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ การปิด

พืน้ท่ีขายสนิค้าไมจํ่าเป็นและพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าบางสว่น ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2563 คร่ึงปีหลงั ภาวะธุรกิจมีทิศทางปรับตวัท่ีดี

ขึน้เมื่อเทียบกบัชว่งคร่ึงปีแรก โดยได้แรงหนนุจากมาตรการกระตุ้นการใช้จา่ยภาครัฐ ได้แก่ (1) มาตรการชว่ยเหลอืผู้มีรายได้

น้อยโดยเพ่ิมกําลงัซือ้ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ และ (2) มาตรการลดหยอ่นภาษี “ช้อปดีมีคืน” นอกจากนี ้ การเติบโตของ

การค้าออนไลน์และการเข้าสูฤ่ดกูาลจบัจา่ยตามเทศกาลในช่วงปลายปีจะช่วยประคองภาคค้าปลกีได้บ้าง ถึงแม้ในบางพืน้ท่ี 

ในช่วงไตรมาส 4 ประสบปัญหาความไมส่งบ ทําให้พืน้ท่ี ต้องมีการ ปิดๆ เปิดๆ เป็นชว่งเวลา ทําให้ ความหนาแนน่ของลกูค้าท่ี

ไปตามศนูย์การค้าใหญ่ๆ ลดลงอยา่งเห็นได้ชดัเจน โดยลกูค้าบางสว่น ได้เร่ิมเปลีย่นพฤติกรรมในการซือ้สนิค้า ไปอยูใ่น

ช่องทางเลอืกอ่ืนๆ และเน้นการซือ้ในพืน้ท่ีใกล้ตวั มากขึน้  

  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.krungsri.com/th/research/industry/Industry-Horizon/industry-summary-outlook-2021-2023 

 

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแตล่ะประเภท มีดงันี ้

ห้างสรรพสนิค้า คาดขยายตวัเฉลีย่ 1.3-2.6% ตอ่ปี จากท่ีหดตวั 8.5% ในปี 2563 ปัจจยัหนนุจากกําลงัซือ้ในประเทศท่ี

กระเตือ้งขึน้ โดยผู้ประกอบการเน้นลงทนุในจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ รวมถงึในตา่งประเทศ 
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ดิสเคาท์สโตร์ คาดเติบโตเฉลีย่ 1.0-2.0% ตอ่ปี จากท่ีหดตวั 6.6% ในปี 2563 ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่รายได้ปานกลางหรือ

น้อยกวา่ ซึง่เน้นสนิค้าอปุโภคบริโภคในชีวิตประจําวนั อยา่งไรก็ตาม การแขง่ขนัด้านราคาภายในธุรกิจยงัคงรุนแรง ทัง้ยงัต้อง

แขง่ขนักบัร้านค้าปลกีอ่ืนๆ เช่น ร้านสะดวกซือ้ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต คาดเติบโตเฉลีย่ 1.9-3.8% ตอ่ปี จากท่ีหดตวั 6.5% ในปี 2563   หนนุโดยกําลงัการจบัจา่ยของกลุม่ลกูค้า

เป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีรายได้ปานกลางถงึสงู 

ร้านสะดวกซือ้ คาดเติบโตเฉลีย่ 1.1-2.1% ตอ่ปี จากท่ีหดตวั 6.9% ในปี 2563 จากการขยายสาขาครอบคลมุเกือบทกุพืน้ท่ี 

ปัจจยัท้าทายของธุรกิจ ได้แก่ การแขง่ขนัจากธุรกิจ E-commerce และหนีค้รัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพรวมการค้าของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ของไทยในช่วงต้นปี 2563 ท่ีผา่นมา ผู้ผลติและผู้จดัจําหนา่ย

สนิค้าจํานวนมากท่ีต้องหยดุการประกอบกิจการชัว่คราว หรือลดกําลงัการผลติลง หรือถงึขัน้ปิดกิจการไป สบืเน่ืองมากจากการ

ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการแพร่ระบาดในครัง้นี ้ ไมไ่ด้เป็นเฉพาะในประเทศไทยเทา่นัน้ ในตา่งประเทศท่ียงัคงมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้มลูคา่การสง่ออกของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ไปยงัทัว่โลกลดลง โดยเฉลีย่ร้อยละ 

16.9 เป็นผลจากผู้ผลติถกูยกเลกิคําสัง่ซือ้จากแบรนด์ สนิค้าตา่ง ๆ ท่ีต้องปิดหน้าร้านค้าหรือในห้างสรรพสนิค้า และปัญหาการ

จดัสง่สนิค้าท่ีไมส่ามารถจดัสง่ได้ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ หว่งโซอ่ปุทาน ทัง้ระบบของอตุสาหกรรมสิง่

ทอทัว่โลก สะท้อนได้จากมลูคา่การสง่ออก-นําเข้าอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ไทยในปี 2563 คร่ึงปีแรก ตัง้แตเ่ดือน

มกราคม - มิถนุายน ท่ีลดลง ดงันี ้
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 • การสง่ออก มีมลูคา่ 2,856.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงลดร้อยละ 16.9 แบง่เป็น 

   1) กลุม่สิง่ทอ (เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน) มีมลูคา่ 1,780.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.9 

   2) กลุม่เคร่ืองนุง่หม่ มมีลูคา่ 1,075.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.3 

 • การนําเข้า มีมลูคา่ 2,206.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.6 แบง่เป็น 

   1) กลุม่สิง่ทอ (เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน) มีมลูคา่ 1,455.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.9 

   2) กลุม่เคร่ืองนุม่หม่ มีมลูคา่ 750.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.5  

ภาวะการแข่งขนัในประเทศ 

ตลาดชดุชัน้ในภายในประเทศ เป็นตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัสงูในทกุระดบัราคา โดยมีผู้ประกอบการหลายรายใน

อตุสาหกรรมชดุชัน้ใน โดยสว่นมากเป็นแบรนด์ท่ีซือ้ลขิสทิธ์ิตราสนิค้ามาจากตา่งประเทศ เป็นสว่นใหญ่ นอกจากนีย้งัมีผู้ผลติ

รายยอ่ยท่ีไมม่ีเคร่ืองหมายการค้าจํานวนมาก ทัง้ท่ีผลติเองในประเทศ และนําเข้าจากตา่งประเทศ เพ่ือรองรับกบัตลาดผู้บริโภค

ท่ีคํานงึถึงราคาเป็นประเด็นสาํคญัในการเลอืกซือ้สนิค้า   

 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอยูใ่นภาวะตกตํ่า ตลาดโดยรวมของชุดชัน้ในจาก

มมุมองของการค้าหน้าร้านทัว่ไป ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่พบวา่มีการเติบโตน้อยลงเน่ืองจากภาวะโรคระบาดโควดิ 19 ทําให้กําลงั

ซือ้ของผู้บริโภคถกูจํากดัด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและชะลอการใช้จ่าย แตใ่นด้านของ Online มีการค้าขายท่ีเติบโตและคึกคกั

มากกวา่มาก  ดงันัน้สรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชุดชัน้ในยงัมีการเติบโตอยู่พอสมควร เมื่อรวมทัง้ตลาดร้านค้าทัว่ไป ร้านค้า

ปลกีสมยัใหม ่และร้านค้าของบริษัทเอง รวมถึงการขายผา่นช่องทางออนไลน์ และช่องทางใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้  

 

 นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ ผลิตภายในประเทศแล้ว ยังมีการแข่งขันจากผู้ ผลิตชุดชัน้ในชัน้นําจาก

ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ท่ีเข้ามาแย่งชิงสว่นแบ่งการตลาดผู้บริโภคระดบับน สําหรับตลาดผู้บริโภคท่ี

คํานึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชัน้ใน non brand ราคาประหยดัมากขึน้ โดยเฉพาะจากช่องทาง Online 

แตค่ณุภาพก็ยงัคงด้อยกว่าสินค้าท่ีมี Brand แต่ในช่องต้นปี พ.ศ.2563 ท่ีผ่านมา สืบเน่ืองจาก ภาวะโรคระบาดโควิด 19 เป็น

โอกาสให้บริษัท ขยายฐานลกูค้าได้ในวงกว้างเน่ืองจาก ผู้ขายรายย่อย ท่ีนําเข้าสินค้ามาขาย ไม่สามารถนําสินค้าเข้ามาได้

เหมือนเดิม เน่ืองจากมีการปิดการเดินทาง ตลอดจนการลงทนุตรงในการซือ้ สต็อคสินค้าสําเร็จรูป เป็นเร่ืองท่ีต้องระวงั ในปีท่ี

ผา่นมา ทําให้เกิดโอกาส ช่องทางใหมใ่ห้กบับริษัท ในการทํารูปแบบการขายพิเศษ และขยายและสร้างฐานลกูค้าในกลุม่นี ้เพ่ือ

นําสนิค้าไปกระจายสูล่กูค้าปลายทางได้ 
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• ศักยภาพการแข่งขัน 

  ในสภาวะตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัเสรีทัง้ในและตา่งประเทศ ผู้ผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ในจําเป็นต้องรักษา

ความสามารถในการแขง่ขนัของตนอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทฯเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คุณภาพผลิตภณัฑ์ 

  บริษัทฯ เน้นการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเร่ิมตัง้แตก่ารคดัสรร วตัถดุิบ ท่ีมีคณุภาพสงู 

ตามมาตรฐาน  OEKO-TEX Standard 100 โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั ทัง้สนิค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง และการรับจ้าง

ผลติ หรือ OEM เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในการใช้สนิค้า เพราะสนิค้า ชดุชัน้ในเป็นสนิค้าท่ีมีการสมัผสัผิวโดยตรง อีกทัง้

บริษัท ยงัคาํนงึถงึความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัสาํคญั ในการออกแบบและปรับปรุงสนิค้า เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ

ของลกูค้าเสมอ โดยได้มีการนําข้อเสนอแนะ ติชม จากลกูค้า มาปรับปรุง และพฒันาสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง จนเกิดเป็นนวตักรรม

ใหม่ๆ  ท่ีนําเสนอ ออกมาสูท้่องตลาด ทกุปี  

(2) ช่างฝีมือที่มีทักษะในการตัดเยบ็สูง 

  บริษัทฯ มีการพฒันาฝีมืออาชีพแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเย็บ อยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นหลกัการพฒันาให้พนกังาน

สว่นงานท่ีเป็นฝีมือ ผา่นการฝึกอบรม 2 แบบ คือ  

  Re Skill คือ การฝึกให้เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  ของงานประจําเดิม ท่ีทําอยู ่เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ หรือลดต้นทนุในขัน้ตอน

การทํางาน ผา่นทางกิจกรรม Kaizen ท่ีทําอยา่งตอ่เน่ืองมากวา่ 10 ปีแล้ว 

  Up Skill คือ ตอ่ยอดพฒันาทกัษะท่ีมีอยูใ่ห้มีความเช่ียวชาญมากขึน้ เพ่ือให้พนกังานมคีวามสามารถในการทําหลาย

ทกัษะมากขึน้ ตวัอยา่ง สาํหรับ ลายน์การผลติ คือการทํา Working Passport คือการทํา Visualize ความสามารถของพนกังาน

เย็บ ให้ หวัหน้างานเห็นชดั เพ่ือทําการวางแผนการผลติ และปรับปรุงการผลติได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีแผนงานในการพนกังาน 

ให้มีความสามารถในการใช้จกัร อตุสากรรมได้ทกุประเภท เป็นต้น 

(3) 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 
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(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  บริษัท สง่เสริมให้ บริษัท เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ มีการควบรวมหนว่ยงานท่ี ทํางานเก่ียวพนั กนั ให้เป็นหนว่ยงาน

เดียว เพ่ือใช้ทรัพยากรให้คุ้มท่ีสดุ และลดปริมาณการสง่ตอ่งาน เพ่ือให้เกิดความถกูต้องในกระบวนการทํางาน และเพ่ิมความ

รวดเร็วในการทํางานให้มากขึน้ และได้เน้นการใช้ หลกัการบริหารแบบ Agile ซึง่เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้การทํางานเร็วขึน้ 

โดยลดการทํางานท่ีเป็นขัน้ตอนและงานด้านเอกสารลง และมุง่เน้นเร่ืองการสือ่สารกนัในทีมให้มากขึน้ เพ่ือร่วมกนัพฒันา

ผลติภณัฑ์ให้เร็วขึน้ พร้อมนํามาทดสอบ และเก็บผลตอบรับตา่ง ๆ เพ่ือกลบัไปแก้ไขปรับปรุง ซึง่จะทําให้สามารถพฒันา

ผลติภณัฑ์ได้รวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึน้นัน่เอง โดยนําหลกัความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรือ Design 

Thinking มาปรับใช้ ในกระบวนการทํางาน ทกุกระบวนการ 

2.3 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ 

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ 

  วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกัดงันี ้วตัถดุิบหลกั อปุกรณ์ตกแต่งสินค้า และวสัดบุรรจุภณัฑ์ โดย

วัตถุดิบหลักประกอบด้วย ผ้า ยาง และฟองนํา้  สําหรับอุปกรณ์ตกแต่งสินค้ามีความหลากหลาย ขึน้อยู่กับรูปแบบของ

ผลติภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า OEM เช่น ตะขอ จดุแตง่ หว่งคล้องสายแขน ด้าย และเอ็น เป็นต้น สว่นวสัดบุรรจุภณัฑ์

ได้แก่ ไม้แขวน กลอ่ง สายรัด ถงุพลาสติก และอ่ืนๆ   ซึง่มีสดัสว่นของวตัถดุิบหลกัดงัแสดงในตารางดงันี ้ 

ปี ร้อยละของวตัถุดิบหลกั 

2561 81.3 

2562 82.0 

2563 88.0 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ามาเก็บไว้ อนัสง่ผลต่อต้นทนุในการจดัเก็บวตัถดุิบ ดงันัน้เพ่ือ

ป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ และความผนัผวนของราคา รวมทัง้การควบคมุวตัถดุิบให้ได้มาตรฐานคณุภาพ  และกําหนด

สง่มอบทนัเวลา โดยเฉพาะวตัถุดิบหลกัคือ ผ้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลกัของผลิตภณัฑ์ทกุประเภท และมีปริมาณท่ีใช้ในการ

ผลิตค่อนข้างสงู  บริษัทฯจึงทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในระยะยาว  เพ่ือจองกําลงัการผลิตของผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบ และทํา

แผนงานกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจํา  อนัเป็นการพฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบระยะยาว

ด้วย  

  สว่นยางซึง่เป็นอีกวตัถดุิบหลกั อนัเป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ทกุประเภทและมีความหลากหลาย บริษัทจึงร่วม

พฒันาวตัถดุิบกบัผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบเพ่ือออกแบบวตัถดุิบท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะลกูค้า และเพ่ือลดต้นทนุการผลติ  

  นอกจากนีว้ัตถุดิบหลกัอีกชนิด คือ ฟองนํา้มี 2 ประเภท ได้แก่ ฟองนํา้ท่ียังไม่ขึน้รูป สามารถสัง่ซือ้ได้จากผู้ ผลิต

ภายในประเทศ  และฟองนํา้ขึน้รูป (ฟองโมล์ด) ถือเป็นวตัถดุิบท่ีเป็นหวัใจสําคญัของการออกแบบชุดชัน้ในท่ีมีรูปลกัษณ์ต่างๆ 

ทัง้แบบไม่เติม (ระดบัฟอง 0%), เติมเบาๆ (ระดบัฟอง 25%), เติมพอดี (ระดบัฟอง 50%), และเติมเน้นๆ (ระดบัฟอง 100%) 

โดยฟองนํา้ขึน้รูปนีเ้ป็นการออกแบบจากการวิจัยและพฒันาสรีระสุภาพสตรีของบริษัท ดังนัน้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลการ
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ออกแบบร่ัวไหล บริษัทจึงติดตัง้เคร่ืองจกัรป๊ัมฟองโมลด์ เพ่ือดําเนินการผลิตเอง นอกจากนีไ้ด้สง่ผลต่อการลดต้นทนุการผลิต 

ทัง้นีใ้นปี 2563 สดัสว่นการผลติฟองนํา้ขึน้รูปเป็นร้อยละ 87 ของผลติภณัฑ์ท่ีใช้ฟองนํา้ทัง้หมด   

มูลค่าการซือ้วัตถุดิบจาํแนกตามประเภท ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

         

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

วัตถุดิบหลัก 604.76       81.34   623.05       82.02    364.70       79.74         

อุปกรณ์ตกแต่งสินค้า 88.51         11.90   83.69         11.02    48.68         10.64         

วัสดุบรรจุภัณฑ์ 50.24         6.76      52.93         6.97      44.01         9.62           

รวม 743.51       100.00 759.66       100.00  457.39       100.00       

256325622561

 
 

  ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยสัง่ซือ้วตัถดุิบประเภทตา่งๆ จากผู้ จําหน่ายวตัถดุิบรวมทัง้สิน้กว่า 200 ราย โดยมีสดัสว่น

การซือ้ขายกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายใหญ่ 10 รายแรก ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้

ปี ร้อยละการซือ้ขายกบัผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก 

2561 62.27 

2562 59.25 

2563 56.36 

  โดยไมม่ีผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบรายใดท่ีมีสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 15 ของยอดซือ้วตัถดุิบรวมทัง้หมด ทัง้นีห้ากบริษัทฯและ

บริษัทย่อยต้องการวตัถุดิบชนิดใหม่ท่ีไม่เคยถูกใช้ในการผลิต จะจดัให้มีการประกวดราคา  โดยฝ่ายจดัซือ้จะพิจารณาตาม

ความเร่งดว่นของงานประกอบในการจดัหาผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบด้วย 

  นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากตา่งประเทศ ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 20 เทียบกบัมลูค่า

การสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัทัง้หมดในแตล่ะปี โดยเป็นการสัง่ซือ้จากประเทศฮ่องกง  เกาหล ีจีนและไต้หวนั เป็นต้น 
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มลูคา่สัง่ซือ้วตัถหุลกั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หนว่ย : ล้านบาท มลูคา่ % มลูคา่ % มลูคา่ % 

ภายในประเทศ  482.34 79.8% 494.43 79.4% 294.36 80.7% 

ตา่งประเทศ        

     ฮ่องกง  21.98 3.6% 22.94 3.7% 10.94 3.0% 

     เกาหล ี  14.05 2.3% 13.12 2.1% 4.74 1.3% 

     จีน  44.34 7.3% 49.49 7.9% 32.84 9.0% 

     ไต้หวนั  24.74 4.1% 23.65 3.8% 11.51 3.2% 

     อิตาลี  4.46 0.7% 5.11 0.8% 1.04 0.3% 

     สวิสเซอร์แลนด์  0.02 0.1% 0.01 0.0%   

     ฝร่ังเศส  0.39 0.1%     

     อินโดนีเซีย  5.02 0.8% 3.73 0.6% 3.66 1.0% 

     อ่ืน ๆ  7.42 1.2% 10.56 1.6% 5.60 1.5% 

รวมตา่งประเทศ  122.42 20.2% 128.61 20.6% 70.34 19.3% 

รวมมูลค่าการสั่งซือ้วตัถุดิบ 604.76 100.0% 623.05 100.0% 364.70 100.0% 

 

2.3.2 การจัดหาผลติภณัฑ์ 

  จากการดาํเนินงานทางการตลาดเพ่ือเผยแพร่ตราสนิค้าของบริษัท สง่ผลให้ตราสนิค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

แพร่หลายและได้รับความนิยมจากลกูค้าอยา่งมาก ทําให้บริษัทต้องจดัหาผลติภณัฑ์เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเติบโตขึน้อยา่งมาก 

บริษัทจึงปรับเปลีย่นนโยบายในการจดัหาผลติภณัฑ์จากการผลติเองทัง้หมด เป็นการผลติและจ้างผลติ 
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• การจัดหาผลิตภณัฑ์จากการผลิตเอง 

  ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับรีุรัมย์ มกํีาลงัการผลติ 7.4 

ล้านชิน้ตอ่ปี และบริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มกํีาลงัการผลติ 3.0 ล้านชิน้ตอ่ปี 

รวมกําลงัการผลติทัง้สิน้ 10.4 ล้านชิน้ตอ่ปี ทัง้นีส้ามารถเพ่ิมกําลงัการผลติได้สงูสดุประมาณ 20% จากการทํางานลว่งเวลา 

 กําลงัผลติของแตล่ะโรงงานเป็นดงันี ้   

หน่วย: ล้านชิ�นต่อปี * 2561 2562 2563

โรงงานพุทธมณฑลสาย 5

กําลังการผลิตสูงสุด ** 1.42 1.67 1.91

ปริมาณการผลิตจริง 1.40 1.54 1.93

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 98.59 92.49 100.95

โรงงานท่าพระ

กําลังการผลิตสูงสุด ** 2.04 1.76 1.90

ปริมาณการผลิตจริง 1.95 1.77 1.82

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 95.59 100.38 96.10

โรงงานชัยนาท

กําลังการผลิตสูงสุด ** 2.71 2.61 2.29

ปริมาณการผลิตจริง 2.74 2.45 2.29

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 101.11 93.96 99.88

โรงงานยโสธร

กําลังการผลิตสูงสุด ** 5.26 4.60 6.78

ปริมาณการผลิตจริง 4.73 4.27 6.61

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 89.92 93.00 97.49

โรงงานบุรีรัมย์ 

กําลังการผลิตสูงสุด ** 1.40 1.84 1.95

ปริมาณการผลิตจริง 1.35 1.71 1.84

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 96.43 92.84 94.50

รวม

กําลังการผลิตสูงสุด ** 12.83 12.47 14.83

ปริมาณการผลิตจริง 12.17 11.74 14.49

อัตราการใช้กําลังการผลิต(ร้อยละ) 94.86 94.15 97.71

** กําลังการผลิตสูงสุดให้เท่ากับจํานวนชิ�นผลิตภัณฑ์ที�เป็นเป้าหมายสูงสุด มิใช่กําลังการผลิตสูงสุดที�เคยทําได้
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บริษัทมีกระบวนการในการผลติ ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ จนถงึ การสง่มอบ ดงันี ้
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  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการผลติสนิค้าอยา่งเข้มงวด โดยกําหนดระบบการควบคมุคณุภาพเร่ิมตัง้แตก่าร

เตรียมความพร้อมก่อนผลติ (Pre-Production Meeting), การขึน้ตวัอยา่งแรกเพ่ือทวนสอบความเข้าใจ, การควบคมุคณุภาพ

ระหวา่งผลติ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดระหวา่งการผลติ (QC In Line) และการควบคมุคณุภาพหลงัผลติ เพ่ือตรวจสอบขัน้

สดุท้ายก่อนสง่มอบให้ลกูค้า (End Control 100%) รวมทัง้กําหนดให้มกีารสุม่ตรวจ เพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพให้แนใ่จวา่

สนิค้าท่ีผลติผา่นมาตรฐานคณุภาพ และเป็นไปตามคําสัง่ผลติ  อีกทัง้ได้กําหนดให้หนว่ยงานตรวจสอบคณุภาพจากสาํนกังาน

ใหญ่ ทําการสุม่ตรวจสนิค้าหลงัผลติ (เปรียบเสมอืนเป็นตวัแทนของลกูค้า ) 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีมาตรการควบคมุคณุภาพสนิค้าโดยสง่เสริมทกัษะการเย็บ และอบรมพนกังานเย็บในเร่ือง

มาตรฐานคณุภาพและทกัษะการดแูลจกัรเบือ้งต้น  เพ่ือลดอตัราความผิดพลาดในการผลติ จากการสุม่ตรวจสอบท่ีผา่นมา พบ

ผลติภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้มาตรฐานก่อนการบรรจแุละจําหนา่ยให้ลกูค้าเพียงร้อยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์ท่ีผลติได้ทัง้หมด 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์จากการจ้างผลิต 

จากรูปแบบของสนิค้าท่ีมีการเปลีย่นแปลงตามความนิยม โดยเฉพาะชดุชัน้ในท่ีมีความเนียนเรียบ ไร้รอยตอ่ และไร้ 

ตะเข็บ ซึง่ใช้เทคโนโลยีการทอขึน้รูป (Weaving) การเช่ือมตอ่ผ้าเก็บขอบแบบไร้ตะเข็บด้วยกาวและความร้อน (Bonding)  และ

การตดัขอบเนียน ไมลุ่ย่ (Free cut) และความหลากหลายของสนิค้า รวมทัง้การปรับลดต้นทนุ ทําให้บริษัทมีนโยบายในการ

จดัหาผลติภณัฑ์จากการจ้างผลติมากขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทได้ดาํเนินการโดยสรรหาโรงงานผู้ผลติท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและระบบใน

การดาํเนินงานท่ีดี และดาํเนินการตรวจโรงงานและระบบก่อนการสัง่ผลติสนิค้า นอกจากนีใ้นระหวา่งการผลติสนิค้าได้

กําหนดให้โรงงานผู้ผลติปฏิบตัตามขัน้ตอนปฏิบตังิานเพ่ือมาตรฐานและคณุภาพของสนิค้า  โดยการสง่ตวัอยา่งระหวา่งการ

ผลติเป็นระยะ( Production Sample, Inline Sample, Final Sample) และมอบหมายให้บริษัทรับจ้างตรวจสอบดําเนินการ

ตรวจสนิค้าก่อนสง่ออก เพ่ือความมัน่ใจในคณุภาพของสนิค้า 

ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัหาผลติภณัฑ์จากการผลติเองและจ้างผลติเป็นไปอยา่งเหมาะสม  บริษัทกําหนดสดัสว่นใน 

การผลติเองและจ้างผลติ บนพืน้ฐานของระดบัสนิค้าสาํเร็จรูปท่ีเหมาะสมกบัยอดขายและทวนสอบเป็นระยะ 
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3.ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด “บริษัทย่อย” ได้จัดให้มีระบบ           

การบริหารความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องอยา่งครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  สาํหรับทําหน้าท่ีใน

การกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง  กํากบัดแูล สนบัสนุน พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง และติดตามผลจดัการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ  รวมทัง้รายงานความคืบหน้าต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพ่ือเป็นการดําเนินตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance)และเป็น

เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนกังานทกุคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบเุหตกุารณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบั

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และกําหนดมาตรการจํากัด ป้องกัน 

รวมถึงการควบคมุความเสีย่งเพ่ือเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ตา่งฯ รวมถึงการประเมินความเสีย่งด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ของ

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ตลอดจนประเมินประสทิธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ และเหตปัุจจยัของความ

เสีย่งท่ีอาจเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา จึงกําหนดวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้รับทราบข้อมลูความเสี่ยงท่ีสําคญั และ

ความเสีย่งในภาพรวม รวมถึงการกํากบัดแูลความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบตัิใช้ในแนวทางเดียวกนัทัว่องค์กร และ

กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจในการกําหนดกลยุทธ์แผนงาน และ            การ

ดําเนินงานด้านตา่งๆ ขององค์กร  

3. เพ่ือให้สามารถค้นหา ระบ ุจํากดั และป้องกนัความเสีย่งได้อยา่งครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือลดความสญูเสยีหรือ

ความเสยีหายตอ่องค์กรได้อยา่งเหมาะสม 

4. เพ่ือกําหนดแนวทางการจดัการความเสีย่ง ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการท่ีจะลดโอกาสและ/

หรือผลกระทบจากความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

ทัง้นีข้อบเขตของการบริหารความเสีย่งมีผลบงัคบัใช้กบัทกุการดําเนินงาน รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ

คนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยบริษัทกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งดงันี ้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย             

แผนกลยุทธ์ต่างๆ และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสีย โดยกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น

สว่นหนึง่ของการจดัทําแผนธุรกิจประจําปี การบริหารงานและการตดัสินใจประจําวนั รวมถึงกระบวนการบริหาร

โครงการตา่งๆ   

2. ผู้บริหารและพนกังานทกุคน เป็นเจ้าของความเสีย่ง ซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบเุหตกุารณ์ และประเมิน

ความเสีย่งของหนว่ยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมทัง้กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได้ 
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3. สง่เสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนตระหนกั

ถึงความสาํคญัของการบริหารความเสีย่ง 

4. ความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับการ

จดัการอยา่งทนัการณ์และตอ่เน่ือง ดงันี ้

- ระบคุวามเสีย่งอยา่งครอบคลมุและทนัเวลา 

- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสีย่งและผลกระทบหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

- จดัการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและ

ผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึน้ 

- มีการติดตามดแูล และรายงานความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย ได้รับการจดัการอยา่งเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ป็นประจําทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหากมีการเปลีย่นแปลง 

ความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management (ERM) 

  กระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัท ถกูกําหนดให้เช่ือมโยงกบันโยบาย  แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ โดย

วิเคราะห์และประเมินปัจจยัเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กรด้านโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) และด้านความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) เพ่ือจดัทําความเสีย่งระดบัองค์กร (ERM)  7  ด้าน คือ ความเสีย่งเชิงกลยทุธ์  ความเสีย่งด้านการ

ปฏิบตัิงาน ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้าน IT  ความเสีย่งด้านการทจุริต/คอร์รัปชัน่  ความเสีย่งด้านสงัคมและ

สิง่แวดล้อม และความเสีย่งด้านกฎระเบียบ  ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ช่ือเสยีงองค์กร 

สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้พิจารณาความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ใหม ่และความเสีย่งท่ีจะสง่ผลเสยีหายรุนแรงตอ่ธุรกิจหรือทําให้

ธุรกิจหยดุชะงกั  ทัง้นีบ้ริษัทจดัทําแผนบริหารความเสีย่งและกําหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง เพ่ือติดตามและรายงานผลตอ่คณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร และคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกําหนดไว้ 

การประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment)  

บริษัททบทวนทกุธุรกรรมจากการดําเนินงาน เพ่ือค้นหาประเด็นสาระสาํคญัของความเสีย่ง และกําหนดเกณฑ์ประเมิน

ความเสีย่งด้านโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) และด้านความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือประเมินความเสีย่ง

องค์กร รวมทัง้กําหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง Key Risk Indicator (KRI), คา่ความเสีย่งท่ีองค์กรสามารถยอมรับ ( Risk Appetite) 

และระดบัความเบ่ียงเบนจากเกณฑ์ท่ีกําหนด Risk Tolerance เพ่ือติดตามความเสีย่ง 7 ด้าน และรายงานผลตอ่คณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้    
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk)  

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

1. การพึง่พาแหล่งของรายได้อย่างไม่เหมาะสม สดัส่วนของรายได้แตล่ะช่องทางการขาย 4 3 12 

2. การพึง่พาแหล่งท่ีมาของสินค้าอย่างไม่เหมาะสม สดัส่วนของการผลิตเอง และจ้างผลิต 3 2 6 

3. ผลการดําเนินงานทางธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย ยอดขาย และคา่ใช้จ่าย 4 4 16 

 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk)    

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

4.การดําเนินงานของคูค้่า 
-จํานวนคู่ค้าตอ่วตัถดุิบแตล่ะประเภท และ

การจดัอนัดบัคูค้่าของบริษัท 
3 3 9 

5.ขาดแคลนแรงงานฝีมือ - ระดบัความสามารถ Multi Skill    3 3 9 

6. ปริมาณสินค้าเพ่ือขายไม่เหมาะสม - Days Stock  3 2 6 

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

7. ความเส่ียงจากลกูหนีชํ้าระเงินล่าช้า 
-มลูคา่ลกูหนีเ้กินกําหนดชําระเทียบมลูคา่

ทัง้หมด 
1 4 4 

8. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
-อตัราท่ีแลกเปล่ียนจริง เทียบกบัอตัราท่ี

กําหนดไว้ 
2 2 4 

 

4. ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)  

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

9.การหยดุชะงกัของระบบตา่งๆ ในการดําเนินงาน 
-ความถ่ีในการหยดุชะงกัของระบบจากทกุ

สาเหต ุ  
3 2 6 

10.การอําพราง/การสวมรอย เข้าถงึข้อมลู ของ

บคุคลภายนอก 
-Fire wall Risk Factor  1 3 3 
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5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่นทัง้องค์กร (Corruption Risk) 

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

11. จ่ายสินบน เพ่ือความสะดวกในการปล่อยวตัถดุบิ

ออกจากท่าเรือ 
-ไม่มีการจ่ายสินบน   1 2 2 

12. การใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ของขวญั 

สินนํา้ใจ 

-ไม่มีการรับผลประโยชน์ ในการจดัซือ้ หรือ 

จดัจ้าง 
1 2 2 

 

6. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(Social & Environmental Risk) 

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

13. ผลกระทบด้านลบ ตอ่สงัคม -ไม่มีข้อร้องเรียนจากชมุชนรอบข้าง 1 3 3 

14. ผลกระทบด้านลบ ตอ่สิ่งแวดล้อม 

- นํา้ทิง้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล 

- การระบายอากาศ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

1 3 3 

 

7. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance  Risk) 

ประเดน็สาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

15. การร่ัวไหล่ของข้อมลูพนกังาน / ลกูค้า 

- ควบคมุสิทธ์ิการเข้าถงึ 

- การเข้ารหสัข้อมลู 

1 2 2 
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จากการประเมินความเสีย่งดงักลา่ว ทําให้บริษัทสามารถระบรุะดบัของความเสีย่งองค์กร ดงัแสดงในตาราง 

 

จากระดบัคะแนนของแตล่ะความเสีย่งองค์กร และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ดาํเนินการบริหารความเสีย่งอยา่ง

เหมาะสม บริษัทจึงทบทวนทกุประเด็นสาระสาํคญัของความเสีย่งสาํหรับการกําหนดมาตรการในการควบคมุดแูล เพ่ือกระจาย

และบรรเทาความเสีย่งตา่งๆ โดยเฉพาะความเสีย่งท่ีมีระดบัผลกระทบปานกลางขึน้ไป (ระดบั 3) 8 ความเสีย่ง  ดงันี ้  

การพึ่งพาแหล่งของรายได้อย่างไม่เหมาะสม  

ทัง้นีบ้ริษัทมีรายได้จาก 4 ช่องทาง คือ  Retail Business, Non Store Retailing, Sabina Export  และ OEM 

(Original Equipment Manufacturer) จากวิกฤติโควดิ 19 ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การขายผา่นช่องทาง Retail Business รวมทัง้ 

Sabina  Export ในขณะเดียวกนัก็ทําให้บริษัทมีโอกาสในการขยายช่องทาง  Non Store Retailing รวมทัง้มีโอกาสในการ

รับจ้างผลติหน้ากากผ้า (ช่องทาง OEM) จากสถานการณ์หน้ากากอนามยัขาดแคลน ซึง่สามารถทดแทนการผลติสนิค้าปกติได้

เกือบ 3 เดือน อนัเป็นผลจากการบริหารความเสีย่งของบริษัทในการกําหนดการกระจายสดัสว่นของรายได้ใน ปี 2563  ตาม

นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ   

ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย 

ประเด็นสาระสาํคญัของความเสีย่งนีม้ีระดบัความสาํคญัสงูมาก บริษัทจึงทบทวนดชันีชีว้ดัความเสีย่งในเร่ือง

ยอดขายและคา่ใช้จ่ายเป็นระยะตามความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ปรับเปลีย่นการบริหาร

ต้นทนุแบบ Cost Center เป็น Profit Center และแยกหนว่ยงาน เพ่ือด ูProfit & Loss ของแตล่ะหนว่ยงาน ซึง่สง่ผลให้การ

ดําเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ  ทัง้นีไ้ด้
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อนมุตัิจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราร้อยละ 100 ตัง้แตปี่ 2560 ถึงปัจจบุนั นอกจากนีย้งัมีอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้นน้อยกวา่ 1.0  มาโดยตลอด โดยในปี 2562 บริษัทมี  DE  Ratio อยูท่ี่  0.62 

การดาํเนินงานของคู่ ค้า 

 บริษัทกําหนดแนวทางในการควบคมุความเสีย่งนี ้ โดยสรรหาแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบจากคูค้่าทัง้ในและตา่งประเทศ  

เพ่ือให้มัน่ใจสาํหรับการมวีตัถดุิบหลากหลายเพียงพอในการผลติ  โดยทวนสอบการดําเนินการจากดชันีชีว้ดั เร่ืองจํานวนคูค้่า

ตอ่วตัถดุิบแตล่ะประเภท  รวมทัง้ดําเนินการคดัเลอืกคูค้่าท่ีมีการจดัการด้านสงัคม  สิง่แวดล้อม  เคารพสทิธิมนษุยชน และ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย  โดยสรุปผลการจดัสง่วตัถดุิบของคูค้่าแตล่ะราย สาํหรับการจดัอนัดบัคูค้่าของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือลดความ

เสีย่งท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของคูค้่า ซึง่อาจสง่ผลตอ่การสง่มอบวตัถดุิบ 

ขาดแคลนแรงงานฝีมือ 

แรงงานในอตุสาหกรรมชดุชัน้ในเป็นแรงงานซึง่หาได้ยาก  เน่ืองจากต้องมีทกัษะในการตดัเย็บสงู และจําเป็นต้อง

ได้รับการฝึกฝนจนชํานาญในระดบัหนึง่  ซึง่แตกตา่งจากแรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทออ่ืน ทําให้แรงงานสนใจทํางานในโรงงาน

ท่ีไมต้่องใช้ทกัษะและความสามารถมากนกั โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ซึง่ได้ผลตอบแทน

ท่ีเทา่กนัหรือมากกวา่  ทําให้อตุสาหกรรมนีข้าดแคลนแรงงานท่ีมทีกัษะ  บริษัทจงึกําหนดให้มีการฝึกพฒันาทกัษะพนกังานเย็บ

ให้มีความสามารถหลากหลาย ทํางานได้หลายประเภทจกัรและหลายขัน้ตอน (Multi Skill) และกําหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่งนี ้

เป็นระดบั Multi Skill โดยในปี 2563 มีสดัสว่น Multi Skill เพ่ิมขึน้ 10% จากปี 2562    

 

ความเสี่ยงจากลกูหนีช้าํระเงนิล่าช้า 

บริษัทกําหนดให้มเีจ้าหน้ารับผิดชอบดแูลลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยมปีฏิสมัพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษัท

กบัลกูหนี ้ เพ่ือทราบความเป็นไปและความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่ทําให้เห็นแนวโน้มของลกูหนีท่ี้อาจมีปัญหาในการชําระ

หนี ้และกําหนดมาตรการในการดแูลหาทางออกร่วมกนั  ปัจจบุนับริษัทมีอตัราสว่นการเกินกําหนดชําระหนีข้องลกูค้าใน 

เปอร์เซ็นต์ท่ีตํ่ากวา่ 5 % รวมถึงไมม่ีลกูค้าท่ีเป็นหนีส้ญูเลย   

การอาํพราง/การสวมรอย เข้าถงึข้อมูลของบุคคลภายนอก 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และวิกฤติโควดิ 19 ทําให้ธุรกิจ E-commerce เติบโตอยา่งรวดเร็วมากยิ่งขึน้ และ

เป็นโอกาสสาํหรับบริษัท ในขณะเดียวกนัก็เกิดความเสีย่งจากการอําพราง/การสวมรอย เข้าถึงข้อมลูของบคุคลภายนอก ซึง่

อาจเกิดความเสยีหายร้ายแรงจากการเข้าถึงข้อมลูสาํคญัของบริษัท หรือการหลอกลวงเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน บริษัทจงึ

กําหนดมาตรการดแูลและควบคมุในประเด็นสาระสาํคญัของความเสีย่งนี ้โดยกําหนดช่ือเมล์  และระดบัการเข้าถงึข้อมลู ของ

พนกังานท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากนีกํ้าหนดให้พนกังานทกุคนต้องมี password และเปลีย่น Password ตามรอบเวลาท่ีกําหนด  

รวมทัง้ทวนสอบช่ือเมล์  และระดบัการเข้าถงึข้อมลูเป็นประจําทกุปี 
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ผลกระทบด้านลบ ต่อสังคม 

บริษัทกําหนดมาตรการดแูลชมุชนรอบข้างท่ีอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการดาํเนินงานของบริษัท เช่น ขยะ, 

การจราจร, เสยีง, นํา้ทิง้, อากาศ ฯลฯ ทัง้นีบ้ริษัททําการสาํรวจผลกระทบทางลบตอ่ชมุชนผา่นแบบสาํรวจการประเมินผล

กระทบตอ่ชมุชน เพ่ือทราบข้อมลูและกําหนดมาตรการในการแก้ไขป้องกนั  ซึง่ในปี 2563 บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนในเร่ือง

ดงักลา่วจากชมุชน 

ผลกระทบด้านลบ ต่อสิ่งแวดล้อม 

                  ในการป้องกนัผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดล้อม ไมว่า่จะเป็น อากาศ, นํา้ทิง้ ฯลฯ บริษัทกําหนดให้มีระบบบําบดั

ตา่งๆก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก อีกทัง้กําหนดให้หนว่ยงานท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดําเนินการตรวจวดัคา่ 

อากาศ, นํา้ทิง้ ตามรอบเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเป็นการยืนยนัระบบการป้องกนัของบริษัท ซึง่ในปี 2563 คา่ตรวจวดั นํา้ทิง้ และ

อากาศ ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดทกุคา่ 

เพ่ือให้การบริหารจดัการความเสี่ยงสามารถลดความสญูเสียจากสถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีอาจสง่ผล

กระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน การดําเนินธุรกิจ และภาพลกัษณ์ขององค์กร  รวมทัง้เป็นการเพ่ิมโอกาสแก่องค์กรมากท่ีสุด     

ดงันัน้นอกจากมาตรการสาํหรับการบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้ว บริษัทยงัตระหนกัถึงการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่ง

จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพนกังาน โดยอบรมการบริหารความเสี่ยงให้กบัพนกังานผู้ เก่ียวข้อง เมื่อวนัท่ี 27 ส.ค.2563

จํานวน 40 คน  เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และปลกูฝังวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งในทกุหนว่ยงาน  นอกจากนีไ้ด้จดัประชุม

การบริหารความเสีย่งระดบัคณะทํางาน ซึง่ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสีย่ง เลขานกุารคณะกรรมการความเสี่ยง และ

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner ) เพ่ือกําหนดประเด็นสาระสําคญัความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 22 ข้อ โดยมอบหมายให้

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ติดตามดแูล และประชมุติดตามผลการบริหารความเสีย่งของคณะทํางาน 
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การหยุดชะงกัในการดาํเนินธุรกิจ (Emerging Risk) 

 ความเสีย่งของการหยดุชะงกัในการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินหรือความไมแ่น่นอนด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง ภยัธรรมชาติ โรคระบาด และเหตกุารณ์ร้ายแรง ทําให้รายได้, กําไร ซึง่ต้องพึง่พิงการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค, การ

ดําเนินงานต่างๆ และแผนการพฒันาของบริษัท อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกเหลา่นี ้ซึ่งล้วนอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบริษัท จึงทําให้บริษัทกําหนดนโยบายและจดัทํามาตรการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยง 

(KRI), ค่าความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเบ่ียงเบนจากเกณฑ์ท่ีกําหนด Risk Tolerance 

สําหรับควบคุมดแูลและติดตามความเสี่ยงเป็นระยะ เพ่ือลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของ

บริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดให้ได้มากท่ีสดุ ดงันี ้

 1. การขาดแคลนสินค้า อาจเป็นสาเหตุให้การดําเนินธุรกิจต้องหยดุชะงกั จากการไม่มีสินค้าสําหรับการขายให้

ผู้บริโภค บริษัทได้คํานึงถึงผลกระทบด้านลบจากการขาดแคลนสินค้า โดยบริหารช่องทางในการได้มาของสินค้าหลากหลาย

ช่องทาง ไมว่า่จะผลติสนิค้าเอง  หรือ ดําเนินการจ้างผลติ (Sourcing) สินค้าจากหลายๆประเทศ โดยยงัคงไว้ซึ่งมาตรฐานของ

สนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 2. ช่องทางการขายสินค้าผ่านหน้าร้านหยุดชะงักจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ  อาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจต้อง

หยุดชะงัก จากการท่ีบริษัทขาดรายได้ และส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงบริหารความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของ

รายได้ใน 4 ช่องทาง (Retail Business (การขายแบบมีหน้าร้าน), Non Store Retailing (การขายผ่านช่องทาง Online), 

Sabina Export  และ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยเฉพาะการขายผา่นช่องทาง Online  จึงทําให้บริษัทไม่

พึง่พิงแหลง่ท่ีมาของรายได้ผา่นช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านมากเกินไป สง่ผลให้บริษัทสามารถผ่านวิกฤตการ Lock Down 

และสัง่ปิดห้างสรรพสนิค้าซึง่กระทบกบัการขายแบบมีหน้าร้านทัง้หมดเป็นเวลา 2 เดือน ( 22 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2563) 

และจากการบริหารความเสีย่งท่ีดี ทําให้บริษัทสามารถเติบโตจากการขายผา่นช่องทาง Online  อยา่งเป็นเทา่ตวั 

 3. การผลิตหยุดชะงักจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้ขาดแคลนสินค้า และไม่สามารถส่งสินค้าทัน

กําหนดในช่องทางการขายแบบ OEM  บริษัทจึงจดัเตรียมแผนสํารอง และจําลองสถานการณ์ในการรับมือกบัเหตฉุกุเฉิน หรือ

วิกฤตตา่งๆท่ีไมค่าดคิดอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงกําหนดแผนในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัทอย่างรวดเร็ว สง่ผลให้บริษัท

สามารถผา่นวิกฤตการผลติหยดุชะงกัของโรงงานซาบีน่า สาขาพทุธมณฑลสาย 5 จากภยัธรรมชาตินํา้ท่วมในปี 2554 ซึ่งเป็น

ระยะเวลา 3-4 เดือน โดยกระจายการผลิตไปอีก 4 โรงงานท่ีไม่ได้รับผลกระทบ และโรงงานซาบีน่า สาขาพทุธมณฑลสาย 5 

สามารถฟืน้ตวักลบัสูก่ารผลติปกติได้ทนัทีหลงันํา้ลด 
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ปัจจัยเสี่ยงเกิดใหม่  (New Risk) 

1. ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี    

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนัสง่ผลกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป  ตลอดจนรูปแบบการ

ซือ้สินค้าและบริการ  ซึ่งส่งผลกับการดําเนินธุรกิจแบบ Retail Business เช่น ระบบการบริหารการขาย  ระบบการบริหาร

คลงัสนิค้า  ระบบขนสง่ การทําสือ่การตลาดกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ  ความเสี่ยงนีอ้าจจะสง่ผลกระทบในการดําเนิน

ธุรกิจแบบเดิม  ดงันัน้บริษัทจึงกําหนดมาตรการในการจดัการความเสี่ยง โดยเร่ิมนําเทคโนโลยีข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

สําหรับวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลกูค้า  เพ่ือให้บริษัทสามารถคาดเดาความต้องการและสามารถออกสินค้า

และบริการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ลกูค้า และเป็นการเพ่ิมรายได้ของบริษัท  นอกจากนีบ้ริษัทจําเป็นต้องกําหนดมาตรการใน

การปรับปรุงการบริหารคลงัสินค้าและระบบขนส่ง  เพ่ือลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าสําหรับตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบและ

ความต้องการของลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงง่ายขึน้และรวดเร็ว   

 สว่นการทําสือ่การตลาดก็คาดวา่จะได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึน้  เมื่อผู้บริโภค

เปลีย่นช่องทางการรับสือ่จากแบบเดิม  เป็นแบบใหมท่ี่สามารถเข้าถึงได้อยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา อีกทัง้ช่องทางของสือ่แบบ

ใหม่ยังมีอิทพลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ง่ายและมากขึน้  ทําให้บริษัทต้องเร่ิมปรับเปลี่ยนการทําสื่อ

การตลาดให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงนี ้

2. ความเสีย่งจากคา่แรงท่ีปรับเพ่ิมสงูขึน้ 

 คา่แรงท่ีมีการปรับสงูขึน้จะสง่ผลตอ่ต้นทนุการผลติและสะท้อนราคาสินค้า  ซึ่งมีนยัสําคญัต่อการตดัสินใจ

ซือ้ของลกูค้า  บริษัทจึงเร่ิมกําหนดมาตรการในการพฒันาฝีมือแรงงานเป็นแบบ Muti-skill ปรับเปลีย่นเคร่ืองจกัรท่ีใช้เทคโนโลยี

ใหม่และมีประสิทธิภาพสงู  รวมทัง้การประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการจดัการ เช่น 5ส, Lean, Kaizen ทําให้สินค้ามีคณุภาพและ

ต้นทนุท่ีตํ่าลง  เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ลกูค้า และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กบับริษัทฯ 

3. ความเสีย่งจากการปรับตวัของพนกังานกบัเทคโนโลยีใหม ่

 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  บริษัทจึงพฒันา

ระบบการทํางานและนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยกุต์ใช้ในองค์กร  จึงเป็นปัญหาและความท้าทายสําหรับพนกังานของ

บริษัทในการปรับตวัให้เข้ากบัระบบการทํางานและเทคโนโลยีใหม่  บริษัทจึงเร่ิมมาตรการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่าง

รอบด้าน โดยให้พนกังานเรียนรู้ทกัษะใหม่ (Reskill)  รวมทัง้การให้ความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีสงูขึน้ให้กบัพนกังาน (Upskill) เพ่ือ

สามารถทํางานท่ีแตกตา่งจากเดิม และสามารถใช้เทคโนโลยีใหมไ่ด้ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

31 ธ.ค.

63 

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.

61 

31 ธ.ค.

62 

31 ธ.ค.

63 

-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 

 

 

 

 

21.92 

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 30.70 24.70 18.78 

 

 

 

ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลกัประกันในการกู้ ยืม

กบั ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 

129.78 ล้านบาท 

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

 

 

 

ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลกัประกันในการกู้ ยืม

กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

วงเงิน 100 ล้านบาท 

   - โรงงานท่ีตัง้ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง          

จ.บรีุรัมย์ 

 1.31 1.20 1.09 ไมม่ี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

31 ธ.ค.

63 

บริษัทยอ่ย 

-อาคารคลงัสนิค้า 2 ชัน้ และอาคารตดัเย็บและ

สาํนกังาน 4 ชัน้ ท่ีตัง้ ถนนพทุธมณฑลสาย5 ต.

ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  

เป็นเจ้าของ 21.95 25.21 22.11 ติดภาระจํานองพร้อมท่ีดิน

เป็นหลักประกันกับธนาคาร

กสิก ร ไท ย  ว ง เ งิ น  191.86 

ล้านบาท 

-สาํนกังาน ท่ีตัง้ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ

อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.  

เป็นเจ้าของ 10.80 9.64 8.48 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 

7.29 

 

0.87 

 

1.77 

6.86 

 

0.76 

 

1.55 

6.28 

 

0.65 

 

1.33 

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 

0.82 

1.04 

27.97 

 

 

 

6.40 

29.67 

31.63 

0.85 

1.02 

24.14 

 

 

 

5.98 

27.12 

28.64 

0.64 

0.77 

19.35 

 

 

 

11.99 

28.77 

21.00 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค.

61 

31 ธ.ค.

62 

31 ธ.ค.

63 

งานระหว่างก่อสร้าง,สินทรัพย์ระหว่างตดิตัง้ 

บริษัทฯ 

งานระหวา่งก่อสร้าง 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 

 

บริษัทยอ่ย 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้0

1 * 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

- 

- 

 

 

0.39 

 

 

- 

- 

 

 

3.24 

 

 

- 

- 

 

 

2.35 

 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

 

ไมม่ี 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์  

  โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 

 

บริษัทยอ่ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 

สทิธิการเชา่รอการตดับญัชี 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

- 

1.00 

 

 

6.61 

1.00 

13.14 

 

 

- 

1.04 

 

 

6.60 

1.05 

8.67 

 

 

- 

2.32 

 

 

7.21 

4.00 

5.14 

 

 

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.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 

ท่ีดิน 119.01 119.01 119.01 - 119.01 119.01 119.01 

อาคาร และสว่นปรับปรุง 328.22 335.08 335.16 20 76.70 72.06 60.64 

เคร่ืองจกัร  302.68 302.56 302.89 10 46.85 39.59 31.90 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 15.57 16.46 16.77 5 2.86 2.96 2.30 

เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 158.11 167.92 181.41 5 30.72 28.15 29.54 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน 56.49 58.92 67.38 5 7.22 6.83 12.63 

ยานพาหนะ 34.18 26.13 21.69 5 1.16 0.82 0.48 

คา่ตดิตัง้โปรแกรม และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

34.27 35.50 41.46 3 8.61 8.69 13.53 

สนิทรัพย์อ่ืน  0.96 0.96 0.96 5 0.05 0.03 0.02 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 51.87 54.95 57.74 3 8.70 9.40 8.64 

งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - - - - 

สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 0.39 3.24 2.35 - 0.39 3.24 2.35 

สทิธิการเชา่รอตดับญัชี 73.97 73.97 74.28 - 13.14 8.67 5.14 

รวม 1,175.72 1,194.70 1,221.10  315.41 299.45 286.18 
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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.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- 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.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 
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ผู้สอบบญัชี นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน หรือ 

นายชยัยทุธ องัศวุิทยา       หรือ 

นางสาวดรณี   สมกําเนิด    หรือ 

นางสาวจารุณี   นว่มแม่ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4563,3885,5007    

และ 5596 ตามลาํดบั 

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  28 สงิหาคม 2563 

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 

161,157,000 

19,128,974 

46.38 

5.50 

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. นายไชยกร  ศิริรัตน์อสัดร 5,420,900 1.56 

9. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 

10.นายวิชญ  เมฆาอภิรักษ์ 

4,187,200 

3,900,000 

1.20 

1.12 

 

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 2563* 2562 2561 

เงินปันผลตอ่หุ้น                          (บาท) 0.80 1.19 1.04 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
100.43 100.07 99.95 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
87.48 127.64 149.29 

   

หมายเหตุ 

   *การจา่ยเงินปันผลในปี 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วใน

อตัราหุ้นละ0.35 บาทตอ่หุ้น และเมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้จ่ายเงินปันผล

จากกําไรสะสมเพ่ิมในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมจา่ยเงินปันผลประจําปี 2563 เทา่กบัอตัราหุ้นละ0.80 บาทโดยจะ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2564 ตอ่ไป  
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8.โครงสร้างการจัดการ   

              โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท  

 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 

-กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จํานวน  7 ทา่น   (เป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 ทา่น)   

-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 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 - กรรมการ 

5.นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์* 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 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การปฏิบตักิาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารการผลติ 

ผู้ อํานวยการ 

สายงานขาย

ตา่งประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การตลาด และพฒันาธุรกิจ 

ผู้ อํานวยการสาย

งานจดัซือ้และ 

เตรียมการผลติ 

ผู้ อํานวยการ 

สายงานผลติและ

วิศวกรรมการผลติ 

ผู้ อํานวยการ 

สายงาน

ทรัพยากรมนษุย์ 

ผู้ อํานวยการ

สายงานขาย 

ในประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การสง่เสริมธรุกิจ 

ผู้ อํานวยการ 
สายงานทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารการเงิน 

ผู้ อํานวยการ 
สายงานบญัชี 
และการเงิน 
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยด้วย 

หมายเหต ุ -  นายยทุธนา  อดพิฒัน์   ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2563 วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2563  เน่ืองจากตดิภารกิจสว่นตวั 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร, นายสมคิด 

ผดุงเกียรติศักดิ์, และนางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ กรรมการจํานวนสองคนในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ” 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.) บริหารจดัการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2.) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบัดแูลการบริหาร

และการจดัการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายและตาม

ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจาก

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

รายช่ือ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

(จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

รวม 8 ครัง้ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 4 ครัง้ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

รวม 12 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครัง้ 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

รวม 2 คร้ง 

นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 8/8  12/12   

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร * 

นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

8/8 

8/8 

 12/12 

 

2/2  

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ * 8/8  12/12  2/2 

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ * 8/8  12/12  2/2 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี  8/8  12/12  2/2 

นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ 8/8 4/4  2/2  

นายสมชยั  วนาวิทย 8/8 4/4  2/2  

นายยทุธนา อดิพฒัน์ 7/8 4/4  2/2  

นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 8/8 4/4    

นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 8/8    2/2 
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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

ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ 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  6  ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร 

 

 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการปฎิบตัิการ (รักษาการ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการผลติ (รักษาการ) 

ผู้ อํานวยการสายงานขายตา่งประเทศ (รักษาการ) 

ผู้ อํานวยการสายงานทรัพยากรมนษุย์ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ 

 

 

นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 

ผู้ อํานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการตลาด และพฒันาธุรกิจ 
นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการสง่เสริมธุรกิจ 

นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี  

 

นายวินยั   พนาเชวง 

ผู้ อํานวยการสายงานผลติ และวศิวกรรมการผลติ 

ผู้ อํานวยการสายงานจดัซือ้และเตรียมการผลติ(รักษาการ) 

ผู้ อํานวยการสายงานขายในประเทศ 

  

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 
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• ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

• นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีดูแลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัิให้

เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงแหนง่เลขานกุารบริษัทและผู้ควบคมุการทําบญัชีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ1 

 

 8.4   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563  ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบ

ข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึง อํานาจ หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

 8.4.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีมีการชําระไปแล้ว ในปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี  2563 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 

 

 

- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 

 

-นางสชุญัญา  ธนาลงกรณ์ 

 

- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัดิ์ 

 

- นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ 

 

- นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 

 

- นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 

 

 

 

- นายสมชยั วนาวิทย 

 

 

 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

 - คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

 

0.36 

0.12 

0.54 

0.12 

0.32 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.10 

0.20 

0.12 

0.24 

0.06 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 
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  ปี  2563 

รายละเอียดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 

 

 

-นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 

 

-นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 

 

 

กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

(ฐานะผู้บริหาร) 

 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ  

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บําเหน็จกรรมการ 

- เงินเดือน คา่ตําแหนง่ และคา่นํา้มนั    

รถยนต์  โบนสั 

- คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.06 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

9.98 

 

0.30 

 

สาํหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดคา่ตอบแทน เทา่กบัปี 2562 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  

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

 จากสถานการณ์การแขง่ขนัท่ีเปลีย่นแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีท่ีพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง และ

วิสยัทศัน์ของบริษัท ท่ีเช่ือมัน่วา่ "พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาํคญั และมีคุณค่ามากที่สุด" เราจึงมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพ

ของบคุลากรอยา่งรอบด้าน บนพืน้ฐานของ “การยอมรับ ปรับใช้ และนําไปตอ่ยอด” เพ่ือให้บคุลากรสามารถเรียนรู้และริเร่ิมสิง่

ใหม ่ ยอมรับความความแตกตา่งและบริหารความเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงดแูลการบริหารจดัการกระบวนการสรรหา 

พฒันา ให้โอกาส รักษาไว้ และสบืทอดบคุลากร ให้เหมาะสมตอ่โครงสร้างและลกัษณะงาน อนัจะเป็นผลดีตอ่พนกังานและเพ่ิม

ศกัยภาพในการแขง่ขนั  เพ่ือความเติบโตอยา่งยัง่ยืนทัง้พนกังานและองค์กร  
 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2563 

         บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยกําหนดให้มีการอบรม

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของจํานวนพนกังานทัง้องค์กรตอ่ปี และจํานวนอบรมไมน้่อยกวา่ 18 ชม./คน/ปี รวมทัง้ดแูลพนกังานใน

องค์กรให้ปฏิบตัิงานอยา่งมคีวามสขุ  สนกุ  และท้าทายกบัสิง่ใหม ่และเป็นบ้านท่ีสองของทกุคน 
 

แนวคดิในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

Personnel Management 
Human Resource 

Administration 

Human Capital Management 

(HCM) 

- วางแผนกําลงัคน  

- สรรหา –คดัเลอืก 

- อบรม 

 -ประเมินผล 

- เงินเดือน คา่จ้าง 

- แรงงานสมัพนัธ์ 

 

 

HR Management 

- วิเคราะห์และออกแบบงาน  

- สรรหา-คดัเลอืก 

- บริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการ 

- แรงงานสมัพนัธ์ 

HR Development 

- การบริหารผลการทํางาน 

- อบรมและพฒันาศกัยภาพ 

- การบริหารความสมัพนัธ์ 

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ 

- สรรหาบคุลากรท่ีสามารถพฒันา

ตนเอง ในทิศทางท่ีองค์กรต้องการ   

- พฒันาศกัยภาพ เพ่ือสร้างทกัษะ

หลากหลาย (Multi Skill) 

- จดัการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)โดยผู้บริหารและ

หวัหน้าเป็นผู้สอนแนะ (Coaching) 

และสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- จดัสวสัดกิารและผลตอบแทน ตาม

ความต้องการบนพืน้ฐานท่ีตา่งกนั 

- จงูใจให้บคุลากร แสดงศกัยภาพ โดย

สนบัสนนุให้มีอํานาจในการตดัสนิใจ

ด้วยตนเองมากขึน้ 
  

 ในการบริหารงานบคุคล บริษัทเร่ิมจากการดแูลกระบวนการบริหารงานบคุคลในองค์กร (Personnel 

Management : PM)  และปรับปรุงเป็นการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ ( Human Resource Administration) ซึง่นอกจากการ

ดําเนินหน้าท่ีเหมือน PM แตย่งัเน้นกลยทุธ์ของการบริหารแตล่ะหน้าท่ีให้สอดคล้องกบัความต้องการขององค์กร  ในปี 2563 ท่ี

ผา่นมาบริษัทเร่ิมนําแนวคิด Human Capital Management (HCM) เข้ามาดําเนินงานซึง่มุง่เน้นคณุคา่ของคน สทิธิมนษุยชน

ในท่ีทํางาน  และการดแูลพนกังานให้มีความสขุ สนกุ และท้าทายกบัการทํางาน 
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แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

1. การสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ 

 บริษัทตระหนกัถงึคณุคา่ของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กร จงึให้ความสาํคญัในการสรรหาและดแูลรักษาพนกังาน ใหม ่

โดยกําหนดคณุสมบตัติามความต้องการของงานและต้องเป็นบคุลากรท่ีรักการเรียนรู้ สามารถพฒันาตนเองในทิศทางท่ีองค์กร

ต้องการ บนพืน้ฐานของการผสานเทคโนโลยี  เพ่ือพฒันาช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่งานผา่นระบบ Online  โดย

เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์รับสมคัรงานตา่งๆ, การประชาสมัพนัธ์ตําแหนง่งานผา่นกลุม่ Line และ Facebook นอกจากนี ้

ดําเนินการสรรหาผา่นโครงการเพ่ือนชวนเพ่ือน รวมถงึการปรับปรุงแบบทดสอบ และขัน้ตอนการสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ี

มีศกัยภาพตรงตอ่ความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางแสดงสถติิการรับสมัครพนักงานในช่องทางต่างๆของบริษัท ในปี 2563  

กลุ่มพนักงาน ช่องทางที่พนักงานสมัครและผ่านการพิจารณาเข้าเป็นพนักงาน 

 Online เพื่อนชวนเพื่อน walk in รวม 

รายเดือน 7 3 3 13 

รายวัน 0 22 5 27 

พนักงานขาย 61 45 10 116 

รวม 68 70 18 156 

 
44% 45% 11% 100% 

 

 บริษัทกําหนดนโยบายในการจ่ายคา่จ้างอยา่งเหมาะสมและสมัพนัธ์กบัตลาดแรงงาน จดัการเรียนรู้สาํหรับ

พนกังานใหมใ่นรูปแบบ on the job training เพ่ือเข้าใจทกัษะสาํคญัของการทํางานผา่นการทํางานจริง และการดแูลจากผู้มี

ประสบการณ์ตรง ทําให้พนกังานมีความพร้อมและสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีความสขุ 

 

2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 

 เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กร และสง่เสริม

บคุลากรให้มีความสามารถในการสือ่สารสาํหรับการปฏิบตัิงาน รวมทัง้สร้างแรงขบัเคลื่อนไปสูค่วามสําเร็จขององค์กร บริษัทมี

นโยบายและแนวทางการปฏิบตัิการพฒันาความรู้ ศกัยภาพของพนกังาน จึงจดัให้มกีระบวนการเรียนรู้ผา่นโครงการฝึกอบรมท่ี
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หลากหลาย สอดคล้องกับสายงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเร่ิมจากการ

เรียนรู้แบบ Our Overall Business ภายใต้โครงการ “Production Learning Program” ให้กบัพนกังานในกลุม่วิจยัและพฒันา

ผลติภณัฑ์ งานจดัซือ้ และงานต้นทนุ รวมถึงกลุม่งาน OEM เพ่ือเรียนรู้ภาพรวมของธุรกิจ และกระบวนการผลิตอย่างรอบด้าน

สาํหรับประยกุต์ใช้กบัการทํางานตอ่ไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทัง้นีบ้ริษัทมุง่มัน่ในการจดัการฝึกอบรมให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ข้อจํากดัของภาวะโรคระบาดโควิด 

19 จึงทําให้บริษัทประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Google 

Forms และการเรียนรู้เชิงรุกผา่นการประชมุกลุม่ยอ่ยแตล่ะสายงาน รวมทัง้การจดั On The Job Training ทดแทนการอบรมใน

ห้องประชมุ ซึง่ใช้เวลานานและเกิดการรวมตวัอนัเป็นความเสีย่งในสภาวะโรคระบาด  และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในการสง่เสริม

และพฒันาทกัษะของพนกังานอย่างรอบด้าน  บริษัทจึงสํารวจความจําเป็นจากหน่วยงานต่างๆ (Training Needs) อนัเป็น

ปัจจยัสาํคญัตอ่ความสาํเร็จของพนกังานและองค์กร ดงันี ้
 

ผลสํารวจ Training Needs  2563 สําหรับหัวหน้างานและแผนกต่างๆในสํานกังาน 

หน่วยงาน หลักสูตร จาํนวน 

ผู้บริหารระดับกลางและสูง Design Thinking for Leaders 23 

ผู้บริหารระดับต้น บริหารงานได้ผล บริหารคนได้ใจ 42 

ขายในประเทศ การบริหารงานขายขัน้พืน้ฐาน และขัน้สงู 935 

ขายออนไลน์ เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผา่นทาง Social media 57 
 

ผลสํารวจ Training Needs  2563 สําหรับช่างเยบ็ (Work Passport) 

โรงงาน หลักสูตร SN หลักสูตร DN หลักสูตร ZZ หลักสูตร OL หลักสูตร IL หลักสูตร TK 

พทุธมณฑลสาย 5 63% 60% 61% 64% 59% 55% 

ทา่พระ 59% 60% 64% 52% 53% 55% 

ชยันาท 55% 47% 47% 61% 44% 53% 

ยโสธร 71% 65% 66% 62% 56% 49% 

บรีุรัมย์ 49% 48% 49% 46% 40% 51% 

กลยุทธ์และนโยบาย 

การบริหารงาน 

การจดัการด้าน

บัญชีและการเงนิ 

กระบวนการพัฒนา 

และเตรียมการผลติ

สินค้า 

กระบวนการจัดการ

และบริหารต้นทุน

ผลติ 

กระบวนการผลติและ

วศิวกรรมการผลติ 

กระบวนการจัดซื้อ

และเตรียมความพร้อม

ก่อนการผลติ 

กระบวนการวางแผน

การผลติ 

ภาพรวมด้าน

การตลาด 

ภาพรวมงานขายใน

และต่างประเทศ 

ภาพรวมงานขาย

ออนไลน์ 

กระบวนการบริหาร

คนในการผลติ 

   

 

   

 

   

การบริหารการผลติและ

การควบคุมตรวจสอบ 



บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

 

 69 

บริษัทกําหนดแผนการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ จํานวน 50 หลกัสตูร จากการสาํรวจความจําเป็นจากหนว่ยงานตา่งๆ  ดงันี ้

กลุม่พนกังาน เป้าหมาย ตวัอยา่งหลกัสตูร 

ผู้บริหาร มุง่เน้นการสร้างวิสยัทศัน์ ออกแบบความคิด และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ

ขององค์กร บนการแข่งขนัและการเปลีย่นแปลงอยา่งสร้างสรรค์ พร้อมเป็น

ผู้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่พนกังานทกุระดบั  

หลกัสตูร Design Thinking for Leaders, 

Corporate Governance for Executives 

CGE, McKinsey Management Program 

(MMP), Corporate Innovation Bootcamp 

Through Design Thinking  

พนกังาน

ระดบับริหาร 

มุง่เน้นการสร้างความรู้ในการบริหารจดัการงาน และคนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

โดยสง่เสริมการทํางานเป็นทีมที่ดี และมุง่เน้นการสื่อสารการทํางานแบบบรูณา

การระหวา่งสายงาน เพ่ือการปฏิบตัิงานร่วมกนัอยา่งคลอ่งตวั 

หลกัสตูรบริหารงานได้ผล บริหารคนได้ใจ, 

การสื่อสารวิธีใหม ่แบบเข้าใจคูส่นทนา, และ

การแบง่ปันประสบการณ์การทํางานและวิธี

บริหารงานของแตล่ะสายงาน 

พนกังาน

ระดบั

ปฏิบตัิการ 

สายงานการจัดการและการบริหาร 

มุง่เน้นการทบทวนตรวจสอบองค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานของแตล่ะสายงาน 

เพ่ือสร้างวิธีในการบริหารงานอยา่งเป็นมาตรฐาน ผ่านการอบรมแบบ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้างาน, การ

อบรมตามมาตรฐานและการจดัการตามวิชาชีพสายงานบญัชี และมุง่เน้น

ทกัษะการใช้งานโปรแกรมและชอ่งทางออนไลน์ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือรองรับ

รูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปในปัจจบุนั รวมถึงยงัมุง่เน้นเสริมทกัษะและ

ความรู้ด้านการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานทกุสาย

งาน 

หลกัสตูร Facebook marketing, 

Line official account, 

Facebook advertising MS-700T00 

Managing Microsoft Teams 10997 Office 

365 Administration and Troubleshooting, 

และหลกัสตูร Anti-Corruption the Practical 

Guide (ACPG) 

สายงานผลิตและคลังสินค้า 

มุน่เน้นการพฒันาทกัษะเพ่ือรองรับขัน้ตอนการทํางานที่หลากหลายอยา่งมี

คณุภาพ และปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบตัิงานเพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้ใน

ทกุสว่นงาน และรองรับรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปตามสภาพสงัคม 

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่พฒันาขึน้อยา่งรวดเร็ว อีกทัง้ยงัมุง่เน้นการสร้างคณุ

คา่สงูสดุและลดความสญูเปลา่ในการปฏิบตัิงาน 

หลกัสตูร Work Passport  

หลกัสตูร การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการลด

ความสญูเสียจากการเปลี่ยนรุ่นงาน และ

ความสญูเสียจากเคร่ืองจกัร 

หลกัสตูร พฒันาทกัษะการทํางานคลงัสนิค้า 

สายงานออกแบบ,วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มุง่เน้นการพฒันาและสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ และการสํารวจความต้องการ

ของผู้บริโภคจากผู้ ใช้งานจริง เพ่ือออกแบบให้เป็น Prototype และการนําเสนอ

เพ่ือ Pitching อนันําไปสูก่ารสร้างผลิตภณัฑ์เพ่ือการจดัจําหน่ายจริงของบริษัท 

และการพฒันาทกัษะบริหารและการเรียนรู้ด้านผลิตภณัฑ์ การจดัหาและการ

บริหารวตัถดุบิแบบบรูณาการ ผา่นการบอกเลา่และถา่ยทอดประสบการณ์จริง

ของผู้ เช่ียวชาญของแตล่ะสายงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบมาตรฐาน

สําหรับการนําไปประยกุต์ใช้ในการสร้างผลิตภณัฑ์ 

หลกัสตูร พฒันาทกัษะสร้างสรรค์ เพ่ือสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค (IDEATE 

CLASS), การสร้างการตดิตาม และการ

ตรวจสอบการผลิต เพ่ือผลิตภณัฑ์ที่มี

คณุภาพ, ทกัษะการจดัหาและการนําเข้า

วตัถดุิบและผลติภณัฑ์เพ่ือการผลิตตาม

มาตรฐานขัน้สงู 

พนักงานขาย 

มุง่เน้นการสร้างความรู้ในกลุม่สินค้า ,ทกัษะการบริการและการขายตาม

มาตรฐานการให้บริการของบริษัท เพ่ือสร้างความประทบัใจสงูสดุ และสง่เสริม

ทกัษะการสื่อสารให้กลุม่พนกังานขายผ่านชอ่งทางออนไลน์ ซึง่เป็นชอ่งทาง 

เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั 

หลกัสตูร การบริหารงานขายขัน้พืน้ฐาน และ

ขัน้สงู, การเรียนรู้กลุม่สินค้าและความ

ต้องการของผู้บริโภค, เทคนิคการขายและ

การเขียน-ตอบผ่านทาง Social media 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 404-2 โปรแกรมสําหรับยกระดบัทกัษะของพนกังานและโปรแกรมชว่ยเหลือการเปลี่ยนแปลง 
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 ทัง้นีก้ารฝึกอบรมในทกุหลกัสตูร จะมีการวดัประเมินผลตามกรอบวิธีของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในการประเมิน 5 

มิติ ได้แก่ 1. ความรู้จากการฝึกอบรม 2. ทกัษะในการปฏิบตัิงาน 3. ทัศนคติท่ีมีต่อการปฏิบตัิงาน 4. การแก้ปัญหาในการ

ทํางาน และ5. ความตระหนกัในด้านความปลอดภยั เพ่ือใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการอบรมในอนาคต  

ตวัอยา่ง การประเมินผล การอบรม Lean ใน 5 มิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

                       (จากตารางคะแนนเกณฑ์การประเมิน ดมีาก = 3, ดี = 2 พอใช้ = 1 และควรปรับปรุงเพ่ิมเติม = 0) 
 

ตารางแสดงจาํนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตรของบริษัทประจาํปี 2563 
 

    

จํานวนพนกังาน 3,346 622 3,968 

พนกังานท่ีเข้ารับการอบรม 3,346 622 3,968 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

ตารางสรุปจํานวนชัว่โมงในการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ 1 คน  ในปี 2561-2563 
   

กลุ่มพนักงาน จาํนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมต่อคน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้บริหาร 20 20 20 

พนักงานระดับบริหาร 30 35 20 

พนักงานระดับปฏิบัตกิารและพนักงานขาย 30 30 15 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 404-1 ชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่ปีตอ่พนกังานหนึง่คน  

แม้วา่บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายการอบรม ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 แตช่ัว่โมงในการอบรมทําได้เพียง 15 ชม./คน จากวกิฤติโค

วิด ซึง่จะได้ชดเชยการอบรมในปีถดัไป 
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3. การสร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาผู้สืบทอดในตาํแหน่งสาํคัญ 

 บริษัทสนบัสนนุการฝึกอบรมพฒันาตนเองและสง่เสริมศกัยภาพของพนกังานทกุคน เพ่ือยกระดบัการทํางาน

อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ปรับปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาและเพ่ือโอกาสในความก้าวหน้าของ

พนกังานอยา่งเทา่เทียม โดยไมจํ่ากดัเพศ เชือ้ชาติ และศาสนา รวมทัง้มีระบบการประเมินผลอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

นอกจากนีม้ีการพิจารณาเลือ่นตาํแหนง่ปีละ 1 ครัง้ ในเดือนมกราคมของทกุปี จึงให้ความสาํคญัในการวดัผลประเมินผลอยา่ง

เป็นธรรม เพ่ือเห็นถงึขีดความสามารถของพนกังานในแตล่ะสายงานอยา่งแท้จริง สง่ผลให้เกิดการสง่เสริมโอกาสและ

ความก้าวหน้าทางตําแหนง่งาน 11 คน คิดเป็น 12% จากจํานวนผู้บริหารและผู้จดัการทัง้หมด   
 
 

การปรับตําแหนง่ประจําปี 2563    

พนกังานท่ีปรับตาํแหนง่ 8 3 11 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 404-3 ร้อยละของพนกังานที่ได้รับการทบทวน การปฏิบตัิงานและการพฒันาอาชีพอยา่งสม่ําเสมอ  

 ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัถึงการสร้างโอกาสในความก้าวหน้าให้กบัพนกังานทกุคนอยา่งไมม่ีข้อจํากดัด้านเพศ  เชือ้

ชาติ ศาสนา โดยบริษัทมีผู้บริหารและผู้จดัการท่ีเป็นเพศหญิงและเพศทางเลอืกร้อยละ 80 ของจํานวนผู้บริหารและผู้จดัการทัง้

องค์กร ดงันี ้
 

ตําแหนง่    

ผู้บริหาร 3 3 6 

ผู้จดัการฝ่าย 4 3 7 

ผู้จดัการสว่น 19 3 22 

ผู้จดัการแผนก 49 10 59 

รวม 75 19 94 

 

 นอกจากนัน้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งความประสงค์ย้ายตําแหน่งงาน ไปยังตําแหน่งงานท่ีมี

ความสาํคญัและเป็นทกัษะใหม ่เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพสามารถสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยใน

ปีท่ีผา่นมาบริษัทได้เปิดโอกาสให้โอนย้ายโดยสมคัรใจ จากพนกังานหนว่ยงานตา่งๆ ไปยงัสายงานออนไลน์ท่ีมีการเติบโตอย่าง

มาก  ซึง่ทําให้ได้พนกังานท่ีเข้าใจโครงสร้างงานได้อยา่งรวดเร็ว และปฏิบตัิงานได้อยา่งทนัทว่งที 
 

 อีกทัง้บริษัทยงัจดัทําแผนการพฒันาผู้สบืทอดในตาํแหนง่สาํคญั อนัเป็นการวางแผนร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและ

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ซึง่กําหนดให้ผู้จดัการและพนกังานในตาํแหนง่สาํคญัท่ีมีอายตุัง้แต ่48 ปีขึน้ไป เข้าร่วมโครงการวางแผน

และเตรียมความพร้อมของผู้สบืทอด โดยมีเกณฑ์นําเสนอและพิจารณาผู้สบืทอดดงันี ้
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หมายเหตุ 

อายขุองผู้ สืบทอด ไม่น้อยกวา่ 30 ปี ณ วนัท่ีคาดว่าจะแตง่ตัง้ - 

อายงุานของผู้ สืบทอด ไม่น้อยกวา่   5 ปี ณ วนัท่ีคาดว่าจะแตง่ตัง้ - 

ผลประเมินการทํางานย้อนหลงัผู้ สืบทอด ย้อนหลงั 3 ปีไม่ตํ่ากว่าระดบั  B ต้องเป็นระดบั A อย่างน้อย 1 ปี 

จดัการเรียนรู้แบบ on the job training รายงานผลตอ่ผู้บริหารทกุ 3 เดือน ตามขอบเขตหน้าท่ีในอนาคต 

มอบหมายงานใหม่ภายใต้โครงสร้างเพ่ือวดัผล รายงานความคืบหน้าทกุ 3 เดือน เพ่ือพฒันาทกัษะในการบริหาร 

ประเมินผลและเตรียมความพร้อมในการแตง่ตัง้ ผ่านการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ  
 

 

ขัน้ตอนการวางแผนและการดาํเนินการวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

  

 ในปีท่ีผา่นมามีผู้จดัการและพนกังานในตําแหนง่สาํคญัท่ีมีอายตุัง้แต ่48 ปีขึน้ไป เข้าร่วมโครงการวางแผนและ

เตรียมความพร้อมทัง้สิน้ 27 ราย  

 

4. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

 บริษัทมีนโยบายในการจา่ยผลตอบแทนให้กบัพนกังานตามกฎหมายแรงงาน และความเหมาะสมตามคณุวฒุ ิ 

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสอดคล้องกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั ในรูปแบบของเงินเดือน 

คา่ลว่งเวลา  คา่คอมมชิชัน่/คา่ตอบแทนพิเศษเมื่อทํางานได้ตามเป้าหมาย โบนสั(ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)รวมถึงการ

จดัสวสัดิการอยา่งหลากหลาย นอกจากนีม้ีการประเมินผลประจําปีเพ่ือพิจารณาปรับคา่จ้างตามผลงาน และความสามารถใน

การปฏิบตัิงานของพนกังาน ทัง้นีก้ารพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการรวมทัง้การปรับคา่จ้างเป็นไปตามผลงาน โดยไมม่ี

ความแตกตา่งในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แตอ่ยา่งใด  

 

รายการ 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

เงนิเดือนและโบนัส (ล้านบาท) 635.86 758.61 759.44 

 
 

สํารวจและค้นหาความจําเป็น

เร่งด่วน 

ในการทดแทนตําแหน่งงาน 

กาํหนดรายละเอยีดงานและ

คุณสมบัติผู้สืบทอดที่ตรงต่อ

ตําแหน่งงาน 

สรรหาและคดัเลอืกผู้สืบทอด

ตําแหน่ง 

ตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด 

ประเมินความพร้อมของผู้สืบ

ทอดในตําแหน่งที่พจิารณา 
จัดทําแผนและการเรียนรู้แบบ  

on the job training 

วางแผนและพฒันาเฉพาะบุคคล  

(individual development plan) 

ประเมินความเหมาะสม และความพร้อมต่อการดาํรงตําแหน่ง โดยพจิารณาจากความสามารถในการเรียนรู้ วเิคราะห์ และ

ปฏิบัติงาน, การแก้ไขปัญหา, การส่ือสาร, การบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์ และภาวะผู้นําของผู้สืบทอด 

เมื่อผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะเข้าสู่การดาํเนินการแต่งตั้ง   
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สวัสดกิารวนัหยุดและวนัลา 

บริษัทจดัให้มีสวสัดกิารวนัลาตา่งๆสาํหรับพนกังานท่ีมกิีจธุระอนัจําเป็นตามท่ีกฎหมายกําหนด และเพ่ิมเตมิ

นอกเหนือจากกฎหมายท่ีกําหนด ดงันี ้

 

ประเภท

วนัหยดุ/ลา 

หยดุ

ประเพณี 
ลาป่วย ลากิจ พกัร้อน ลาคลอด ลาสมรส ฌาปนกิจ ปฏิบตัิธรรม 

วนั/ปี 13 30 5 6 98 5 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดกิารช่วยเหลอืพนักงาน 

บริษัทจดัให้มีสวสัดกิารช่วยเหลอืพนกังานอยา่งหลากหลายและเทา่เทียม โดยมุง่เน้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบของบริษัท ท่ีจดัทําขึน้โดยไมแ่บง่แยก ถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ดงันี ้

สวสัดิการตามกฎหมาย สวสัดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกฎหมาย 

- กองทนุประกนัสงัคม 

- กองทนุเงินทดแทน 

- การลาพกัผอ่นประจําปี 

- การลาคลอดบตุร 

- การลารับราชการทหาร 

 

- กองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับพนกังาน 

- ประกนัอบุตัิเหตสุาํหรับพนกังานท่ีประสานงานภายนอก 

- คา่รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและทนัตกรรม 

- สวสัดิการช่วยเหลอืกรณีเจ็บป่วย 7 โรคร้ายแรง 

- เงินช่วยเหลอืกรณีประสบภยัพิบตัิ 

- เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังาน เสยีชีวติ 

- เงินช่วยเหลอืกรณีสามีหรือภรรยา, บตุร, บิดามารดา เสยีชีวิต 

- เงินกู้ยืมฉกุเฉินปลอดดอกเบีย้สาํหรับพนกังาน 

- สนิเช่ือเคหะดอกเบีย้พิเศษกบัธนาคารชัน้นํา 

- สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ของเยีย่มไข้ ,เงินร่วมแสดงความยินดกีาร

มงคลสมรส, เงินรับขวญับตุร 

- การซือ้สนิค้าบริษัทในราคาพิเศษ 
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สวัสดกิารช่วยเหลอืกรณีเจบ็ป่วย  7 โรคร้ายแรง 

บริษัทให้ความชว่ยเหลอืพนกังานท่ีโชคร้ายประสบการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง ซึง่ทําให้มีวนัลาป่วยเกินกวา่กฎหมาย

กําหนด และมีปัญหาการขาดรายได้จากการหยดุงาน  จึงดแูลชว่ยเหลอืพิเศษโดยพิจารณาให้สทิธ์ิการลาและจ่ายคา่จ้างใน

ช่วงเวลาของการรักษา และพกัฟืน้ โดยมีอายงุานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  ซึง่กําหนดกลุม่โรคท่ีช่วยเหลอืดงันี ้

1.โรคมะเร็ง 

2.โรคไตวาย 

3.การทพุพลภาพทัง้หมดอยา่งถาวร 

4.โรคภมูิคุ้มกนัทําลายเนือ้เยื่อตวัเอง(SLE) 

5.โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลอืดสมอง หรือ 

กระดกูสนัหลงัอนัเป็นเหตแุก่อมัพาต 

6.โรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (HIV)  

7.ความผิดปกติของกระดกูหกัท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 
 

 

ทัง้นีม้ีแนวทางปฏิบตัิคือ พนกังานต้องมีใบรับรองแพทย์ท่ีระบกุารเป็นผู้ เจ็บป่วยในกลุม่ 7 โรคร้ายแรงตามท่ีบริษัทกําหนด และ

มีเอกสารรับรองความเห็นโดยแพทย์ให้หยดุพกัเพ่ือรักษาตวั ซึง่พนกังานจะได้รับสทิธิการลาโดยได้รับคา่จ้างในอตัรา 50-100% 

ของคา่จ้างงวดสดุท้ายก่อนการรักษาตวั เป็นระยะเวลาสงูสดุไมเ่กิน 3 ปี (เง่ือนไขตามอายงุานของพนกังาน) กรณีท่ีพนกังานไม่

สามารถกลบัมาทํางานได้ตามปกติ บริษัทมีการพิจารณาสวัสดิการค่าชดเชยพิเศษโดยมอบเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้แก่

พนกังาน 

 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 เพ่ือสวสัดิภาพและความเป็นอยู่ท่ีมัน่คง

ของพนกังานหลงัเกษียณอาย ุโดยพนกังานท่ีมีอายงุานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป สามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจใน

อตัรานําสง่ ร้อยละ 3 และบริษัทจะร่วมสมทบร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน และมียอดนําสง่เงินสมทบในสว่นของบริษัทเข้ากองทนุ

สํารองเลีย้งชีพเป็นเงิน 55,615,957 บาท ทัง้นีพ้นกังานสามารถเลือกแผนการลงทนุของกองทนุสํารองเลีย้งชีพได้ตามความ

สมคัรใจ, ช่วงวยั และความพร้อมของพนกังานเอง โดยปัจจุบนัมีสมาชิกในกองทนุทัง้สิน้ 2,161 คน คิดเป็นร้อย 64.97 ของ

จํานวนผู้มีสทิธ์ิเข้าร่วมกองทนุ ดงัแสดงรายละเอียดในข้อมลูด้านลา่ง 
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5. การดูแลรักษาพนักงาน และการสร้างความผูกพนั (Engagement)  

 จากความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลพนกังานในองค์กรให้ปฏิบตัิงานอยา่งมคีวามสขุ  สนกุ  และท้าทายกบัสิง่ใหม ่และเป็นบ้าน

ท่ีสองของทุกคน บริษัทจึงดาํเนินงานและจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเพ่ือนพนกังาน และร่วมกนัทํา

ความดเีพ่ือชมุชนและสงัคม เช่น กิจกรรมในวนัสาํคญัตามเทศกาล ประเพณีและศาสนา, การจดักิจกรรมกีฬาสภีายในสาขา, 

กิจกรรม5ส ท่ีบ้านสูช่มุชน, กิจกรรมออกร้านการกศุลเน่ืองในโอกาสครบรอบปีมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ บนพืน้ฐาน

แหง่การสง่เสริมคณุภาพชีวติตามแนวคดิ Happy 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขา 
ข้อมลูการเข้าร่วมกองทนุกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน 

จํานวนผู้ มีสิทธ์ิเข้าร่วม จํานวนสมาชิก คดิเป็น % 

สํานกังาน 251 217 86.45 

พนกังานขาย 775 435 56.13 

ทา่พระ 211 175 82.94 

สาย 5 634 281 44.32 

ชยันาท 477 401 84.07 

ยโสธร 784 522 66.58 

บรีุรัมย์ 194 130 67.01 

รวม 3,326 2,161 64.97 
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ซึง่สง่ผลให้บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการท่ีมีระบบบริหารจดัการด้านแรงงานสมัพนัธ์ยอดเยี่ยมติดตอ่กนัมากกวา่ 15 

ปี ในโรงงานยโสธร, 13 ปีในโรงงานสาขาทา่พระ และ 11 ปี ในโรงงานสาขาสาย 5 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทจดัให้มีการดแูลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสาํหรับการทํางาน (รายละเอียดใน ความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน)  บริษัทยงัได้สง่เสริมบรรยากาศในการทํางานให้ สนกุ และท้าทายความสามารถ

ของพนกังาน ด้วยการเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นปรับปรุงงานผา่นกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสะสม Sabina 

Reward Point สาํหรับการแลกของรางวลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เพ่ือสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานและองค์กร (Engagement) บริษัทได้สง่เสริมให้พนกังานมีความรู้สกึเป็น

เจ้าของ (Involvement) และสร้างให้พนกังานมีสว่นร่วม (Participation) กบัองค์กรในหลากหลายมิติ กําหนดเป้าหมายแหง่

ความสาํเร็จด้วยกนั (Commitment) ทําให้พนกังานรู้สกึมีคณุคา่และความภาคภมูใิจในการทํางาน พร้อมทัง้สนบัสนนุให้เกิด

ภาวะผู้ นําด้วยการมอบอํานาจในการตดัสนิใจตามความเหมาะสม และมีการสือ่สารนโยบาย การแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ 

มีการประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร สถานการณ์ความเป็นไปขององค์กรตลอดเวลา เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและแรงขบัเคลือ่นในการ

ผลกัดนัองค์กร  

 ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด 19 บริษัทยงัให้ความสาํคญัในการดแูล

พนกังาน โดยไมม่ีแผนการเลกิจ้าง, ลดวนัทํางาน, ลดเงินเดือนและสวสัดิการใดๆ ทัง้นีบ้ริษัทได้ประเมินสถานการณ์การระบาด 

และพิจารณาลกัษณะการดาํเนินงานของทกุหนว่ย เพ่ือกําหนดแนวทางให้การดาํเนินงานในสว่นสาํนกังาน เป็น Work From 

Home และในสว่นของโรงงานกําหนดแนวปฏิบตัิในการทํางาน โดยรณรงค์ให้พนกังานสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา, หมัน่

ล้างมืออยา่งสมํ่าเสมอ,  เว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล และได้กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกนั คือ 

          - สํารวจข้อมูลและการเดินทางของพนักงาน เพ่ือแยกผู้ ท่ีมีความเสี่ยง (รวมทัง้ผู้ ท่ีอยู่ในระหว่างการตัง้ครรภ์)ให้

ปฏิบตัิงาน Work From Home  รวมทัง้ใช้การประชมุผา่น Video Conference  เพ่ือลดการเดินทาง 
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          - ปรับเวลาเลิกงานให้เร็วขึน้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแออดัระหว่างเดินทางในชัว่โมงเร่งด่วน  รวมทัง้แบ่งเวลาพกั

กลางวนัเป็น 2-3 รอบ เพ่ือลดความแออดัขณะพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

          - กําหนดมาตรการเฉพาะกิจเพ่ือควบคุมความเสี่ยงของพนกังาน โดยงดการวมกลุ่มของพนกังาน, การเดินทางข้าม

จงัหวดั และมาตรการกกัตวั 7-14 วนั กรณีพนกังานเดินทางข้ามจงัหวดั   

          - คดักรองพนกังาน และบคุคลภายนอกท่ีต้องเข้ามาในสถานประกอบการ โดยตรวจวดัอณุหภมูิและอาการทัว่ไป  

          -  จดัให้มีจดุวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการในบริเวณจดุคดักรองทางเข้า-ออก ของสถานประกอบการ และทํา

ความสะอาดพืน้ท่ี ท่ีมีการใช้ร่วมกนั เช่น ราวบนัได ลกูบิด อา่งล้างหน้า ห้องนํา้ ด้วยนํา้ยาทําความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ 

           - ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสือ่สารสถานการณ์การระบาด และความรู้ในการป้องกนัตนเอง ไมใ่ช้ของสว่นตวัร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

จากการดาํเนินการดงักลา่วทําให้บริษัทมีอตัราการลาออกของพนกังานอยูใ่นร้อยละ 15.76 ดงัแสดงรายละเอียดใน

ข้อมลูด้านลา่ง 

 

 

สาขา 

อตัราการลาออกของพนักงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สํานักงานใหญ่ 35 24 21 

สาย 5 282 236 173 

ท่าพระ 118 97 77 

ชัยนาท 267 173 87 

ยโสธร 162 197 118 

บุรีรัมย์ 151 53 53 

พนักงานขาย 191 154 135 

รวม (คน) 1,206 934 664 

อตัราการลาออก (ร้อยละ) 28.09 20.68 15.76 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 401-1 การจ้างพนกังานใหมแ่ละการ turnover พนกังาน 
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6. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

 พนกังานขององค์กรซึง่มคีวามแตกตา่งกนัจากพืน้ฐาน ภมูิหลงั 

ครอบครัว การศกึษา แนวคิด อาจเกิดปัญหาและอปุสรรคในการทํางาน

ร่วมกนั รวมทัง้การทํางานภายใต้สภาพความกดดนัเพ่ือมุง่สูค่วามสาํเร็จตาม

เป้าหมาย อาจเกิดความเครียดและความขดัแย้งระหวา่งกนั บริษัทจึงต้องการ

ปลกูฝังทศันคติท่ีดีตอ่การทํางาน เพ่ือลดความขดัแย้งในการเห็นตา่ง เคารพ

ความคิดเห็น ยอมรับระหวา่งกนั และเข้าใจกนัมากขึน้ เพ่ือความสมัพนัธ์อนัดี

ในการทํางานร่วมกนั  จึงกําหนด “วัฒนธรรม 4ด”ี อนัประกอบด้วย คิดดี  พดู

ดี  ทําดี  และเป็นคนดี บนพืน้ฐาน 8 วิธีการ ประกอบด้วย 

 ซึง่สง่ผลให้เกิดการทํางานเป็นทีม และร่วมมือระหวา่งกนัมากขึน้ 
 

 จากแนวทางการดําเนินงานในการบริหารทรัพยากรบคุคล แบบการบริหารจดัการทนุมนษุย์ Human Capital 

Management (HCM) ทําให้บริษัทเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจจากการเป็น “องค์การแหง่การเรียนรู้” 

(Learning Organization) สง่เสริมและสนบัสนนุคนในองค์กรให้พฒันาปรับปรุงตนเอง เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ตลอดเวลา มกีาร

แลกเปลีย่นความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถกูและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองค์กร เพ่ือให้เกิดผลการ

เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง อนันําไปสูก่ารสร้างสรรค์สนิค้าหรือบริการใหม ่ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ เป็นการ

สร้างความได้เปรียบให้กบัองค์กรและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ธุรกิจ 

 จากผลของการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ทําให้ได้รับความสนใจจากนิสติและนกัศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์ โดย

ในปี 2563 มีนิสตินกัศกึษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์จํานวน 40 คน จากหลายสถาบนั ทําให้พนกังานภายในได้ประโยชน์

ทางอ้อมจากการทบทวนความรู้ก่อนการถา่ยทอด เพ่ือฝึกประสบการณ์ให้แก่กลุม่นิสติ นกัศกึษา 

สายงานทีฝึ่กปฏิบัต ิ
จาํนวนนิสิต/นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมประสบการณ์กบับริษัท (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สายงานบริหารธุรกจิ 10 12 10 

สายงานพฒันาผลติภณัฑ์ 7 3 5 

สายงานการผลติและคลงัสินค้า 20 14 25 

รวม 37 29 40 

นอกจากนีบ้ริษัทได้รับเลอืกให้เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์ของข้าราชการในโครงการพฒันานกับริหารการ

เปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่(นปร.)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ซึง่เป็นโครงการท่ีสรรหา 

คดัเลอืกบคุลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสงู  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้ นําการเปลีย่นแปลงในหนว่ยงาน

เพ่ิม ลด 

ความพอใจ 

ความมองบวก 

เสยีเปรียบให้ (รู้จกัการเสยีเปรียบ) 

สติ (พิจารณาตนเองก่อน) 

เปรียบเทียบ 

ความมองลบ 

การเอาเปรียบ 

มองผู้ อ่ืนผิดไปก่อน 
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ภาครัฐ ท่ีมีความสามารถเป็นทัง้นกัคิดท่ีมวีิสยัทศัน์ (Visionary Thinker) นกัพฒันาและวางแผน (Developer & Planner) และ

นกัปฏิบตัิ (Operator) ได้อยา่งสมดลุทัง้ในด้านความคดิ ด้านวิชาการ และการบริหารจดัการองค์การ ซึง่บริษัทได้รับเลอืกให้

เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์ โครงการ นปร. ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2562 ถงึปัจจบุนั 
 

7. การปฏิบัตด้ิานแรงงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทยอมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของพนกังาน รวมทัง้การเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “การเคารพสิทธิมนษุยชน”  นอกจากนี ้กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบติังาน ซึง่อาจสง่ผล

กระทบตอ่พนกังาน ทางบริษัทมีรอบระยะเวลาแจ้งเตือนขัน้ต่ําให้พนกังานรับทราบ ดงันี ้
 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบติังาน ระยะเวลาแจ้งเตือนขัน้ต่ํา 

การเปลี่ยนแปลงวนัหยดุประจําปี / วนัพกัร้อน 1 เดือน 

การโอนย้ายแผนก / ตําแหน่งงาน 1 เดือน 

การโอนย้ายสถานท่ีปฏิบติั / การควบรวมแผนก 1-2 เดือน 

การตอ่เกษียณ 9 เดือน 
 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 402-1 รอบระยะเวลาแจ้งเตือนขัน้ตํา่เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงการดําเนินงาน 

 

ข้อมลูบคุลากร ปี 2561-2562-2563   

จํานวนพนกังานทัง้หมด จําแนกตามระดบั  

 

สาขา 

จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหารระดบัสูง 6 7 6 7 6 7 

ผู้บริหารระดบักลาง 4 18 3 19 3 18 

ผู้บริหารระดบัต้น 9 42 12 42 12 45 

พนักงานรายเดอืน 246 1588 233 1624 230 1580 

พนักงานรายวนั 475 2177 488 2056 395 1808 

รวม (คน) 740 3831 742 3747 646 3457 

 

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบGRI 405-1 ความหลากหลายของหน่วยงานกาํกบัดูแลและพนกังาน 
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โรงงาน พนักงานหญิง 
ลาคลอด กลบัมาทาํงาน 

จาํนวน % จาํนวน % 

สํานักงานใหญ่ 307                6                1.95                6               1.95  

สาย 5 434                   21                4.84                   21                4.84  

ท่าพระ 207                3  1.45                2  0.97  

ชัยนาท 390                4                1.03                    -                      -    

ยโสธร 765              15                1.96              15                1.96  

บุรีรัมย์ 180                7                3.89                7                3.89  

พนักงานขาย 1,106             45                4.07              37                3.35  

รวม 3,389 101 2.98 88 2.60 
 

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบGRI 401-3 การลาคลอด 
 

โรงงาน กองทุนสํารอง

เลีย้งชีพ 

ค่ารักษาพยาบาล เงนิกู้ยมืฉุกเฉิน / 

กองทุนอุ่นใจ 

เงนิช่วยเหลอืพเิศษ 

พนกังานและครอบครัว ภยัพิบติั 

สํานักงานใหญ่ 2,302,043 604,089        348,000  44,500 - 

สาย 5  119,344        507,000  143,100 - 

ท่าพระ 400,068 119,722        462,000  85,140 - 

ชัยนาท 435,401 163,132        540,000  111,580 - 

ยโสธร 1,248,103 544,691        456,000  260,232 1,800 

บุรีรัมย์ 224,211 23,430        562,000  36,566 - 

พนักงานขาย 1,534,869 335,896        206,000  160,277 - 

รวม  1,910,304     3,081,000  841,395 1,800 
 

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบGRI 401-2 ผลประโยชนท่ี์มอบใหแ้ก่พนกังานประจาํ   
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยตระหนกัถึงความสําคญัและ

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้ในปี 2561,2562และ 2563 บริษัทได้รับ

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

ตรวจสอบได้และไมม่ีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท 

8.บริษัทฯ มีสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย(Free Float) มากกวา่ร้อยละ40 

9.บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

                     10. บริษัทไมม่ีข้อตกลงระหวางผู้ ถือหุ้น(Shareholders agreement) ท่ีสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ตอ่บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

                    11.    บริษัทฯ ยงัได้เพ่ิมช่องทางเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุม

ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ 5www.sabina.co.th ก่อนการจดัสง่เอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการ

ใช้สทิธิออกเสยีง และมีการเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

12.    เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสทิธิของตนได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เพ่ือลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

13.    บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายซึ่งรวมถึงนกัลงทุน

สถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย โดยมีการชีแ้จงรายละเอียดในการประชมุรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี

ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุรายสามารถสอบถาม แสดง

ความคิดเห็น เสนอแนะในแตล่ะวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

14.    บริษัทฯ จดัให้มีการดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   โดยไมต้่องรอถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

15.    สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันในการรับซือ้หุ้ นคืน 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

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


บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

 

 84 

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 

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

ในการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น สง่เสริมการใช้สทิธิโดยได้มีการนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญั

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิและได้บรรจเุร่ืองสาํคญัตา่ง ๆ ไว้อยา่งครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบัของบริษัท วาระท่ีสาํคญัได้แก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษัทได้เสนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปัน

ผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเลือกกรรมการเป็น

รายบคุคล โดยมีข้อมลูรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อาย ุประวตัิการศึกษา ประวตัิการทํางาน   จํานวน

บริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลกัเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  จํานวนปีท่ีดํารง

ตําแหนง่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องการอยา่งแท้จริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบและกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิตอ่ไป 

-วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้เสนอรายละเอียด

เก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชี ความเป็น

อิสระ คา่ตอบแทนจํานวนปีท่ีสอบบญัชี (กรณีผู้สอบบญัชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบญัชีซึ่งได้

ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.  การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

  4.1 ก่อนเร่ิมประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมจะทําการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายให้ท่ีประชุมรับทราบ และชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่าง ๆท่ีใช้ในการ

ประชุม รวมทัง้ขัน้ตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชุมไปแล้ว

บริษัทยงัให้สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีเหลอือยูท่ี่ยงัไมไ่ด้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองค์ประชมุ 

  4.2 บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแสดงผล เพ่ือให้

สามารถดําเนินการประชมุได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะ

วาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  4.3  บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

ได้ 

 4.4  บริษัทฯ มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรับทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั 

 4.5  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และเปิด 

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
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 4.6  บริษัทฯ หลกีเลีย่งการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้ลว่งหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นการ

ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 

 4.7  บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

5.  การดาํเนินการหลังประชุมผู้ถอืหุ้น 

 5.1  บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามข้อสงสยั ซึ่งบริษัทฯ ได้จดบนัทึกประเด็นซกัถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

และผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมทัง้บนัทึกช่ือ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัทําการถดัไปจากวนัประชุมผู้

ถือหุ้น โดยแจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจดัทํา

โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

5.4 บริษัทได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย

บนัทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ความเห็น ข้อ

ซกัถามตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงของกรรมการรวมทัง้มติท่ีประชมุไว้อยา่งชดัเจน และได้มีการจดัสง่รายงานตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี ้ยงัได้เผยแพร่ภาพและเสยีงของการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทด้วย 

 

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัท ได้ให้ความสําคญักับผู้ ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรมดงันี ้

1.การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเพ่ิมวาระการประชมุลว่งหน้าและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯกําหนด ทัง้ได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรัพย์

และเว็บไซต์บริษัทก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2563  ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

2.การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้ง

รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทัง้ได้แนะนําวิธีและขัน้ตอนในการมอบฉันทะไว้

อย่างชัดเจน ท่ีทางบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
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ทางการลงคะแนนได้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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 มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จาก

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้

1.   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพ่ือป้องกนัผู้ ไม่หวงัดีในการเข้ามาดแูล หรือทําลายข้อมลูท่ีสําคญัของ

บริษัทฯ 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 จะทําการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ หรือขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ 

มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึง่เร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกั

งานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บคุคลท่ีกระทําผิดดงักลา่วทําการกลบั

รายการ และนําผลกําไรท่ีได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 

              5.   บคุคลภายนอกท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีอาจมี

ผลตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสญัญารักษาข้อมลูความลบั ไว้กบับริษัทฯ จนกว่าจะ

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

              6. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไมซ่บัซ้อน รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํารายการ

ตามปกติธุรกิจ 

   7. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 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 ท่ีมีสว่นสาํคญัสว่นหนึ่งของต้นทนุการผลิตของบริษัทฯ

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

ชุมชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR) และเอกสารแนบ 5 รายงานการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน) 

คู่แข่งขันทางการค้า 

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัติามกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม หรือขดัตอ่กฎหมายใด โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีด ี
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2. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 

3. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

เช่น การจ่ายสนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ขง่ 

4. สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไมผ่กูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้ากบั

บริษัทเทา่นัน้ 

5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพ่ือการผกูขาดการ

จดัสรรรายได้และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิค้าและบริการ  การกําหนดราคาสนิค้าและบริการ  อนัจะ

ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

ในปี 2563 บริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบและดแูลผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งรอบด้าน(Impact Mitigation) 

1.บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบ(การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์)ให้แก่พนกังานและครอบครัว  ดงันี ้

1) ทางบริษัทฯไมม่ีนโยบายเลกิจ้างพนกังานและไม่มีการลดเงินเดือนพนกังานลงรวมทัง้ยงัคงให้สวสัดิการ

ตามปกติ 

2) มีการให้เงินช่วยเหลอืพิเศษแกพ่นกังานขายท่ีทางห้างสรรพสนิค้าได้ทําการปิดห้าง เน่ืองจากสถานการณ์

โควิด-19 

3) มีกองทนุสาํหรับพนกังานโดยให้พนกังานกู้ยืมแบบไมค่ิดดอกเบีย้ 

4) มีการลดเวลาการทํางาน และ ให้ Work From Home เพ่ือลดการแออดัของทัง้สถานท่ีทํางานและการ

เดินทาง รวมทัง้กําไยงัมีการจดัประชมุผ่านทาง online เพ่ือให้พนกังานปลอดภยัต่อสถานการณ์ระบาด

ของโควิด-19 

5) มีการดูแลสขุอนามยัพนกังานโดยมีการจัดเตรียมอปุกรณ์ต่างๆ เช่นเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ , ให้

พนกังานทกุคนใสห่น้ากากอนามยั, ปรับเวลาพกักลางวนัให้เร็วเพ่ือให้พนกังานปลอดภยัจากการออกไป

รับประทานอาหารท่ีเจอคนในช่วงเวลาเร่งดว่น 

2.บริษัทมีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้และจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่ลกูค้า 

1) มีการชะลอการชําระหนีส้าํหรับลกูค้าท่ีได้รับผลกระทบ 

2)  มีการยืดการชําระหนีใ้ห้กบัลกูค้า OEM และร้านค้าย่อยในภาคต่างจงัหวดัมากกว่า โดยมีการผ่อนผนั

การยืดชําระหนีข้องลกูค้าเพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งให้ลกูค้า 

3.บริษัทมีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้และจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่คูค้่า เช่น 

1) มีการจ่ายชําระตรงเวลา ไมม่ีการเลือ่นการชําระเงิน 

4.บริษัทมีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้และจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

1) มีการเลือ่นประชมุผู้ ถือหุ้นแตท่างบริษัทฯได้มีการจ่ายปันผลตามปกติ โดยเปลีย่นจากจ่ายปันผลประจําปี

เป็นจ่ายปันผลระหวา่งกาลแทน 

2) มีการจดั Opportunity Day ผา่นทางช่องทาง online เพ่ือได้สือ่สารกบัผู้ลงทนุและเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจบุนัของบริษัท 

5. บริษัทมีสว่นร่วมในการช่วยเหลอืชมุชนหรือสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 เช่น 

1) มีการบริจาคหน้ากากให้กบัโรงพยาบาล,องค์กรสาธารณะประโยชน์,สว่นราชการตา่งๆเป็นต้น 
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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            

• 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
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯโดยบริษัทได้มี

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

(CSR) และเอกสารแนบ 5 รายงานการพฒันาอยา่งยืน) 

4. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

  บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสีย สามารถสง่ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทัง้ข้อร้องเรียน

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

สมคิด ผดงุเกียรติศกัดิ์  E-mail address  : 5ir@sabina.co.th โทรศพัท์ 02-4229400 โดยท่ีอยูท่างไปรษณีย์  ได้แก่ บริษัท 

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 12  ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนําเร่ือง

ดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

 

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 บริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมท่ี

อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จากพนกังาน บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  และผู้มี

สว่นได้เสยี โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานรับ

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถติดต่อ/ร้องเรียนใน

เร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส     ข้อร้องเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางสูก่ารพฒันา

และสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

• ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

• ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบตัิหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนบัสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล และการรับ  การให้ของขวัญ  

ทรัพย์สนิ  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  

• มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    เพ่ือสอบสวน

ข้อเท็จจริงโดยมีการกําหนดระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ือง พร้อมกําหนดมาตรการดําเนินการ  

เพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่โดยทางคณะกรรมการจะมีการ

กลัน่กรองข้อมลูและจะมีการสง่ข้อมลูถึงคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป    

• การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ ร้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธาน

กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

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

การแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน

กรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยตรง  

   นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียได้ร้องเรียนในกรณี

การกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึง

พฤติกรรมท่ีสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผา่นช่องทางดงันี ้  

mailto:GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th
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      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

ตามนโยบายอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ(ตามหวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม ข้อ 10.และเอกสารแนบ 5 รายงานการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน) 

5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหว่างกนั ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบช่ืุอบคุคลท่ีมีการทํารายการ

ระหว่างกัน ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกนั (รายละเอียดตามหวัข้อ

รายการระหวา่งกนั ข้อ 12) 

6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  

http://www.sabina.co.th/
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7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้อง

รายงานให้บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ

แตง่ตัง้หรือวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไป

อยา่งชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือให้สามารถดงึดดูและรักษากรรมการท่ีมี

ความรู้ความสามารถไว้ได้ และคา่ตอบแทนของกรรมการมีการนําเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี 

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ทําหน้าท่ีในการกําหนด พิจารณา และติดตามดแูลโครงสร้างคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหาร รวมถงึการตดิตามให้มกีาร

ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือนําข้อมลูไปใช้ในการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว และสือ่สารให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัรับทราบ ทัง้นี ้ให้ดําเนินการทกุขัน้ตอนกบัพนกังานทกุระดบั

ด้วยเช่นกนั 

 

แนวทางปฏิบตั ิ

กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ) 

คา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการจะพิจารณาเป็นประจําทกุปี ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกําหนด ซึง่คา่ตอบแทนตา่งๆ จะอยูใ่นระดบัท่ีจงูใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบตัิงานของ CEO ตลอดจนผล

การดาํเนินงาน การเติบโตทางผลกําไรในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัทฯ ตาม

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และเป้าหมายหลกัขององค์กร สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึง

เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทท่ีเป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัในระดบัใกล้เคยีงกนั และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการตอ่ไป        

 

คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาและกําหนดคา่ตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอยา่ง

รอบคอบ ชดัเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขต ภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทท่ีเป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัในระดบัใกล้เคียงกนั 

รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึง่สงูเพียงพอท่ีจะดงึดดู และรักษา

กรรมการท่ีมคีณุสมบตัิท่ีต้องการไว้ได้ นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

สาํหรับคา่ตอบแทนจะจดัสรรจากเงินคงเหลอืหลงัหกัคา่เบีย้ประชมุ ซึง่เฉลีย่ตามตาํแหนง่หน้าท่ีของกรรมการ ทัง้นี ้

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มหีน้าท่ี และความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ จะได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมสงูขึน้ เพ่ือให้เหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ีนัน้เช่นกนั 
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ผู้บริหารระดับสูง 

คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู / ผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจําทกุปีโดยกรรมการผู้จดัการ ซึง่เป็นไปตามหลกัการ

และนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกําหนดเช่นเดียวกบักรรมการผู้จดัการ (CEO ของบริษัทฯ) 

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

ซกัถามของนกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องซึง่สามารถติดตอ่เข้ามาทางผู้ดแูลหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  คือ คณุสมคิด  ผดงุ

เกียรติศกัดิ์  โดยผา่นทางอีเมล์ 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   4   ครัง้ 

  - Opportunity Day    จํานวน   4    ครัง้ 

  - Company Visit     จํานวน   20    ครัง้ 

                           -  Analyst Meeting    จํานวน   1    ครัง้ 

                           -  จดัทําจดหมายขา่วท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท  จํานวน  37  ครัง้ 

และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก เช่นการพบปะนกัลงทนุ  

   ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตัิการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยงบ

การเงินประจําปีและ รายไตรมาส ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุภายในกําหนดเวลา 

 

 หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
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            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 

         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 2563 ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน มี

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการ
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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 

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 
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 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    

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
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ผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักลา่ว สอดคล้องกับนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

            5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานอย่าง

ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีสําคญัและ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ได้กําหนดไว้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และให้

คําแนะนําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการด้านกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามคณุสมบตัิในการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และกรรมการ

บริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  มีหน้าท่ีในการกําหนดหลกัเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทัง้

ให้คําแนะนําความเสีย่งโดยรวมของบริษัท 

            5.3  บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองท่ี

สาํคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทติดตามและดแูลฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ

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

ความมัง่คั่งแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและในรอบปี 

2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนมุตัิ และทบทวนวิสยัทศัน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัท  และให้

ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวางไว้อยา่งสมํ่าเสมอ 
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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

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 “การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
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 5.3.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดูแลและขจดัปัญหา

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบด้วยความมีเหตมุีผล 

การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมูลต่อท่ีประชุมโดยระบุ

มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักลา่ว ด้วยข้อมลูท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   หาก

รายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   รายการดงักลา่วจะได้รับ

การพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปิดเผย

ความเห็นท่ีแตกตา่งดงักลา่วด้วย   ในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดๆ   กรรมการทา่นนัน้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

กบัการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนด

เก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2563 รวมทัง้คณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทกุรายการเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.(ตามรายละเอียดในหวัข้อ รายการระหวา่งกนั) 

5.3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯทํา

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินยั

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์สว่นตนจากข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้ก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลงัจากวนัท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมูล   

อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซบัซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลงัจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว 

นอกจากนี ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทกุครัง้ 

โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น

ของตนเองอยา่งน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ี

ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวท่ีถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าท่ีรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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    5.3.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ี

ครอบคลมุทัง้ในด้านการบริหาร การเงิน การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อยา่งเต็มท่ี นอกจากนัน้ยงัมุง่เน้น

ให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายในและ

การบริหารความเสีย่งโดยได้กําหนดให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้าท่ีสอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

 

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่าปีละ6 ครัง้ และอาจมีการประชุมวาระ

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดตารางการประชุมลว่งหน้าเป็นรายปีและมีการกําหนดระเบียบวาระ

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 
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แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชดุยอ่ยรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อหลกั 

ดงันี ้

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

2. การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพ่ือประเมินผลและสง่กลบัมายงับริษัทโดยบริษัทจะไมเ่ปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพ่ือให้กรรมการมีความ

เป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการรายบคุคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบตัิงานของกรรมการ

ให้ดียิ่งขึน้ 

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองคณะกรรมการ

บริษัททัง้คณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกา

เคร่ืองหมายท่ีช่องให้คะแนนตัง้แต1่-4 

โดยมีความหมายดงันีเ้ร่ิมจาก  1 =  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง      2 = ไมเ่ห็นด้วย      3 = เห็นด้วย  

4 = เห็นด้วยอยา่งมาก 

ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะรายบคุคลและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2563 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 2563 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯมี

ความตัง้ใจท่ีจะประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี  
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 5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

 

 5.6.1   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

 โดยบริษัทได้มีการสง่เสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการการ เช่น

หลกัสตูรซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2563 มี

กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

 

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 ้

 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ ์ กรรมการบริษัท และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

-   TLCA CFO Professional DevelopmentProgram 

(TLCA CFO CPD) 2020 

- หลกัสตูร  วิเคราะห์ปัจจบุนัรู้ทนัอนาคต ผา่นงบ

การเงิน (บจก.เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์) 

 

คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

- Corporate Governance for Executive 

(CGE:16/2020) 
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          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 
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5.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท  

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.2562 

จํานวนหุ้น 

ที่เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค.2563 

สดัสว่น

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

1. 
นายวิโรจน์            ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 160,207,000 950,000 161,157,000 46.38 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

2. 

นายบญุชยั             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการบริษัท และกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
688,000 - 688,000 0.20 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

3. 
นางสชุญัญา           ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษัท - - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

4. 

นายสมคิด           ผดงุเกียรติศกัดิ ์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

6. 

นางสาววชิรวรรณ      แย้มศรี กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
35,000 - 35,000 0.01 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

7. 

นางสาวรววีลัย์         ภิยโยพนากลุ  กรรมการอิสระ , ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

8. 

นายสมชยั              วนาวิทย  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  

 
- - - - 

9. 

นายยทุธนา            อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

10. 

นายจกัรกฤษณ์        อทุโยภาศ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

11. 

นางสาวเพ็ญศรี         สธีุรศานต์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     

ลําดบั ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ,ค, 2562 

จํานวนหุ้น 

ที่เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ 

ณ วนัที่ 

31 ธ,ค, 2563 

สดัสว่น

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

1. 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการ

ปฎิบตัิการ (รักษาการ) 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการ

ผลิต (รักษาการ) 

- ผู้ อํานวยการสายงานขาย

ตา่งประเทศ (รักษาการ) 

- ผู้ อํานวยการสายงานทรัพยากร

มนษุย์ (รักษาการ) 

688,000 - 688,000 0.20 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

2. 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ ์ - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน 

- ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและ

การเงิน (รักษาการ) 

- ผู้ อํานวยการสายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (รักษาการ) 

10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

3. 

คณุพิชชา  ธนาลงกรณ์ - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

การตลาด และพฒันาธุรกิจ 
10,501,000 - 10,501,000 3.02 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

4. 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการ

สง่เสริมธุรกิจ 
10,000 - 10,000 0.003 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี - ผู้ อํานวยการสายงานผลิต และ

วิศวกรรมการผลติ 

- ผู้ อํานวยการสายงานจดัซือ้และ

เตรียมการผลิต(รักษาการ) 

35,000 - 35,000 0.01 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุภาวะ  - - - - 

6. 

นายวินยั  พนาเชวง - ผู้ อํานวยการสายงานขายใน

ประเทศ 
- - - - 

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 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ 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 

 

9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง จํานวน 3 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ คณุสมคิด  ผดุง

เกียรติศกัดิ์ เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเพ่ิมอีก 1 ทา่น 
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ 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 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง 

 9.3.1 การสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO) 

หลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จดัการ(CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้คดัเลอืกจากผู้บริหารท่ีมีอยูใ่นปัจจนัหรือบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจของ

บริษัท เมีความเข้าใจในธุรกิจของบรืษัทป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการเป็นภาวะผู้ นําขององค์กรณ์สามารถ

บริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิมี

ลกัษณะไมต้่องห้ามตามกฎหมาย โดยนําเสนอเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ ประกอบด้วย :  

1)  การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2)  ความรู้ ความสามารถ ในการดําเนินธุรกิจผู้ ท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะใน ด้านตา่งๆ ท่ีมี 

ความจําเป็นอยา่งยิ่งและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

3) ประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหารจดัการองค์กร  

4) ประสบการณ์ในการเป็นผู้ นําขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้ นําสงู  

5) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง  

6) ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคดัเลือกโดยได้คดัเลือกจากคุณสมบตัิของกรรมการท่ีมีความรู้และ

ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสามารถในการบริหารจดัการ มีภาวะ

ความเป็นผู้ นําเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมและจริยธรรมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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  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 

 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 ้
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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 

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
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การดําเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งใกล้ชิด  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะติดตามดแูลควบคมุการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีดีบริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญั

ดงันี ้ 

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สาํนกังานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดแูลและควบคมุระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยอยูเ่ป็นประจํา 

-บริษัทได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยในการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญัตามหลกัเกณฑ์

ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกบับคุคลภายนอกเช่นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ หรือการทํารายการสาํคญัอ่ืนใด ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

-ข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารกิจการบริษัทยอ่ยไมม่ี 

 

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ดงัรายละเอียดในหวัข้อท่ี(9.1) เร่ืองการนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

 

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 2563  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติแต่งตัง้  นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัท์จีน  หรือนายชัยยุทธ  องัศุวิทยา  หรือ

นางสาวดรณี  สมกําเนิด  หรือนางสาวจารุณี  นว่มแม่ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี  4563 , 3885, 5007 และ 5596 

ตามลําดับ  แห่งสํานักงาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกําหนด

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัททัง้สิน้ 910,000  บาท    ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ได้

ปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ี

เหมาะสม และ     ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท  บริษัทย่อย ผู้บริหาร  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   
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ตารางค่าสอบบัญชี                                      

หนว่ย : บาท 

 ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 910,000 910,000 

บริษัทยอ่ย 1 บริษัท 640,000 640,000 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เช่น คา่เดินทาง, คา่ไปรษณียากร, 

คา่โทรสาร ฯลฯ 

เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   และ

บริษัทย่อย สํานักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบ

บญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 

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)  
 

นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ ได้นําหลกัการ “การพฒันาความยัง่ยืน” (Substainability Development) มาเป็นกลยทุธ์ท่ีสําคญัในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคณุคา่ให้เกิดความสมดลุ ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิน สงัคม สิง่แวดล้อม ภายใต้

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยบรูณาการให้เกิดความเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ  ตัง้แต่

การใช้ทรัพยากร การผลิต การจดัการคลงัสินค้า และการขนสง่ การจดัจําหน่ายให้กบัผู้บริโภค และการจดัการผลิตภณัฑ์หลงั

การขาย 

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทเป็นองค์กรท่ีเติบโตอยา่งยัง่ยืน สง่เสริมการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม บนพืน้ฐานการมีสว่นร่วม 

ความเช่ือมนั และความไว้วางใจซึง่กนัและกนัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 มุง่มัน่ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ  มีความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค ใสใ่จ ดแูล และรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการ

ประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลกัการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

จริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสีย ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดอ่ืนๆ หรือ แนว

ปฏิบตัิสากลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างรากฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือและยัง่ยืน 

การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 บริษัทได้เปิดเผยการดําเนินงานท่ีแสงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานการพฒันาความ

ยัง่ยืน ประจําปี 2563 (รายละเอียดเอกสารแนบ 5) 

การดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ถกูตรวจสอบ หรืออยู่ในระหว่างถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจ หน้าท่ี ว่าการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฏหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ข้อ ของการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี อยา่งมีนยัสาํคญั 

2. การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม 

สิง่แวดล้อม หรือไมเ่ป็นไปตามหลกัการ 8 ข้อ ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฎเป็นข่าวต่อ

สาธารชน และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ หรือบ

ริษัยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญั 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังาคมและสิ่งแวดล้อม 

 (รายละเอียดอยูใ่นเอกสารแนบ 5 รายงานการพฒันาความยัง่ยืน) 

แนวทางปฏิบัตเิพิ่มเตมิเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

 รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อท่ี 9 การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย เร่ืองการต่อต้านการ

ทจุริตและการจ่ายสนิบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ) และเอกสารแนบ 5 รายงานการพฒันาความยัง่ยืน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผา่นสาํนกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับจากฝ่าย

บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี  1/2564 เมื่อวนัท่ี  19 กุมภาพนัธ์ 2564 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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12.รายการระหว่างกัน 
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

ในระหว่างปี   2563  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  มีรายการระหว่างกนัท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ระบไุว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจําปี  2563  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 

19.77 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 569.25 

 

 

 

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 

 

59.23 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 

13.68 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

เช่าตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 
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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 244.80 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

ลกูหนีก้ารค้า 332.74 เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท ซาบีนา่ จํากดั 

(มหาชน) ขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 

 
 

เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั ขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดงักลา่วเป็นการ

ซือ้ขายตามปกติของธุรกิจท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ

ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัท่ีใช้กบับริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

 

    

  เจ้าหนีก้ารค้า 

 

4.34 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า 

 (ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจําเป็นและ

ความสมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัท ซาบีนา่ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99.90% 

ดอกเบีย้รับ 4.18 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 125 บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเหลอือยู ่จงึให้บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ 

จํากดั  กู้ยืมเงินเพ่ือชําระหนีก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน 
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 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  2563  

 

                ผู้สอบบญัชี:                          นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4563           

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท 

 

ความเหน็ 

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

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

2563 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ  วนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

และเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอ่ย  และของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในสว่นของความ

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ

เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดย        สภาวิชาชีพบญัชีในพระ

บรมราชูปถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี ้

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 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี ของกลุม่บริษัท    (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่

ตอ่ข้อมลูอ่ืน  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้อง

สือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้
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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  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั

อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
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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

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง

เหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่ว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร

ดงักลา่ว 

 

     

 

(นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 4563 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,416 2.32 65,147 2.16 62,882 2.24

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

ลูกหนี�การค้า สุทธิ

   -กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - -

   -กิจการอื�น 402,270 15.46 417,415 13.83 399,357 14.24

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

   -กิจการอื�น 63,310 2.43 74,225 2.46 36,953 1.32

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง - - -

สินค้าคงเหลือสุทธิ 1,117,503 42.95 1,563,788 51.82 1,403,951 50.07

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 298,972 11.49 177,945 5.90 161,959 5.78

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า 84,540 3.25 105,104 3.48 93,865 3.35

อื�นๆ 2,022 0.08 3,434 0.11 3,699 0.13

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,029,033 77.98 2,407,058 79.76 2,162,666 77.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 5,000 0.19 5,000 0.17 5,000 0.18

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 293,663 11.29 282,087 9.35 267,505 9.54

สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน 8,609 0.33 8,690 0.29 13,534 0.48

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 13,141 0.51 8,672 0.29 63,947 2.28

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 205,691 7.91 257,694 8.54 241,099 8.60

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

เงินมัดจํา 46,885 1.80 48,706 1.61 50,190 1.79

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 572,989 22.02 610,849 20.24 641,275 22.87

รวมสินทรัพย์ 2,602,022 100.00 3,017,907 100.00 2,803,941 100.00

งบการเงิน

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ) 2563 (ตรวจสอบ)
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 156,163 6.00 565,068 18.72 558,821 19.93

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น

เจ้าหนี�การค้า

-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - -

-กิจการอื�น 184,243 7.08 170,145 5.64 108,169 3.86

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 225,069 8.65 196,388 6.51 104,573 3.73

หนี�สินตามสัญญาเช่า

-ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - - 36,152 1.29

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 77,367 2.97 82,020 2.72 11,104 0.40

เจ้าหนี�กรมสรรพากร 21,635 0.83 20,962 0.69 33,964 1.21

รวมหนี�สินหมุนเวียน 664,477 25.54 1,034,583 34.28 852,783 30.41

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - - 23,578 0.84

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 95,623 3.67 115,653 3.83 125,854 4.49

เงินประกันพนักงาน 6,543 0.25 6,731 0.22 6,617 0.24

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 102,166 3.93 122,384 4.06 156,049 5.57

รวมหนี�สิน 766,643 29.46 1,156,967 38.34 1,008,832 35.98

งบการเงินรวม

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ) 2563 (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 13.35 347,500 11.51 347,500 12.39

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 347,500 13.35 347,500 11.51 347,500 12.39

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 275,164 10.58 275,164 9.12 275,164 9.81

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 49,250 1.89 49,250 1.63 49,250 1.76

ยังไม่ได้จัดสรร 1,169,492 39.16 1,248,573 41.37 1,188,055 42.37

รวมองค์ประกอบอื�นส่วนของผู้ถือหุ้น -6,027 5.56 -59,547 -1.97 -64,860 -2.31

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,835,379 70.54 1,860,940 61.66 1,795,109 64.02

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,835,379 70.54 1,860,940 61.66 1,795,109 64.02

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,602,022 100.00 3,017,907 100.00 2,803,941 100.00

งบการเงินรวม

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ) 2563 (ตรวจสอบ)
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หน่วย:พันบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

รายได้

รายได้จากการขาย - สุทธิ 3,089,843 99.58 3,279,499 99.53 2,862,209 98.23

รายได้จากการบริการ 243 0.01 35,797 1.23

รายได้เงินปันผล

   -กิจการที�เกี�ยวข้อง - - -

   -กิจการอื�น 1,436 0.05 3,993 0.12 2,154 0.07

รายได้อื�น 11,627 0.37 11,222 0.34 13,671 0.47

รวมรายได้ 3,102,906 100.00 3,294,957 100.00 2,913,831 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 1,494,853 48.38 1,494,131 45.56 1,524,804 52.62

กําไรขั�นต้น 1,594,990 51.62 1,785,611 54.44 1,373,202 47.38

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 910,400 29.34 1,055,730 32.04 863,108 29.62

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 245,362 7.91 220,719 6.70 171,033 5.87

รวมค่าใช้จ่าย 2,650,615 85.42 2,770,580 84.09 2,558,945 87.82

กําไรก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษีเงินได้ 452,291 14.58 524,377 15.91 354,886 12.18

ต้นทุนทางการเงิน 1,441 0.05 8,330 0.25 9,101 0.31

ภาษีเงินได้ 89,263 2.88 102,796 3.12 68,974 2.37

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 361,587 11.65 413,251 12.54 276,811 9.50

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 361,587 11.65 413,251 12.54 276,811 9.50

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

2561 (ตรวจสอบ) 2562 (ตรวจสอบ) 2563 (ตรวจสอบ)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 361,587 413,251 276,811

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย )

 ค่าเสื�อมราคา+ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 50,121 48,371 53,780

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,140 34,645 21,458

ขาดทุน(กําไร)จากการขายทรัพย์สิน -1,418 -479 -1,256 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื�อขาย - 92 -

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยน 3,464 2,258 581

รายจ่ายดอกเบี�ย 1,441 8,330 9,101

รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 129,750 154,368 51,050

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีตัดบัญชี -40,487 -51,572 17,923

 ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�นๆ ลดลง(เพิ�มขึ�น) -60,290 -15,145 18,057

ลูกหนี�อื�น ลดลง(เพิ�มขึ�น) -54,741 -7,066 37,272

 สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ�มขึ�น) -141,867 -446,285 159,837

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ลดลง(เพิ�มขึ�น) -11,760 -21,977 10,974

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น -

 -สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง(เพิ�มขึ�น) - - -63,947 

 -อื�นๆ ลดลง(เพิ�มขึ�น) -1,053 -1,821 -1,484 

 เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�นๆ เพิ�มขึ�น(ลดลง) 28,029 -16,356 -62,556 

เจ้าหนี�อื�น เพิ�มขึ�น(ลดลง) 49,925 -28,838 -91,920 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น - อื�นๆ เพิ�มขึ�น(ลดลง) 2,973 -673 13,002

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น -

 -หนี�สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 23,578

 -ผลประโยชน์พนักงานที�จ่ายแล้ว -4,213 -14,615 -11,257 

 -เงินประกันพนักงาน เพิ�มขึ�น(ลดลง) 89 188 -115 

เงินสดรับ (จ่าย ) จากการดําเนินงาน 329,690 56,676 460,889

จ่ายดอกเบี�ย -1,362 -8,173 -8,997 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล -91,642 -153,563 -121,966 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมดําเนินงาน 236,686 -105,060 329,926

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -54,605 -31,179 -29,099 

เงินสดรับจากการจําหน่าย ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,465 479 1,256

เงินสดรับ(จ่าย )จากการถอน(ซื�อ)เงินลงทุนชั�วคราว 171,383 98,867 9,345

เงินสดถอน(รับ)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น -59,997 19,908 -

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -6,359 -1,228 -6,270 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมลงทุน 51,887 86,847 -24,768 

หน่วย:พันบาท

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

2561 2562 2563

งบการเงินรวม

  



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

     

                                                                           136  

                         

2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 138,163 408,905 -6,246 

จ่ายเงินปันผล -410,207 -385,962 -337,329 

จ่ายชําระเจ้าหนี�สัญญาเช่าการเงิน - - 36,152

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน -272,044 22,943 -307,423 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 16,529 4,730 -2,265 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 43,887 60,416 65,146

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60,416 65,146 62,881

หน่วย:พันบาท

บริษัท ซาบีน่า จํากัด(มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

31 - ธค.
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   ข) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ       

 

                                            บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) 

 

อตัราสว่นทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.05 2.33 2.54 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.24 0.71 0.78 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 8.3 8.0 7.10 

ระยะเวลาเก็บหนี ้(วนั) 43.96 45.61 51.44 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 1.43 1.11 1.03 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 255.54 327.51 355.20 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 8.87 8.43 10.96 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 41.14 43.29 33.31 

Cash Cycle (วนั) 258.36 329.83 373.33 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability Ratio)   

 

 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 51.62 54.44 47.38 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14.22 15.52 11.69 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.65 12.54 9.50 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.38 22.36 15.14 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency Ratio)   

 

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 14.49 14.71 9.51 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  132.80 150.15 102.60 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.24 1.17 1.00 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial 

Policy Ratio) 

  

 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.42 0.62 0.56 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 113.45 93.40 121.86 
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หมายเหต 

-เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2561 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 จากกําไรสะสมประจําปี 2560 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.68 บาท จํานวน 347.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 236.30 ล้านบาท 

-เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2561 ได้มีมติอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสะสม ประจําปี 

2561 โดยจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 173.75 ล้านบาท 

-เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลประจําปี2561จ่ายจากกําไรสะสม โดยจ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 ล้านบาท ซึง่จา่ยแล้วในเดือน  พฤษภาคม 2562 

-เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2562 ได้มีมติอนมุัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลกําไร

สะสม โดยจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 198.08 ล้านบาท ซึง่จา่ยแล้วในเดือน กนัยายน 2562 

-เม่ือวนัที่ 21  กมุภาพนัธ์  2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 ได้มีมติอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลประจําปี ซึง่จา่ยจากผลกําไรสะสม 

โดยจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ล้านบาท 

-เม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 ได้มีมติเลื่อนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2563และอนมุตัิจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลประจําปี2562 ตามงบการเงินลา่สดุ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่จา่ยจากผลกําไรสะสม โดยจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้น

ละ 0.62 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ล้านบาท 

-เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        ซึ่งจ่ายจากผลกําไร

สะสม โดยจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 121.63 ล้านบาท ซึง่จา่ยในเดือน กนัยายน 2563 

-เม่ือวนัที่ 19  กมุภาพนัธ์  2564 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 ได้มีมติอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลประจําปี ซึง่จ่ายจากผลกําไรสะสม 

โดยจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ0.45  บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 156.375   ล้านบาท 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 14.1คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

รายได้จากการขาย 

 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  

 ปี 2563 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 2,898.01 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 จํานวน 

381.74 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.64  เน่ืองมาจากในปี 2563 เกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจบุนัได้ขยายวงกว้างขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทกุมมุโลก ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและ

มีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ ทัง้นีใ้นประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว โดยท่ีทาง

ภาครัฐได้มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย โดยวิธี Lock Down ห้างร้านต่างๆ ในประเทศไทย ตัง้แต่ปลายเดือน 

มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม 2563 จึงมีมาตรการผ่อนคลายจากทางภาครัฐ สามารถเปิดร้านค้า เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจต่อได้ รวมถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในรอบ 2 ในช่วงปลายธันวาคม 2563 จนต้องมีมาตรการควบคุม

เข็มงวดในจงัหวดัท่ีมีความเสีย่งสงู ตามลาํดบั แตก่ระนัน้ก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทก็สามารถปรับแผนกลยทุธ์ในการ

บริหารงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้ ต้นทนุการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพ่ือดํารงไว้ซึ่งผล

ประกอบการท่ีดีของบริษัท 

รายได้จากการขายแยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ (มลูคา่ล้านบาท) 

 

 

2561 ร้อยละ 

 

2562 ร้อยละ 

 

2563 ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้า OEM       

เสือ้ชัน้ใน 207.40 6.71 208.52 6.36 138.11 4.83 

กางเกงชัน้ใน 45.75 1.48 42.23 1.29 24.19 0.85 

อ่ืนๆ 33.65 1.09 36.29 1.11 71.24 2.49 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 

OEM 286.80 9.28 287.04 8.75 233.54 8.16 

รายได้จากการขายสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย       

เสือ้ชัน้ใน 2,261.92 73.21 2,411.05 73.52 2,189.00 76.48 

กางเกงชัน้ใน 459.65 14.88 501.79 15.3 429.74 15.01  

อ่ืนๆ 81.47 2.63 79.62 2.43 9.93 0.35 

รวมรายได้จากการขายสินค้า

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทยอ่ย 2,803.04 90.72 2,992.46 91.25 2,628.67 91.84 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 3,089.84 100.00 3,279.50 100.00 2,862.21 100.0 
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ผลติภณัฑ์ OEM 

 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 ของรายได้จากการขายสนิค้า 

 สาํหรับปี 2563 รายได้จากการขายสนิค้า OEM เทา่กบั 233.54 ล้านบาท  ลดลง 53.5 ล้านบาท  คิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 18.64  รายได้จากการขาย OEM ดังกล่าว  แบ่งเป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และ

ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ  เทา่กบัร้อยละ 4.83  ร้อยละ 0.85  และร้อยละ 2.49 ของรายได้จากการขายสนิค้า 

ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยมีความสําคญัต่อรายได้ของบริษัทฯ 

เน่ืองจากสินค้ามีราคาและอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีกว่าสินค้า OEM นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุดีไซน์ ปริมาณ 

และช่วงเวลาในการจดัจําหนา่ยสนิค้าได้เองอีกด้วย รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

มีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

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 

สําหรับปี 2563 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากับ 

2,628.67 ล้านบาท ลดลง 363.79 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 12.16  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91.84  เมื่อ

เทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า  โดยมีสดัสว่นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 76.48  ร้อยละ 15.01  และร้อยละ 0.35  เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายสนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 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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สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเทา่กบั 1,524.80 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของรายได้จากการขาย

และบริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,373.20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 47.4 ของรายได้จากการขายและบริการ 

เหตุท่ีกําไรขัน้ต้นของปี 2563 ตํ่ากว่าปี 2562 เน่ืองมาจากสถานการณ์ของการแพร่กระจายไวรัส Covid-19 ท่ีเกิดขึน้ 

และเกิดการ Lock Down ในชว่งปลายเดือน มีนาคม จนถึง กลางเดือน พฤษภาคม ในช่วงเวลาดงักลา่วเกิดสภาวะขาด

แคลนหน้ากากอนามยัและหน้ากากผ้าอย่างมาก เพ่ือช่วยในการหยดุยัง้การแพร่กระจายไวรัส ทางผู้บริหารของบริษัท 

ตระหนกัถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยภาพรวม จึงมีนโยบายผลติหน้ากากผ้าบริจาคให้สว่นราชการตา่งๆ รวมถึง

ผลิตออกจําหน่ายให้ประชาชนและองค์กรต่างๆเป็นจํานวนมาก ซึ่งผลิตภณัท์ดงักลา่วมีกําไรขัน้ต้นตํ่ากว่าผลิตภณัฑ์

หลกัของบริษัท รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ หลงัจากวิกฤตการดงักลา่ว ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง ดงันัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทางบริษัทจึงจัดหาสินค้าในราคาท่ีลกูค้าเอือ้มถึง รวมทัง้จัดส่วนลดต่างๆ ให้

ผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นความต้องการซือ้ผู้บริโภคมากขึน้ จึงทําให้เกิดต้นทนุต่อรายได้สงูขึน้ สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นลดลงเมื่อ

เทียบปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

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 
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สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 1,034.14 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 

เทา่กบั 242.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.98  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.49  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึ่งเป็นผล

สบืเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่กระจาย Covid-19 ทําให้บริษัทได้รับการยกเว้น/สว่นลด ค่าเช่า,ค่าบริการ ของห้าง

ร้านจากบริษัทคู้ ค้าในช่วงทีเกิดการ Lock Down ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ลดลงเน่ืองมาจากมีพนกังานบางสว่นของ

บริษัทได้ลาออกไปประมาณเกือบ 600 คน เมื่อเทียบปลายปี 2563 กับปลายปี 2562 และบริษัทไม่ได้รับพนักงาน

ทดแทนในตําแหน่งท่ีว่างลง ค่าใช้จ่ายในด้าน Marketing & Promotion ท่ีลดลง โดยปรับการทํา Marketing & 

Promotion ทาง Online มากขึน้ ทําให้คา่ใช้จ่ายในสว่นนีล้ดลง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบั 339.06 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.70  ของรายได้จากการขายและ

บริการ 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

ปี 2562 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 8.33 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้  6.89 ล้านบาท 

ปี 2563 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเทา่กบั 9.10 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้   0.77 ล้านบาท 

 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562 เทา่กบั 102.80 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2563 เทา่กบั 68.97 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 413.25 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 51.66 ล้านบาท เป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

14.29 

ปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 276.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 136.44 ล้านบาท เป็นอัตราลดลงร้อยละ 

33.02 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

ปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 1.19 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้น (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 22.36 

ปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเทา่กบั 0.80 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้น (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 15.14 

 

14.1.2 ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 
ฐานะทางการเงนิ 
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สินทรัพย์ 

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 

สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2562 เป็น 2,803.94 ล้านบาท  โดยลดลง 213.97 ล้าน

บาท สาเหตมุาจาก ลกูหนีก้ารค้าลดลงเป็น 399.36 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าอ่ืนลดลงเป็น 36.95 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอื

ลดลงเป็น 1,403.95 ล้านบาท ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์สทุธิลดลงเป็น 267.51 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

ลดลงเป็น 241.01 ล้านบาท และสนิทรัพย์สทิธิรอการใช้ เพ่ิมขึน้เป็น 63.95 ล้านบาท 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

         สาํหรับปี 2562  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 417.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 15.14 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึ

กําหนดชําระ  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97  เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 

สาํหรับปี 2563  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเทา่กบั 399.36 ล้านบาท ลดลง 18.06 ล้านบาท  ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึ

กําหนดชําระคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 92 เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.8  เกินกําหนดชําระ 4-6

เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.7  เกินกําหนดชําระ 7-12 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.5 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 

 

สินค้าคงเหลือ 

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

เมื่อเทียบกบัปีก่อน เพ่ิมขึน้จากนโยบายการเพ่ิมสต๊อคสนิค้าเพ่ือลดการสญูเสยีโอกาสในการขาย ในเร่ืองของการขาดส ี

คพั ไซส์ 

          สาํหรับปี 2563  สนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 1,403.95 ล้านบาท  ลดลง 159.84 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 10.22 เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการลดลงของสนิค้าสาํเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทยอ่ย  สนิค้าระหวา่งผลติ 

และวตัถดุิบ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับปี 2562  มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 282.09 ล้านบาท  ลดลงจาก

ปีก่อน 11.57 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2562  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 42.75 ล้านบาท 

สาํหรับปี 2563  มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 267.51 ล้านบาท  ลดลงจาก

ปีก่อน 14.58 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2563  คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์มีตวัตนเทา่กบั 43.68 ล้านบาท 
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ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

สาํหรับปี 2562 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 12.54 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวร

คิดเป็นร้อยละ 14.71 และร้อยละ 150.15 ตามลาํดบั 

สาํหรับปี 2563 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 9.50 ทําให้ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม และสนิทรัพย์ถาวรคิด

เป็นร้อยละ 9.51 และร้อยละ 102.60 ตามลาํดบั 
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หนีส้ิน 

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 
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สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีหนีส้นิเทา่กบั 1,008.83 ล้านบาท  ลดลง 148.14 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงเป็น 558.82 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าลดลงเป็น 107.51  ล้านบาท  เจ้าหนีอ่ื้นลดลง

เป็น 140.72 ล้านบาท  หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนลดลงเป็น  45.73  ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็น 156.05 

ล้านบาท อนึ่งในปี 2563 ได้เร่ิมใช้มาตรฐานบญัชี TFRS16 ทําให้เกิดหนีส้ินท่ีเก่ียวกับสิทธิการเช่า ภายในปี 2563

เทา่กบั 59.73 ล้านบาท ซึง่แยกออกเป็นหนีส้นิสทิธิการเช่าท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากบั 36.15 ล้านบาท ซึ่งอยู่

รวมในเจ้าหนีอ่ื้น และเป็นหนีส้นิสทิธิการเช่าท่ีมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เท่ากบั 23.58 ล้านบาท ซึ่งอยู่รวมในหนีส้ิน

ไมห่มนุเวียนอ่ืน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

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

สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,795.11 ล้านบาท  ลดลง  65.83 ล้านบาท จากปีก่อน 

 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
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Statements of Cash  Flows
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Statements of Cash  Flows
2019 2020

Net Profit +413 +277 

Inventory -446 +160 

2019 2020

Temporary Investments +99 +9 

Property,plant,equipment -31 -29

2019 2020

Dividend -386 -337

Short-term loan +409 -6
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กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

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 

สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทา่กบั 329.93 ล้านบาท  ซึง่ประกอบด้วย  

ปัจจัยหลกั คือ กําไรสทุธิประจํางวด 276.81 ล้านบาท  ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 53.78 ล้านบาท  สินค้า

คงเหลอืท่ีลดลง 159.84 ล้านบาท  เป็นต้น 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 86.85 ล้านบาท โดยบริษัทไถ่ถอน

เงินลงทนุชัว่คราว 98.87 ล้านบาท  จําหนา่ยหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 19.91 ล้านบาท ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 31.18 

ล้านบาท เป็นต้น 

สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั -24.77 ล้านบาท โดยบริษัทไถ่ถอน

เงินลงทนุชัว่คราว 9.35 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 29.10 ล้านบาท เป็นต้น 

 

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

     สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ 22.94 ล้านบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 385.96 ล้านบาท  เพ่ิมเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 408.90 ล้านบาท 

     สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั -307.42 ล้านบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 337.33 ล้านบาท  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 6.25 ล้านบาท 

 

 

14.1.3 ภาระผูกพันในอนาคต 
 สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการระยะยาว 

-    เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามต่อสญัญาเช่าสิ่งปลกูสร้างกบั บริษัท ซาบีน่า ฟาอีสท์ จํากดั 

เพ่ือใช้เป็นสาํนกังานและโกดงัของบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษัทฯ มีสทิธิตอ่อายกุารเช่าออกไปได้ 3 คราว 

ๆ ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 

142,500.00  บาท โดยผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย์ และผู้ ให้เช่า

สญัญาวา่จะไมจํ่าหนา่ยจ่ายโอน ขายทรัพย์ท่ีเช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

-    เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2552 บริษัทย่อยได้ลงนามในสญัญาเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าแห่งหนึ่งเพ่ือเป็นศนูย์ค้า

ปลีกของบริษัทย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะครบกําหนดสญัญาในเดือนมิถนุายน 2563 โดยบริษัทย่อยได้ชําระ

เงินคา่สทิธ์ิในการเช่าพืน้ท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ล้านบาท 
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ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขัน้ตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563                     มีดงัตอ่ไปนี ้:- 

บริษัท   

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

ไมเ่กิน 1 ปี 0.71 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1.71 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 2.42 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

ไมเ่กิน 1 ปี 74.56 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 44.07 

มากกวา่ 5 ปี 0.56 

รวม 119.19 

หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ2562   บริษัทฯ มีหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ดงันี:้- 

  ล้านบาท 

  งบการเงินรวม  

วตัถปุระสงค์  31ธันวาคม 2563  31ธันวาคม 2562  

1. คํา้ประกนัตอ่กรมศลุกากร  1.10  3.25  

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  

รวม  4.35  6.50  

 

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2561 ถึงปี 2563 คิดเป็นจํานวนเงินดงันี ้

 

 หนว่ย: บาท      2561      2562      2563 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 960,000 960,000 910,000 

คา่ตอบแทนอ่ืน - - - 
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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 19 กุมภาพันธ์ 2564 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 

67 MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 64/2007  

 

46.38 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 

56 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 

65 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 

54 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 

2563-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

-ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

-กรรมการบริหารความเสีย่ง 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย 

2563-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

2556-2558 

 

 

 

 

 

 

-ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

-ผจก.ฝ่ายบญัชีโรงงาน 

 

-บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั 

-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. นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์          

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

ตามท่ีกําหนดในหนงัสอืรับรองและ

กรรมการบริหารความเสีย่ง) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

21  กมุภาพนัธ์  2563 

44 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศ 

MS-CIS 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- EDP  ปี 2019 

- CGE 16/2020 

0.003 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2563-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง         

- กรรมการ,กรรมการบริหาร 

- ผู้ อํานวยการสายงานพฒันา

ธุรกิจช่องทางใหม ่

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษัทยอ่ย 

2563-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 

 

- ผู้ อํานวยการสายงานพฒันา

ธุรกิจช่องทางใหม ่

- 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 

 

55 

 

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 

73 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 

71 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 

75 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 

57 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 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-บริษัท เกลอแก้วก่อกิจ 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 

52 ปริญญาโท/ 

MBA (Finance)/ 

California State University 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 86/2007 

- SFE 6/2010 

- ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน 

2562-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอ่ืน 

2563-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) 

 

 

52 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.นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ /, // /, // 

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) 

 

 

38 

 

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 
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เอกสารแนบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยนื ปี 2563 
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain) 
 

 บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทานของทกุกระบวนการในหว่งโซธุ่รกิจ  เพ่ือมผีลการ

ดําเนินงานท่ีดแีละบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ  ซึง่รวมถึงการปรับปรุงประสทิธิภาพทกุกระบวนการตัง้แตก่ารผลติ การบริหาร

คลงัสนิค้า การขนสง่ และการจดัจําหนว่ย อีกทัง้ต้องการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี  

นอกจากนีย้งัคํานงึถงึความรับผิดชอบตอ่การบริโภคทรัพยากรในการผลติ โดยไมก่ระทบตอ่การใช้ทรัพยากรของคนรุ่นหลงั 

และสร้างคณุคา่ผลติภณัฑ์และบริการด้วยนวตักรรมตา่งๆ  ตามวสิยัทศัน์ของบริษัท “Create Value with Innovation” 

การจัดการทรัพยากร 

ด้านวัตถุดิบและคู่ ค้า : บริษัทมุง่เน้นการใช้วตัถดุิบท่ีมคีวามปลอดภยักบัผู้บริโภค และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยเลอืก

คูค้่าท่ีได้รับการรับรอง OEKO-TEX Standard 100  คือ ผา่นการทดสอบมาตรฐานของสนิค้าระดบัสากลจากสถาบนั

ทดสอบสิง่ทอ (The International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) (OEKO) 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึง่เป็นการรับรองระดบัโลกท่ีนานาชาติเช่ือมัน่ และไว้วางใจในการทดสอบสิง่ท่ีเป็นอนัตราย สาร

ตกค้างในผลติภณัฑ์สิง่ทอ เช่น เส้นด้าย, ผ้าและผลติภณัฑ์สิง่ทอตา่งๆ วิทยาศาสตร์ นอกจากนีคู้ค้่าท่ีดาํเนินธุรกิจกบั

บริษัทต้องผา่นการคดัเลอืกและประเมินการจดัการด้านสงัคม  สิง่แวดล้อม การเคารพสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทร่วมกบัคูค้่าในการแลกเปลีย่นความรู้ และพฒันาวตัถดุิบเพ่ือเพ่ิมคณุคา่ให้แก่ผลติภณัฑ์   
 

ด้านพลังงานไฟฟ้า : บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการใช้พลงังานในการผลติ และมุง่มัน่ในการบริหารจดัการการใช้

พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยใช้พลงังานทดแทน และอนรัุกษ์พลงังาน จากการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีมี

ประสทิธิภาพ พร้อมทัง้ปลกูจิตสาํนกึของพนกังาน ในการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ด้านพนักงาน : บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสดุขององค์กร จึงสนบัสนนุการ

พฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งรอบด้าน โดยให้พนกังานเรียนรู้ทกัษะใหม ่(Reskill)  รวมทัง้การให้ความรู้เก่ียวกบั

ทกัษะท่ีสงูขึน้ให้กบัพนกังาน (Upskill) เพ่ือสามารถทํางานท่ีแตกตา่งจากเดมิ และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึน้ ซึง่
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สง่ผลตอ่ความสาํเร็จของงาน   ควบคูไ่ปกบัการดแูลการเคารพสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของพนกังาน เพ่ือสร้างบรรยากาศ

ในการทํางานอยา่งมคีวามสขุ  สนกุ  และท้าทาย 

กระบวนการผลิต 

 บริษัทให้ความสาํคญักบัผลติภณัฑ์ ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบให้เหมาะสมกบัทกุรุ่นทกุวยั   และกระบวนการ

ผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์นัน้ ทัง้นีบ้ริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรในการผลิต จึงดําเนินโครงการ

Zero Waste และต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต จึงได้นําหลกัการ Lean เข้ามาประยกุต์ใช้ เพ่ือสร้างคณุค่า

ให้กบัทกุกระบวนการ และกําจดังานท่ีไมส่ร้างคณุคา่ ซึง่สามารถลดระยะเวลาการสง่มอบผลติภณัฑ์ และของเสียได้อย่าง

มาก นอกจากนีบ้ริษัทให้ความสาํคญัในการไมส่ร้างผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานของบริษัท โดยนํา้ทิง้หรืออากาศ

ท่ีปลอ่ยออกจากโรงงานจะได้รับการดแูลและบําบดัจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ทัง้นีเ้พ่ือมุ่งสู่การเป็นอตุสาหกรรมสี

เขียว (Green Industry) 

การจัดการคลังสนิค้าและการขนส่ง 

บริษัทมีการจดัจําหนา่ยสนิค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผา่น 4 ช่องทางการขายโดยการขายผา่นช่องทาง 

Sabina Export และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึง่จะถกูนําสง่ไปตา่งประเทศหลงัจากผลติแล้วเสร็จ 

และขายผา่นช่องทาง Retail Business และ Non Store Retailing ซึง่สนิค้าท่ีผลติแล้วเสร็จจะถกูนําสง่เข้าคลงัสนิค้า  

บริษัทพฒันาระบบในการบริหารจดัการคลงัสนิค้า 2 ช่องทาง คือ  

1.การกระจายสนิค้าไปยงัจดุขายทัว่ประเทศ  ซึง่มีการออกแบบการขนสง่เพ่ือให้สามารถขนสง่สนิค้าได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ ทัง้ในรูปแบบ Full Truck Load หรือ Milk Run  พร้อมทัง้มีระบบตดิตามรถขนสง่ด้วยโปรแกรม  นอกจากนี ้

บริษัทได้พฒันาระบบการดแูลสต็อกสนิค้าในแตล่ะจดุขาย  เพ่ือกระจายสนิค้าได้อยา่งถกูท่ี  ถกูเวลา  และถกูกบัความ

ต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี โดยพฒันาระบบ และติดตัง้ Point of Sale ท่ีจดุขายสาํหรับการตรวจสอบสนิค้าท่ีขาย

และสต็อกสนิค้าของจดุขาย  เพ่ือบริหารจดัการการเตมิเตม็สนิค้า สง่ผลให้มียอดสต็อกสนิค้าท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัความต้องการของแตล่ะจดุขาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสนิค้ามากยิง่ขึน้   

2.การกระจายสนิค้าออนไลน์ ซึง่การขายผา่นช่องทางนีต้้องใช้การบริหารจดัการสงูมาก  เน่ืองจากมีข้อจํากดั

ด้านเวลาในการสง่สนิค้าภายใน 48 ชม. หลงัจากรับ Order  ซึง่ทางบริษัทได้พฒันาระบบโปรแกรมพิเศษสาํหรับการ

เปิดรับ Order, การจดัสนิค้าด้วย Hand held, การรันบิล, การสง่มอบขนสง่ และระบบปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าเพ่ือสือ่สาร

ข้อมลูเก่ียวกบัคําสัง่ซือ้และการจดัสง่ นอกจากนีเ้พ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจในการสัง่ซือ้ออนไลน์ ซึง่ลกูค้าไมส่ามารถเห็นหรือจบั

ต้องสนิค้าจริง บริษัทจึงกําหนดนโยบายการคืนของโดยไมม่คีําถาม (No Questions Asked Policy) ทําให้การขายผา่น

ช่องทางนีเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง   

ผู้บริโภค 

บริษัทฯมุง่เน้นการผลติสนิค้าท่ีมคีณุภาพและปลอดภยัตามความคาดหวงัของลกูค้า (Customer Expectation) เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่ห้เกิดข้อร้องเรียน และต้องการสร้างความพงึพอใจแกล่กูค้า (Customer Satisfaction) อีกทัง้บริษัทให้

ความสาํคญัในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ เพ่ือสร้างคณุคา่ผลติภณัฑ์และบริการด้วยนวตักรรมตา่งๆตามวิสยัทศัน์ของ

บริษัท “Create Value with Innovation”  ท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุเพศทกุวยั และสง่มอบผลติภณัฑ์ท่ี

เกินความคาดหวงั (Product Beyond Expectation) ให้แก่ลกูค้า เพ่ือสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัลกูค้า (Delight)   
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สาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 

ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนดแูลผลการดําเนินงานท่ีสง่ผลกระทบทางลบตอ่

สิง่แวดล้อม รวมทัง้เป็นไปในทิศทางท่ีองค์กรและผู้มีสว่นได้เสยีต้องการ บริษัทจึงรวบรวมข้อมลูจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้

ภายในและภายนอก เพ่ือกําหนดประเด็นสาระสาํคญัตา่งๆ จาก ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลกูค้าจากการสาํรวจ

และข้อมลูของ CRM (Customer Relationship Management),  กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง, ชมุชนใกล้เคียง

โดยแบบสาํรวจชมุชน และความสนใจของนกัลงทนุ  

ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ เป็นประเด็นสาระสาํคญัท่ีบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

เป็นความอยูร่อดหรือผลกําไร-ขาดทนุ ความเติบโตและความยัง่ยนืขององค์กร  

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ เป็นประเด็นสาระสาํคญัท่ีบริษัทให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเก่ียวข้องอยา่งมีนยัสาํคญั

กบัความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีสาํคญั บริษัทจงึมุง่มัน่ในการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าและสง่ผลโดยตรงตอ่ยอดขาย ซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัท 

การบริหารความสัมพันธ์กับลกูค้า เป็นประเด็นสาระสาํคญัท่ีบริษัทต้องการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว หรือผกูพนั

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีและสนบัสนนุในตราสินค้า บนพืน้ฐานของการได้รับประโยชน์

ทัง้สองฝ่าย (Win-Win Strategy)  

การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เป็นประเด็นสาระสาํคญัท่ีบริษัทต้องการมุง่เน้นให้คูค้่าแตล่ะราย เติบโตและยัง่ยืนไป

พร้อมกบับริษัท โดยการพฒันาปรับปรุง รับฟัง แก้ไขปัญหาร่วมกนั บนพืน้ฐานของความยตุิธรรมและโปร่งใส 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ESG (Environmental, Social, Governance) เป็นประเด็นสาระสาํคญัท่ี

บริษัทและผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก นอกเหนือจากการให้ความสนใจข้อมลูทางการเงิน นกัลงทนุได้เร่ิม

ให้ความสนใจในการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือความยัง่ยืน เช่น ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และการ

กํากบักิจการท่ีด ี

การประเมินสาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 

 

 

1. ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

2. นวตักรรมผลติภณัฑ์ 

3. การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

4. การบริหารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า 

5. ESG (Environmental, Social, 

Governance) 
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1. ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ  

รายละเอียดแสดงใน สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

2. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการพฒันา นวตักรรมสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่สะท้อนในวิสยัทศัน์ของบริษัท “สร้างคณุคา่ด้วย

นวตักรรม (Create Value With Innovation)”  อนัเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า  รวมทัง้ต้องการสง่มอบ

ผลติภณัฑ์ท่ีเหนือความคาดหมายให้กบัลกูค้า  เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ 

แนวทางการพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

  จากความมุง่มัน่ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 

โดยเร่ิมจากนวตักรรมสาํหรับลกูค้าท่ีมเีต้าทรงเลก็ Small Cup Size ภายใต้การพฒันารุ่น Doomm Doomm (ดมูดมู) ซึง่

สาวๆ ทกุคนต้องรู้จกั ระหวา่งปี 2549-2558 จนเมื่อนกึถึงชดุชัน้ในสาํหรับเต้าทรงเลก็ คงปฏิเสธไมไ่ด้ท่ีจะนกึถงึ Doomm 

Doomm by Sabina หลงัจากประสบความสาํเร็จจนเป็นท่ี 1 ในตลาดชดุชัน้ในดนัทรงแล้ว บริษัทฯได้ขยายกลุม่เป้าหมาย 

มาสูส่าวๆ ท่ีมีขนาดเต้าทรงใหญ่ขึน้ ซึง่มีสดัสว่นในตลาดกวา่ 70% โดยเปิดตวันวตักรรมสาํหรับเต้าทรงใหญ่ (Big Cup) 

ภายใต้รุ่น Perfect Bra ในปี 2559  ทัง้นีย้งัคงยดึหวัใจสาํคญัในการพฒันาสนิค้าท่ีใช้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง โดยพฒันา

สนิค้าจากปัญหาท่ีลกูค้าพบ และต้องการหาทางแก้ไข ซึง่ทัง้ 2 นวตักรรมประสบความสาํเร็จในการตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าอยา่งดีเยี่ยม และในปัจจบุนัถือวา่ชดุชัน้ในซาบีนา่ ตอบโจทย์ครอบคลมุสาํหรับสาวทกุคพัไซส์ 

 หลงัจากประสบความสาํเร็จกบั 2 นวตักรรมนีแ้ล้ว บริษัทฯยงัพบวา่ ลกูค้าสว่นใหญ่เร่ิมให้ความสนใจกบัชดุ

ชัน้ในท่ีสวมใสส่บาย  จากจํานวนการค้นหาท่ีเก่ียวกบัเสือ้ชัน้ในท่ีสวมใสส่บาย มากกวา่ 4.5 ล้านการค้นหา (mentions on 

social media YoY- Nov 2017) และมากกวา่ 14 ล้านการค้นหา เก่ียวกบัเสือ้ในไมม่ีโครง (mentions on social media 

YoY- Nov 2017)  บริษัทฯ จึงพฒันานวตักรรมสาํหรับ All Cup ภายใต้ นวตักรรม Wireless Shape ในปี 2560-2561 และ

นวตักรรมนีป้ระสบความสาํเร็จ  สามารถตอบโจทย์ปัญหาของลกูค้าอยา่งตรงใจและได้รับผลตอบรับท่ีดี ซึง่สะท้อนให้เห็น

จากยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึน้  

 ในปี 2562 ทีมวิจยัและพฒันายงัพบอีกวา่ มกีารค้นหาเก่ียวกบัเสือ้ในไมม่ีตะเข็บมากกวา่ 1 ล้านการค้นหา 

(mentions on social media YoY- Nov 2018)  บริษัทฯจึงตอ่ยอดในการพฒันา นวตักรรมบราไร้ตะเข็บ หรือนวตักรรม 

Seamless Fit  เพราะชดุชัน้ในเป็นสนิค้าท่ีสมัผสัโดยตรงกบัผิวของผู้สวมใส ่ สมัผสันัน้จงึต้องเรียบเนียนท่ีสดุ ไมม่ีรอยกด

เจ็บ นัน่คือ ลดรอยตะเข็บให้เหลอืน้อยท่ีสดุ ด้วยเทคนิคพิเศษ 3 อยา่งโดยใช้เทคโนโลยี Weaving (การทอ) Free cut (การ

ตดั) และ Bonding (การรีดกาวด้วยความร้อน) แทนชดุชัน้ในแบบเดิมท่ีมตีะเข็บรอยตอ่จํานวนมาก ซึง่ชว่ยในการลดทอน

กําลงัคนด้านการผลติและลดขัน้ตอนการเย็บให้เหลอืน้อยลง โดยใช้เทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรเข้ามาแทนท่ี  อนัเป็น

นวตักรรมท่ีได้รับความสาํเร็จสงูสดุ   

ทัง้นีภ้าพลกัษณ์ของบราท่ีใช้นวตักรรมดงักลา่วเป็นการเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของชุดชัน้ในแบบเดิมๆ ท่ีเราคุ้นเคย 

ถือได้วา่ เป็นยคุใหมข่องชดุชัน้ในอยา่งแท้จริง (New Era of Lingerie)โดยบริษัทฯ ได้ปรับเพ่ิมนวตักรรมนี ้ ซึ่งเป็นเทรนด์

ของโลก เข้าไปในสนิค้าหลกัท่ีขายดี หรือ Product Hero ทกุแบบ เพ่ือให้ลกูค้าได้มีประสบการณ์เรียบเนียน ไร้ตะเข็บ ใน

รูปแบบชดุชัน้ในท่ีใสป่ระจําอยูแ่ล้ว โดยมีให้เลอืกกวา่ 40 แบบ  
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สรุปวิวฒันาการนวตักรรมผลติภณัฑ์ของซาบีนา่ 

   Traditional bra (Comfort 1.0)                 Evolution (Comfort 2.0)                         Seamless Fit (Comfort 3.0) 

 

บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์ ดงันี ้

1. กําหนดโครงสร้างการทํางานแบบ Agile เพ่ือพฒันาผลติภณัฑ์ได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสทิธิภาพ โดย

จดัให้โครงสร้างงานประกอบด้วยทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง สาํหรับร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์ตามรุ่นของ

สนิค้า 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

หนว่ยงาน รุ่นสนิค้า 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัเดินหน้าเพ่ิมนวตักรรม Non Slip Tech 

สาํหรับชดุชัน้ในเกาะอก ท่ีช่วยเพ่ิมความมัน่ใจสาํหรับสาวๆ ให้

เกาะเกง่ไมก่ลวัหลดุ เกาะได้ทกุคพัไซส์ ในรุ่น Body Bra The 

Seriesโดยนวตักรรม Seamless Fit Innovation - Non Slip Tech 

Bra  ได้รับกระแสตอบรับอยา่งล้นหลาม 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

176 

 

2. กําหนดทีมวิจยัและพฒันาสาํหรับการพฒันาผลติภณัฑ์ เพ่ือค้นหาข้อมลูความต้องการ ความสนใจ ปัญหา

การสวมใส ่  การเปลีย่นแปลงของสรีระ และพฤติกรรมของผู้บริโภค สาํหรับเป็นแนวทางในการสง่มอบ

ผลติภณัฑ์ท่ีตรงตามความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 
 

3. กําหนดทีมงานผู้เก่ียวข้องร่วมทํา Design Thinking เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการพฒันา

นวตักรรม ภายใต้แนวคิด RTB (Reason To Believe) 4 ด้าน คอื Comfort-ใสส่บาย Smooth-เนียนเรียบ 

Beautiful Shape-ทรงสวย  Closer breast-อกชิด 

 
4. ทําการออกแบบผลติภณัฑ์จากข้อมลูของทีมวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ และผลการร่วมทํา Design 

Thinking 

5. ทําตวัอยา่งงานออกแบบ เพ่ือทดสอบการสวมใส ่(Testing & Fitting) 

 

ผลการดาํเนินงานด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

จากนวตักรรม “SABINA Seamless Fit Innovation - Non Slip Tech Bra  ชดุชัน้ในเรียบเนียนไร้ตะเข็บ - เกาะ

เก่งไมก่ลวัหลดุ” ซึง่เน้นความโดดเดน่ของนวตักรรมท่ีความเรียบเนียน ไร้ตะเข็บ เพ่ิมความสบายท่ีมาพร้อมทรงสวย  อนั

เป็นเคลด็ลบัสาํคญัของชดุชัน้ในซาบีนา่ ซึง่เปิดตวัตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2563 โดยได้รับกระแสตอบรับอยา่งดีเยีย่ม บริษัทจึง

ตดัสนิใจสง่นวตักรรมนีเ้ข้าประกวดรางวลั SET AWARD ประจําปี 2563 เพ่ือเผยแพร่หรือเปิดเผยนวตักรรมทางธุรกิจ  

และได้รับรางวลันวตักรรมยอดเยีย่ม Outstanding Innovative Company Awards   โดยนวตักรรมใหมนี่ช้่วยเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการผลติให้สงูขึน้ และสง่ผลตอ่การลดต้นทนุการผลติได้อยา่งมีนยัสาํคญั ทําให้เวลาในการผลติสนิค้าตอ่

ชิน้ลดลง ผลผลติตอ่วนัจงึเพ่ิมสงูขึน้  

 

หัวข้อ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

1. Fitting ทรงสวย มีโครง ทาํใหเ้จ็บ ไร้โครง ใส่สบาย ใหท้รงสวย  

2. รูปลกัษณ์ มีตะเขบ็ เรียบเนียน ไร้รอยต่อ  

3. ขั้นตอนการผลติ 42  ขั้นตอน 30  ขั้นตอน 12  ขั้นตอน 

4. เวลาในการผลติ 27.678  นาที 15.370  นาที 12.308  นาที 

5. กาํลงัผลติ 222 ตวั/วนั/ไลน์ 400 ตวั/วนั/ไลน์ 178 ตวั/วนั/ไลน์ 
 

นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ต้นทนุการผลติท่ีตํ่าลง และทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นหรือ Gross Profit Margin เพ่ิมสงูขึน้ 

ผลจากการใช้นวตักรรม Seamless ในปี 2562 ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นดีกวา่ขึน้กวา่ปีก่อนหน้าถงึ 12% (อ้างอิงข้อมลู ผล

ประกอบการบริษัทฯ ซาบีนา่ในปี 2562) 
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ซึง่นวตักรรมนีไ้ด้มาจากความทุม่เท มุง่มัน่ ตัง้ใจในการพฒันาผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในท่ีดีท่ีสดุ  เพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีเน้นการเลอืกซือ้ชดุชัน้ในท่ีสวมใสส่บายเป็นอนัดบัแรก  และรองลงมาคือ เร่ืองของความ

สวยงาม แฟชัน่และราคา  ทัง้นีบ้ริษัทฯยงัคงมุง่มัน่ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  โดยการนําข้อมลู คําแนะนํา และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  เพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงสนิค้าและบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าตอ่ไป 

 

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลกูค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

 พนัธกิจหลกัของบริษัท คือ ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นความสาํคญัอนัดบัแรก ดงันัน้บริษัทจงึให้ความสาํคญั

กบันวตักรรมผลติภณัฑ์ คณุภาพของสนิค้าและบริการหลงัการขาย รวมทัง้ความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินการเพ่ือความ

รับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในผลติภณัฑ์และการดําเนินงานของบริษัท   

แนวทางการสร้างความสัมพนัธ์กับลกูค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยเร่ิมจากการสร้างความเช่ือมัน่ในผลติภณัฑ์ของบริษัท และพฒันา

พนกังานขายให้สามารถให้คําแนะนําสนิค้าท่ีเหมาะสมกบัสรีระของแตล่ะบคุคล จดัให้มีฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer 

Relationship Management : CRM) เพ่ือสือ่สารและสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าระยะยาว  รวมทัง้ดําเนินการสาํรวจ

ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นระยะ ซึง่มีรายละเอียดการดาํเนินงาน ดงันี ้

1. ดําเนินการเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจจากลกูค้า  โดยกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  

ซึง่เร่ิมจากการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม สง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมี

มาตรฐานตรงความต้องการของลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม  การให้ความรู้และข้อมลูท่ีถกูต้องของผลติภณัฑ์ การสนบัสนนุ

บริการหลงัการขาย  ตลอดจนรับผิดชอบข้อมลูของผู้บริโภคให้มคีวามปลอดภยัและเป็นความลบั โดยในปี 2563 บริษัทไม่

พบข้อร้องเรียนการละเมิดความเป็นสว่นตวัของลกูค้าจากบคุคลภายนอกหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลใดๆ 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 418-1 การร้องเรียนท่ีมนียัสาํคญัเก่ียวกบัการละเมดิความเป็นสว่นตวัของลกูค้า 

2. พฒันาพนกังานขายสาํหรับให้คําแนะนําลกูค้าเพ่ือความเหมาะสมกบัสรีระ  และผลติภณัฑ์สาํหรับโอกาส

การ 

ใช้งานท่ีแตกตา่ง โดยทางบริษัทได้กําหนดหลกัสตูรเพ่ือพฒันาพนกังานขาย คือ เทคนิคการบริหารงานขายขัน้พืน้ฐาน และ

เทคนิคการบริหารงานขายขัน้สงู ทัง้นีใ้นหลกัสตูรมีการเยีย่มชมดกูารทํางานจริง ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ จนถึง

กระบวนการผลติ ซึง่ทําให้พนกังานมีความเข้าใจในผลติภณัฑ์และสามารถให้คาํแนะนําได้ดีขึน้ 

3. จดัให้มีช่องทางการสือ่สารเพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท โดยจดัตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) เพ่ือ 

เป็นช่องทางในการรับความคดิเห็น  ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลกูค้า เพ่ือปรับปรุงและพฒันาสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง  

ทัง้นีล้กูค้าสามารถติดตอ่เจ้าหน้าท่ีได้ทกุวนัในเวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. โดยกําหนดหลากหลายช่องทาง ดงันี ้

1. Call Center ผา่นทางเบอร์ 02 422 9430 

2. เมล์ ผา่นทาง crm@sabina.co.th 

3. Line Official account  : @SabinaThailand 

4. Facebook page : SabinaThailand 

   ซึง่ข้อร้องเรียนทัง้หมดจะได้รับการดําเนินการอยา่งระมดัระวงัและเป็นธรรม และนําเข้าสูก่ระบวนการทวนสอบ

หาสาเหต ุเพ่ือหาแนวทางแก้ไขป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ตอ่ไป 

mailto:crm@sabina.co.th
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4. จดัให้มีบริการหลงัการขาย โดยปรับแก้ไขสนิค้าสาํหรับลกูค้าท่ีมีสรีระพิเศษ หรือปรับแก้ไขสนิค้า เช่น การ 

เย็บถงุหน้าเต้า  การตดัลาํตวั  และการตอ่ตะขอ  ทัง้นีใ้นปี 2563 มีจํานวนผู้ใช้บริการ 525 ราย 

5. ดําเนินการสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า ท่ีซือ้สนิค้าและบริการจากบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือทวนสอบมาตรฐาน 

สนิค้าและการให้บริการ รวมทัง้เป็นการได้รับข้อมลูสาํหรับนําไปปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานของบริษัทตอ่ไป โดย

กําหนดเป้าหมายในการสาํรวจความพงึพอใจด้านสนิค้า และบริการในระดบัมาก ถึง มากท่ีสดุ 90% ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีมีรายละเอียดผูต้อบแบบสอบจาํนวน  3,249 

ค 

 

ทัง้นีม้ีรายละเอียดผู้ตอบแบบสอบจํานวน  3,249 คน แบง่ตามอาย ุดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสาํรวจพบวา่ ลกูค้าให้ความพงึพอใจในสนิค้าและบริการ ระดบัมาก ถึง มากท่ีสดุ รวม  97.9 % 

รายละเอียดแสดงในกราฟด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบการสาํรวจความพึงพอใจประจําปี 2563 ซึ่งสํารวจ

ในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564   

โดยมีลกูค้าทําแบบสอบถามทัง้สิน้ 3,249 คน เป็น

ลกูค้าประจํา 87% และลกูค้าใหม ่13% 

5.6% 
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จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าด้านสนิค้าในคําถามความรู้สกึของลกูค้าท่ีเก่ียวกบั    

แบรนด์ พบวา่ลกูค้าประมาณ 91% รู้สกึวา่สนิค้าแบรนด์ซาบีนา่ มีคณุภาพเหนือกวา่สนิค้าแบรนด์อ่ืนๆในท้องตลาด และ

ในคําถามความรู้สกึเก่ียวกบันวตักรรม พบวา่ลกูค้าประมาณ 98% รู้สกึวา่แบรนด์ซาบีนา่ เป็นแบรนด์ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ

ออกมาให้เลอืกใช้บริการอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าด้านบริการของพนกังานขาย พบวา่ลกูค้าให้ความพงึ

พอใจในบริการของพนกังานขายระดบัมาก ถึง มากท่ีสดุ รวม 80.8% รายละเอียดแสดงในกราฟด้านลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสาํรวจความพงึพอใจด้านบริการของพนกังานขาย ตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  ซึง่พบวา่มปัีญหาจาก

การสือ่สารในระหวา่งให้บริการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้นําผลการประเมินเพ่ือพฒันาและปรับปรุงการบริการของพนกังานขาย โดย

เพ่ิมหลกัสตูรเก่ียวกบัมาตรฐานในการสือ่สารกบัลกูค้า  เพ่ือตอ่ยอดในการบริการ สาํหรับพฒันาให้การบริการดีขึน้ และ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตอ่ไป 

 

4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

บริษัทมุง่มัน่ในการพฒันาผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบหลกั ในฐานะคูค้่าท่ีจะเป็นพนัธมิตรร่วมกนัพฒันาวตัถดุิบ เพ่ือ

สร้างคณุคา่ผลติภณัฑ์และลดต้นทนุการผลติ  ผา่นการแลกเปลีย่นข้อมลู เทคโนโลยี การพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์ 

เพ่ือผลประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย บนพืน้ฐานของการสร้างความไว้วางใจระหวา่งกนั การให้คณุคา่ตอ่กนัและความสมัพนัธ์

แบบระยะยาว ด้วยการทําธุรกิจอยา่งโปร่งใส  เป็นธรรม  ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขทางการค้า 

แนวทางในการบริหารความสมัพันธ์กับคู่ค้า 

บริษัทกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดงันี ้ 

1. กําหนดนโยบายในการคดัเลอืกคูค้่าท่ีดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม และมีการจดัการด้านประเด็นสงัคมในเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน การดแูล

พนกังานและแรงงาน  

2. จดัทําจรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่คูค้่า (Supplier Code of Conduct) โดยคํานงึถึงความซื่อสตัย์ใน

การดาํเนินธุรกิจ และรักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า  บนพืน้ฐานของจริยธรรม ความเสมอ

ภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 
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3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าร่วมกนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะรีบเจรจากบัคูค้่าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย    

4. ประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สนิ หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า รวมทัง้เผยแพร่ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ในการงดรับ

ของขวญัและการเลีย้งรับรองในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละในโอกาสอ่ืนใดให้คูค้่ารับทราบ ตลอดจนสนบัสนนุให้คูค้่า

ทางธุรกิจร่วมเป็นเครือขา่ยการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  

5. ประชาสมัพนัธ์ให้คูค้่าทราบนโยบายท่ีเป็นประเด็นด้านสงัคม และการเคารพสทิธิมนษุยชนของบริษัท โดยออก

จดหมายให้คูค้่ารับทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ในเร่ืองการไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน ไมใ่ช้แรงงานบงัคบั 

รวมทัง้แรงงานเดก็ เป็นต้น 

6. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั โดยแลกเปลีย่นความรู้ เทคโนโลยี การพฒันาและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ เพ่ือสร้างคณุคา่ผลติภณัฑ์ 
 

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทําให้เกิดโอกาสการพฒันาวตัถดุิบกบัคูค้่า ในด้านการพฒันาคณุภาพของ

ผ้าสาํหรับการผลติหน้ากากผ้า เร่ิมจากนํานวตักรรมเส้นใย Aerosilver Innovation ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEK  

จากประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือทอเป็นผ้า Magic Silver และได้ผา่นการทดสอบจากสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ หรือ 

Thailand Textile Institute (THIT) ในการยบัยัง้แบคทีเรีย พร้อมเคลอืบสารป้องกนัละอองนํา้และแสง UV  

 

 

 

ซึง่ในปี 2563 บริษัทได้ตรวจตดิตาม

ในเร่ืองการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

การดาํเนินธุรกิจ 2 คูค้่าสาํคญั ใน

วตัถดุิบหลกัผ้า 
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จากความร่วมมือกนัในการพฒันาผ้า Magic Silver ท่ีเคลือบสารป้องกนัละอองนํา้และแสง UV เพ่ือช่วยในการ

ป้องกนัและลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชือ้โรค ทําให้เกิดผลติภณัฑ์หน้ากากผ้า คือ Triple Mask  ซึง่มีหลายรูปแบบ 
 

 

TRIPLE MASK หน้ากากผ้าพรีเมียม 3 ชัน้ ผลติด้วยเนือ้ผ้าท่ีมคีณุสมบตัิแตกตา่งกนั 3 ชนิด คือ  

เนือ้ผ้า ชัน้นอก : SUPER PROTECTION LAYER นวตักรรมเส้นใยผ้า MAGIC SILVER ท่ีช่วยยบัยัง้

แบคทีเรียและเคลอืบสารป้องกนัละอองนํา้และแสง UV  

เนือ้ผ้า ชัน้กลาง : EXTRA PROTECT LAYER ป้องกนัยิง่ขึน้ด้วย COTTON WOVEN FABRIC ผ้าคอนตอน

เส้นใยธรรมชาติเนือ้ละเอียด ท่ีมคีณุสมบตัิชว่ยป้องกนัฝุ่ น 

เนือ้ผ้า ชัน้ใน : PROTECT AND CARE LAYER นวตักรรมเส้นใยผ้า MAGIC SILVER ท่ีช่วยยบัยัง้แบคทีเรีย

สาเหตขุองการเกิดสวิ และให้สมัผสันุม่สบาย  

ทัง้นีม้ีคณุสมบตัิพิเศษโดยรวม ดงันี ้

 ANTI-BACTERIA ยบัยัง้แบคทีเรีย    

 ANTI-DUST ป้องกนัฝุ่ น 

 ANTI-ACNE ยบัยัง้แบคทีเรียสาเหตขุองการเกิดสวิ 

 LIQUID-REPELLENT ป้องกนัละอองนํา้ 

 ANTI-ODOR ป้องกนักลิน่อบั  

 UV PROTECTION ป้องกนัรังส ีUV 

 WRINKLE FREE เนือ้ผ้าไมย่บั ไมต้่องรีด 

 LINT FREE เนือ้ผ้าไมเ่ป็นขยุ 

 SOFT&COMFORT สวมใสส่บาย     

 QUICK DRY แห้งเร็ว 

 D-CURVE กระชบัเข้ากบัใบหน้าทกุรูปทรง มีโครงปรับได้ตามรูปจมกู 
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ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่ ค้า 

จากการดาํเนินงานด้านความสมัพนัธ์กบัคูค้่ามีผลดําเนินงานในปีท่ีผา่นมาดงันี ้ 

1. บริษัทร่วมมือกบัคูค้่าในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมภ่ายใต้รุ่น Seamless Fit ท่ีต้องการความเรียบเนียน ไม ่

มีรอยกดเจ็บ โดยลดรอยตะเข็บให้เหลอืน้อยท่ีสดุ โดยใช้เทคโนโลยี Weaving (การทอ) และ Bonding (การรีดกาวด้วย

ความร้อน) ซึง่สร้างมลูคา่ทางการตลาดให้บริษัทอยา่งมาก ยอดขายภายใต้รุ่น Seamless Fit โดยในปี 2562 ถึง 2563 มี

รายได้จากการขายรุ่น Seamless Fit 33% จากยอดขายแบรนด์ซาบีนา่ทัง้หมด 

2. บริษัทได้ร่วมกบัคูค้่าในการพฒันาผ้า MAGIC SILVER ทําให้เกิดผลติภณัฑ์หน้ากากผ้า Triple Mask ซึง่ 

เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในการป้องการการแพร่กระจายและลดโอกาสเสีย่งจาก

ภาวะฝุ่ นในปัจจบุนั ซึง่ในปี 2563 ยอดขายของหน้ากากผ้าเฉพาะกลุม่ Triple Mask Series มีมลูคา่ถึง 35 ล้านบาท 

จํานวนทัง้หมด 271,993 ชิน้  

3. จดักลุม่คูค้่าของบริษัทเป็นกลุม่ตามประเภทวตัถดุิบคือ ผ้า, ลกูไม้  และอปุกรณ์ประกอบ เพ่ือจดัอนัดบั 

จากมลูคา่การค้าท่ีมีระหวา่งกนั สาํหรับประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่งจากการพึง่พาลกูค้าน้อยราย  ทําให้บริษัทไม่

ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในปีท่ีผา่นมา 

4. ประเมินผลคูค้่าจากการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบทกุ 6 เดือน และสง่กลบัข้อมลูให้คูค้่ารับทราบ เพ่ือ 

พฒันาและปรับปรุงร่วมกนั สง่ผลให้อตัราคณุภาพวตัถดุิบหลกัผ้าและลกูไม้ ในปี 2562 และ 2563 ท่ีอตัราคณุภาพ

วตัถดุิบเป็น 94.4%  ซึง่ดีขึน้จากปี 2561 ท่ีมีอตัราคณุภาพวตัถดุบิเป็น 90.8% 

5. ผลการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายธุรกิจกบัคูค้่าในด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่   ประเด็นด้านสงัคมและ 

สิง่แวดล้อม รวมทัง้การเคารพสทิธิมนษุยชน พบวา่ไมม่ีคูค้่ารายในของบริษัทละเมิดหรือมีปัญหาในเร่ืองดงกลา่ว 

 

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ESG (Environmental, Social, Governance) 

บริษัทมีนโยบายในการดาํเนินงานทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการดําเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, 

Governance)  เพ่ือจดัการดแูลผลการดําเนินงานท่ีสง่ผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดล้อม ในด้านการใช้พลงังาน การ

จดัการมลพิษหรือขยะ ลดผลกระทบด้าน climate change และเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนตามแนวทาง Sustainable 

Development  Goals ซึง่การพฒันาท่ีตอบสนองความต้องการในปัจจบุนัโดยไมล่ดทอนความสามารถของคนรุ่น

อนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึง่เป็นไปตามกรอบทิศทางการพฒันาของโลก 17 เป้าหมาย  
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ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดกรอบการดาํเนินงาน Sabina ESG Responsibility  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การจัดการด้านพลังงาน 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

 ปัจจบุนัทัว่โลกกําลงัประสบกบัปัญหาเร่ืองวิกฤตพลงังาน  และการได้มาซึง่พลงังานอาจสง่ผลตอ่ภาวะโลกร้อน

และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ต้นทนุพลงังานแตล่ะชนิดปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง    บริษัทซาบีนา่ ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

การใช้พลงังานในการผลติ และมุง่มัน่ในการลดและควบคมุการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยมวีตัถปุระสงค์  คือ 

ต้องการใช้พลงังานทดแทน EVAP และดําเนินการอนรัุกษ์พลงังานโดยใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีมปีระสทิธิภาพ พร้อมทัง้

สร้างจิตสาํนกึของพนกังาน ในการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ อีกทัง้ต้องการลดความ

สญูเสยีพลงังาน โดยการป้องกนั ตรวจสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือลดการร่ัวไหลและป้องกนัการสญูเสยีพลงังาน  

ให้เป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ียัง่ยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อท่ี 7 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2563 

- ลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลง  15% 

แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

บริษัทฯ มีโรงงานท่ีติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 กิโลวตัต์ขึน้ไป คือ โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 และโรงงาน

ยโสธร ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และมีผู้ รับผิดชอบด้านการอนรัุกษ์พลงังาน

ตามพระราชบญัญตักิารสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ปี 2535  และดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายอยา่งถกูต้อง  

 

 

 

 

 โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จํานวนพนกังาน 633 คน โรงงานยโสธร จํานวนพนกังาน 971 คน 
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        เน่ืองจากการใช้เคร่ืองปรับอากาศมีการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูมาก และนํา้ยาท่ีใช้ในเคร่ืองปรับอากาศ มีผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดล้อมและชัน้บรรยากาศของโลก หรือภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) บริษัทจึงศกึษาระบบระบาย

อากาศ EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM (EVAP) และปรับเปลีย่นระบบปรับอากาศเป็น  EVAP ซึง่สามารถลด

อณุหภมูิให้ตํ่ากวา่ภายนอก 3-10 องศาเซลเซียส ด้วยหลกัการใช้พดัลมดดูอากาศให้ผา่นแผงรังผึง้ท่ีมีระบบนํา้ไหลผา่น จึง

ทําให้ลมท่ีผา่นมีความเย็น และใช้พลงังานเพียง 10% เมื่อเทียบกบัระบบปรับอากาศทัว่ไป รวมทัง้สามารถป้องกนัฝุ่ นและ

เชือ้โรคท่ีหมนุเวียนภายในได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสาํรวจพืน้ท่ีของแตล่ะโรงงานพบวา่ โรงงานชยันาท และ โรงงานยโสธร  เหมาะสมสาํหรับการทําระบบ

EVAP  เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีโลง่ โปร่ง และมีอากาศท่ีดี โดยเร่ิมติดตัง้ระบบ EVAP ท่ีโรงงานชยันาท ในปี  2551 และขยาย

การติดตัง้ไปท่ีโรงงานยโสธร ในปี 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สง่ผลให้โรงงานชยันาท และโรงงานยโสธร สามารถปรับลดพลงังานไฟฟ้า รวมกนัได้จํานวนมากถึง 1,117,597 กิโลวตัต์/ปี 

โดยคิดเป็น อตัราการใช้ไฟฟ้าลดลง 33% (โรงงานชยันาท)  และ 45% (โรงงานยโสธร) 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการทํางาน EVAP แผงรังผึง้ ทําจากเยื่อไม้ การ Flow ของอากาศ 

โรงงานชยันาท โรงงานยโสธร 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้โรงงานยโสธรได้ทําการตอ่ยอดระบบ EVAP  ใช้แทนเคร่ืองปรับอากาศในห้องทํางานทัง้หมด  5  ห้อง

ของโรงงาน คือ แผนกAQL., ผจก.ผลติ1, ผลติ3, ผลติ4, และช่างจกัรผลติ1 และดาํเนินการขยายผลตอ่ไปยงัโรงงาน

บรีุรัมย์  

 

 

 

 

 

เพ่ือปรับลดการใช้พลงังานไฟฟ้า   บริษัทฯ ยงัดําเนินการปรับเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

1.  การเปลีย่นมอเตอร์จกัรอตุสาหกรรม จาก Clutch Motor เป็น Servo Motor ซึง่สามารถควบคมุ Speed  

ความเร็ว และ Torque แรงบิด โดยไมต้่องทํางานตลอดเวลาท่ีเปิดสวิทซ์  ตา่งจาก Clutch Motor ซึง่ทํางานตลอดเวลาเมื่อ

เปิดสวิทซ์ ทําให้สิน้เปลอืงพลงังาน ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการเปลีย่น Servo Motor ในปี 2556 - 2557 สง่ผลให้คา่ไฟฟ้าตัง้แต่

ปี 2558ลดลงเกือบ 2 ล้านบาท/ปี  ซึง่บริษัทฯ ได้เปลีย่น Servo Motor รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 1,688   ลกู  

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน สาย 5 ทา่พระ ชยันาท บรีุรัมย์ ยโสธร รวม 

จํานวนท่ีเปลีย่น  457 ลกู 228 ลกู 365 ลกู 160 ลกู 478 ลกู 1,688 ลูก 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 
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2. การเปลีย่นหลอดไฟ จากหลอด Fluorescent 36 W เป็น หลอด LED 18 W ซึง่ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยกวา่  

หลอด Fluorescent 36 W บริษัทได้เร่ิมทยอยเปลีย่นหลอดไฟดงักลา่วในทกุโรงงาน ตัง้แตปี่ 2561 จนครบตามจํานวน 

7,837 หลอด ทําให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ถงึ 50%   

(Fluorescent 36W/1หลอด และ LED 18W/1หลอด ใช้พลงังานไฟฟ้า 58,388 และ 28,892 กิโลวตัต์/เดือน ตามลาํดบั )                                                                                       

โรงงาน จาํนวนหลอด Fluorescent 36W LED 18W ผลต่าง (KW.) 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ลดลง 

ยโสธร 2,302 17,150 8,486 8,664 

50.51% 

ชยันาท 813 6,057 2,997 3,060 

บรีุรัมย์ 289 2,153 1,065 1,088 

สาย5 2,633 19,617 9,707 9,910 

ทา่พระ 1,800 13,410 6,636 6,774 

ยอดรวม 7,837 58,388 28,892 29,496 

                                       

 

                                

3. ปรับเปลีย่นระบบปรับอากาศท่ีโรงงานพทุธมณฑลสาย 5   เป็นระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow)  

ซึง่ระบบนีเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีควบคมุการจ่ายปริมาณสารทําความเยน็โดยตรง ทําให้ควบคมุอณุหภมูไิด้แมน่ยํา และประหยดั

พลงังานไฟฟ้า เมื่อเทียบกบัระบบปรับอากาศอ่ืนๆ จึงสามารถปรับลดพลงังานไฟฟ้าได้ถึง 12%  

 เคร่ืองปรับอากาศ 

30,000 BTU  
เคร่ืองปรับอากาศ VRF ผลต่าง % 

พลงังานไฟฟ้า/เดือน 

กิโลวตัต์ 
51,000 44,880 6,120 12% 

 

 

4. ปรับเปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศเป็นเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหมแ่บบประหยดัไฟเบอร์ 5 ทัง้ 5 โรงงาน โดยได้ 

ดําเนินการเปลีย่นจํานวน 57 ตวั สามารถปรับลดพลงังานไฟฟ้าได้ 2,508 KW/เดือน คิดเป็น 8.7%  

โรงงาน สาย 5 ทา่พระ ชยันาท บรีุรัมย์ ยโสธร รวม 

จํานวนท่ีเปลีย่น  32 ตวั 10 ตวั 11 ตวั 2 ตวั 2 ตวั 57 ตวั 

ไฟฟาลดลง/เดือน (KW) 1,408 KW 440 KW 484 KW 88 KW 88 KW 2,508 KW 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 
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5. ปรับเปลีย่นป๊ัมลมชนิดลกูสบู เป็นป๊ัมลมชนิดสกรู Inverter ซึง่เป็นระบบท่ีช่วยให้ความดนัลมคงท่ี และ 

สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 30-35%   

 

 

 

 

 

บริษัทได้ดําเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าท่ีไมจํ่าเป็น โดยล็อคหน้าปุ่มที่ตัวรีโมทเคร่ืองปรับอากาศ 

ในระดบัอณุหภมูิท่ี 25 C เพ่ือให้สามารถเปิดปิด-ได้อยา่งเดียว และไมส่ามารถปรับอณุหภมูิได้  นอกจากนีไ้ด้ดําเนินการ

ติดตัง้มิเตอร์วดัพลังงานแยกตามแผนกต่างๆ  สาํหรับวดัคา่การใช้พลงังาน เพ่ือใช้วเิคราะห์ในการวางแผนลดการใช้

พลงังาน และการใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ ของแผนกตา่งๆ 

 

 

 

 

 

อีกทัง้ได้ดาํเนินการปฏิบตัิการเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance)  เพื่อบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

ให้พร้อมใช้งาน รักษาสภาพ ป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมกีารใช้พลงังานสงู เช่น 

แผนงานประจําปีสาํหรับการดแูลบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ  เพ่ือลดการสญูเสยีด้านพลงังาน 

และท่ีสาํคญัไมน้่อยไปกวา่การดาํเนินมาตรการตา่งๆ คือ การปลกูจิตสาํนกึด้านการอนรัุกษ์พลงังานแก่พนกังาน

ในองค์กร โดยสง่เสริมและสร้างความรู้ให้กบัพนกังาน รวมถงึการจดักิจกรรมตา่งๆเพ่ือรณรงค์และสร้างจิตสาํนกึท่ีเก่ียวกบั

การประหยดัไฟฟ้า นํา้ เช่น โครงการลดการใช้นํา้ ใช้ไฟฟ้าจากองค์กรสูบ้่าน, การประกวดภาพวาดเก่ียวกบัการอนรัุกษ์

พลงังาน, การประกวดคําขวญัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

          ทกุมาตรการและการดําเนินงาน ไมไ่ด้มุง่เน้นเพียงเพ่ือลดการใช้พลงังาน แตย่งัคาํนงึถึงผลกระทบตอ่ภาวะโลกร้อน

และสิง่แวดล้อม จากการใช้พลงังานเกินความจําเป็น บริษัทจึงสง่พนกังานเข้าอบรม  หลกัสตูร Environmental Manager   

ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน  2020 
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ผลการดาํเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

จากการดาํเนินงานและมาตรการตา่งๆด้านพลงังานของบริษัท ทําให้ทกุโรงงานสามารถปรับลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้

มากกวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 15%  โดยสามารถปรับลดพลงังานไฟฟ้าได้ถึง  22 % 

โรงงาน 2561 (KW) 2562 (KW) 2563  (KW) พลังงานไฟฟ้าลดลง 

สาย5 2,788,200 3,009,180 2,333,380 -22% 

ทา่พระ 570,503 608,244 438,217 -28% 

ชยันาท 342,848 358,336 302,072 -16% 

ยโสธร 977,544 1,009,574 788,259 -22% 

บรีุรัมย์ 131,583 188,415 156,709 -17% 

สาํนกังาน 644,585 624,787 524,222 -16% 

รวม 5,455,263 5,798,536 4,542,859 -22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-1 การใช้พลงังานภายในองค์กร 
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การบริหารจัดการนํา้ 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

นํา้เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของโลก แตท่รัพยากรท่ีสาํคญันีไ้ด้เกิดการขาดแคลนมากขึน้ ปริมาณการใช้นํา้ของโลก

เพ่ิมมากขึน้กวา่สองเทา่ของอตัราการเติบโตของประชากรในช่วงศตวรรษท่ีผา่นมา รวมทัง้คณุภาพนํา้ในโลกท่ีลดลงเร่ือยๆ

ซึง่สง่ผลถึงสขุภาพของผู้คนและระบบนิเวศ  ทางบริษัท ซาบีนา่ตระหนกัถึงความสาํคญัของนํา้ท่ีเป็นทรัพยากรมคีา่ท่ีต้อง

อนรัุกษ์และใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงมุง่มัน่ท่ีจะบริหารจดัการ การอุปโภคนํา้ในองค์กร รวมทัง้ควบคุมดูแลจัดการ

นํา้ทิง้ที่ปล่อยออกจากโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบกบัชมุชนรอบข้างให้น้อยท่ีสดุ และเป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การ

พฒันาท่ียัง่ยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อ 6 

เป้าหมายการดาํเนินงาน  ปี 2563 

1. ลดการใช้นํา้อปุโภคขององค์กรลง 10 % โดยเทียบกบัปี 2562 

2. ควบคมุดแูลจดัการนํา้ทิง้ให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย และไมส่ง่ผลกระทบทางลบตอ่ชมุชนโดยรอบ 

แนวทางการจดัการลดการใช้นํา้อุปโภคขององค์กร 10 % 

บริษัทฯมีการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสาํนกึในการใช้นํา้ให้เกิดความคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการ 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่งๆ  เช่น  โปสเตอร์มาตรการประหยดันํา้  เสยีงตามสาย  ให้พนกังานรับทราบและปฏิบตัิ

ตาม 

 

 

 

 

 

และมีการจดัทําแผนงาน PM (Preventive Maintenance) ในการบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคประจําปี เพ่ือป้องกนัการ

ร่ัวไหลของนํา้โดยเปลา่ประโยชน์ และดําเนินการตามแผนเป็นประจําทกุเดือน 

บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เสยีงตามสาย 
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นอกจากนีย้งัดําเนินการปรับเปลีย่นอปุกรณ์สขุภณัฑ์ท่ีชํารุด และติดตัง้อปุกรณ์ประหยดันํา้แทนอปุกรณ์เดิมท่ีใช้นํา้มาก 

ซึง่ ปฏิบตัิเป็นแนวทางเดยีวกนัในทกุโรงงาน และสาํนกังาน  

                                    

สาํหรับโรงงานทา่พระซึง่เป็นระบบแอร์ชิลเลอร์ ได้นํานํา้ทิง้จากระบบแอร์ หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่

                

                                                                 

 

 

 

 

 

แผนก ซ่อมบํารุง

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คเบรคเกอร์ปิดเปิดไฟฟ้าตึกเก่าทุกชั้น

ตรวจเช็คเบรคเกอร์ปิดเปิดไฟฟ้าอาคารคลังสินค้า

ตรวจเช็คไฟฟ้าแสงสว่างอาคารตึกเก่าทุกชั้น

ตรวจเช็คไฟฟ้าแสงสว่างอาคารคลังสินค้า

ตรวจเช็คตู้ MDB ตึกเก่า / คลังสินค้า

2 ระบบโครงสร้าง ตรวจเช็คฝ้าเพดานอาคารตึกเก่า

ตรวจเช็คฝ้าเพดานอาคารคลังสินค้า

ตรวจเช็คประตูห้องต่างๆ

ตรวจเช็คลวดหนามรอบโรงงาน

ตรวจเช็คสภาพโดยทั่วไปภายในโรงงาน

3 ระบบประปา ตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องนํ้าแต่ละชั้นอาคารตึกเก่า

ตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องนํ้าแต่อาคารคลังสินค้า

ตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องนํ้าส่วนกลาง

ตรวจเช็คท่อนํ้าและถังเก็บนํ้า

ตรวจเช็คปั�มนํ้าตึกเก่า / คลังสินค้า

ตรวจเช็คปั�มต่างๆภายในโรงงาน

4 ระบบลิฟท์ขนส่ง ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าลิฟท์อาคารตึกเก่า

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าลิฟท์อาคารคลังสินค้า

ตรวจเช็คระบบขึ้นลงของลิฟท์

ตรวจเช็คประตูล็อกลิฟท์แต่ละชั้น

ตรวจเช็คลวดสลิงดึงลิฟท์ทุกตัว

ตรวจเช็คสารหล่อลื่นตามจุดเคลื่อนที่ต่างๆ

ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างทั่วไปของลิฟท์

บริษัท ซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด

แผนการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคประจําปี  

ระบบการตรวจเช็ค รายละเอียดการตรวจเช็ค

แผนที่จะทําการตรวจเช็ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ธ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย.

แอร์ชิลเลอร์ 

 

นํา้ทิง้แอร์ลงถงัเก็บนํา้  
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ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 : ลดการใช้นํา้อุปโภคขององค์กรเป้าหมาย ลดลง ˃10%  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน 2561 (ลบม.) 2562 (ลบม.) 2563 (ลบม.) % ผลต่าง เทียบ 

2563:2562 

สาย 5 37,896 35,592 30,115 -15% 

ท่าพระ 5,508 7,860 6,281 -20% 

ชัยนาท 10,572 9,312 8,087 -13% 

ยโสธร 60,228 51,408 46,237 -10% 

บุรีรัมย์ 3,036 2,808 2,276 -19% 

สาํนักงาน 6,492 6,480 4,926 -24% 

รวม 123,732 113,460 97,922 
           -14 % 

เฉลี่ย 10,311 9,455 8,160  

ทัง้นีบ้ริษัทได้สง่ตวัอยา่งนํา้จากระบบแอร์ชิลเลอร์ ให้หนว่ยงานเอกชนดาํเนินการตรวจวดัคา่นํา้  ซึง่ผลการทดสอบคา่นํา้ทิง้ผา่น ตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด สามารถนํามาใช้ในการอปุโภค 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 303-5  ปริมาณการใช้นํา้ 
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แนวทางการควบคุมดูแลจดัการนํา้ทิง้ 

            โรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย 5 เป็นโรงงานเดยีวท่ีมีกระบวนการย้อมวตัถดุิบโดยมีสดัสว่นการย้อมงาน

ตวัอยา่งและย้อมยาง/ริบบิน้ คิดเป็น ผ้าย้อม 2.2% และยาง/ริบบิน้ 0.7% จากปริมาณวตัถดุิบทัง้หมด โดยบริษัทมี

กระบวนการบําบดันํา้ทิง้ท่ีมีประสทิธิภาพ และมีการบํารุงรักษาตรวจสอบระบบบําบดัอยา่งสมํ่าเสมอ  อีกทัง้เพ่ือยืนยนั

ประสทิธิภาพในการทํางานของระบบบําบดั  และให้มัน่ใจวา่นํา้ทิง้ท่ีปลอ่ยออกจากโรงงานผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี

กฎหมายกําหนด ไมส่ง่ผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนรอบข้าง ทางบริษัทได้ให้หนว่ยงานภายนอกท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ทําการตรวจสอบระบบบําบดัทกุเดือน  ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการให้มีกระบวนการบําบดันํา้ทิง้ ดงันี ้

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                        

 

                                                                                                                            

          

วิธีการบาํบัด 

1.เติมกรด เพื่อปรับสภาพนํา้ 

2.เติมสารเคมีให้ตกตะกอน E-Poly 

3. เติมอากาศ ด้วยป้ัมลม  

4.หลังจากนํา้เปล่ียนเป็นสีชาแล้ว ให้ปิดเคร่ืองป๊ัมลม เพื่อให้กากสีตะกอนตกสู่ก้นบ่อ 

5.สูบนํา้ส่วนบนหลังบาํบัดมาใส่บ่อปล่อยนํา้ เพื่อให้ตกตะกอนอีกครัง้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

บอ่พกั บอ่บําบดั 

บอ่ปลอ่ย วดัคา่ PH หมนุเวยีนนํากลบัมาใช้ใหม ่

ห้องย้อม 

 
 

 
 

 
 

วิธีการกาํจัด 

ติดต่อให้บริษัทรับกาํจัดของเสียนําไปกาํจัด 

วิธีการตรวจสอบ 

1.ตรวจสอบประจาํวันโดยผู้ รับผิดชอบ 

2.ตรวจสอบประจาํเดือนโดยหน่วยงานที่ขึน้ 

ทะเบียนภายนอก 
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ทัง้นีเ้คร่ืองปัม้อากาศมีความสาํคญัในกระบวนการบําบดันํา้ เน่ืองจากต้องเปิดเคร่ืองเพ่ือบําบดันํา้ตลอดเวลาจนกวา่นํา้

ย้อมสตีา่งๆจะเป็นสชีาในท่ีสดุ ถ้าเคร่ืองหยดุเดินจะสง่ผลให้เกิดนํา้เนา่เสยี จงึต้องมีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองปัม้อากาศ 

เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ตามตารางด้านลา่ง        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือเป็นการยืนยนัประสทิธิภาพในการทํางานของระบบบําบดั และให้มัน่ใจวา่นํา้ทิง้ท่ีปลอ่ยออกจากโรงงานเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด และไมส่ง่ผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนรอบข้าง ทางบริษัทจงึให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จํากดั ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทดสอบทําการตรวจสอบระบบบําบดัทกุเดือน 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 303-2 การจดัการผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกบัการระบายนํา้ 

นํา้ย้อมสตีา่งๆ นํา้บอ่พกั นํา้บอ่บําบดั นํา้บอ่ปลอ่ยสชีา 

หัวข้อ รายการ ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี

1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป

2 ตรวจเช็คหลอดไฟหน้าตู้ควบคุมเบรกเกอร์

3 ตรวจเช็คการทํางานของเครื่อง

4 ตรวจเช็คการรั่วของลมและอุปกรณ์

5 ทดสอบวาวล์นิรภัย

6 เดรนถ่ายนํ้าทิ้ง

7 ตรวจสอบสภาพสายพาน

8 ปรับตั้งสายพาน

9 เปลี่ยนสายพาน       ตามสภาพ

10 ตรวจสอบระดับนํ้ามันปั�มลม

11 ทําความสะอาดตัวกรองอากาศ

12 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟ , อุปกรณ์

13 เปลี่ยนกรองอากาศ       ตามสภาพ

14 เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันปั�มลม        ทุก 6 เดือน

15 ตรวจเช็คมอเตอร์ทําความสะอาด

16 ทําความสะอาดตัวเครื่อง

บริษัท ซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด

มาตราฐานการบํารุงรักษาเครื่องจักรชื่อ (เครื่องจักร)…ปั�มลม.....(CT-A )
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ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 : ควบคุมดูแลจัดการนํา้ทิง้ 

               ในปี 2563 โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 มีปริมาณนํา้ทิง้รวมเฉลีย่  2,510 ลบม./เดือน โดยเป็นปริมาณนํา้ทิง้หรือ

นํา้เสยีจากการย้อม เฉลีย่ 360 ลบม./เดือน (360,000 ลติร) คิดเป็น 14% และมีนํา้ทิง้จากการอปุโภคภายในโรงงาน เฉลีย่ 

2,510 ลบม./เดือน (2,510,000 ลติร) คิดเป็น 86%   

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 303-5 ปริมาณการใช้นํา้ , GRI 303-4 การปลอ่ยนํา้ 

               จากการท่ีบริษัทได้ดําเนินมาตรการตา่งๆเพ่ือดแูลและบําบดันํา้ทิง้ก่อนปลอ่ยออกจากโรงงาน ทําให้ผลการ

ตรวจวดัสารเคมตีกค้างจากตวัอยา่งนํา้ทิง้ของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดทกุคา่ในแตล่ะเดือน  

รายการทดสอบ หน่วย *มาตรฐาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
เทยีบกับ

มาตรฐาน 
พ.ย. ธ.ค. 

เทยีบกับ

มาตรฐาน 

pH - 5.5-9.0 7.7 9.0 8.2 8.6 9.0 9.0 ผ่าน 8.6 8.5 ผ่าน 

Color(Normal) ADMI ≤300 182 103 79 94 73 68 ผ่าน 110 114 ผ่าน 

Color(Adjust) ADMI ≤300 181 97 72 99 72 65 ผ่าน 99 110 ผ่าน 

Total Suspended 

Solids (TSS) 
mg/l ≤50 28 <20 <20 26 28 39 ผ่าน <20 <20 ผ่าน 

Biochemical Oxygen 

Demand(BOD) 
mg/l ≤20 6 <5 9 <5 <0.01 8 ผ่าน 9 10 ผ่าน 

Chemical Oxygen 

Demand(COD) 
mg/l ≤120 77 37 27 81 41 72 ผ่าน 124 126 ไมผ่่าน 

                *ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

      สว่นในเดือนท่ีมีคา่ไมผ่า่นมาตรฐานบางคา่ ทางบริษัทได้ดําเนินการแก้ไขโดยการปรับสตูรการใช้สารเคมีบําบดั

นํา้ใหม ่ตามปริมาณการใช้สารเคมีท่ีใช้ย้อม เพ่ือให้ได้คา่ผา่นมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้จากโรงงานตามประกาศ

กระทรวงอตุสาหกรรม      สง่ผลให้บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนในเร่ืองการปลอ่ยนํา้ทิง้จากชมุชน นบัตัง้แตโ่รงงานซาบีนา่ สาขา

พทุธมณฑลสาย5 เปิดดาํเนินการมา ตัง้แตปี่ 2540 จนถึงปัจจบุนั และจากการสาํรวจผลกระทบจากการดาํเนินงานของ

บริษัทประจําปี 
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การมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพอากาศ 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate change) สง่ผลกระทบตอ่ภาวะโลกร้อนและสภาพภมูิอากาศ อนัมี

ผลตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและชีวติความเป็นอยูข่องประชากรโลก ซึง่เกิดจากการผนัแปรตามธรรมชาติและกิจกรรมของ

มนษุย์ บริษัทซาบีนา่ มุง่มัน่ท่ีจะควบคุมดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ และดาํเนินงาน

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ียัง่ยืน” 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อท่ี 13 

ทัง้นีก้ารปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของบริษัท คํานวณได้จากกิจกรรม การขนสง่ท่ีบริษัทดําเนินการเอง  

การเดินทางเพ่ือประชมุ และการทิง้ขยะขององค์กร (รายละเอียดใน การจดัการขยะ)  

 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2563 

1. ควบคมุดแูลมลภาวะทางอากาศ จากการดาํเนินงานของกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์  โดยควบคมุไมใ่ห้ฝุ่ นละออง

เกิน 400 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร และสารเคมี (โทลอีูน) ไมเ่กิน 200 ppm 

2. บริหารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการขนสง่ ร้อยละ 10  

3. บริหารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพ่ือประชมุ  ร้อยละ 20 

แนวทางการจดัการเพื่อดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์  

กระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ (Molding) เป็นกระบวนการเตรียมชิน้วตัถดุิบเต้าทรงก่อนเข้าสูก่ระบวนการผลติเย็บ  โดยจะ

มีการดาํเนินงานเฉพาะท่ีโรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย 5 

          กระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ก่อให้เกิด ฝุ่ นละออง และสารเคมีโทลอีูน จึงต้องมกีารระบายอากาศจากเคร่ืองขึน้รูป

ฟองโมล์ด โดยใช้ทอ่ดดูอากาศ แล้วผา่นเคร่ืองบําบดัอากาศ แล้วจึงปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ ซึง่ประกอบด้วย 

การขึน้รูปฟองโมลด์ 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

196 

 

1. ทอ่ดดูอากาศ (hood) จะดดูอากาศภายในท่ีมกีารเจือปนของฝุ่ นละอองและสารเคมี จากเคร่ืองขึน้รูปฟองโมลด์ 

  
 

2. ระบบแผน่กรองซึง่ประกอบด้วยแผน่กรองท่ีทําหน้าท่ี กรองฝุ่ นและสารเคมใีห้ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และ

เพ่ือให้การกําจดัฝุ่ นและสารเคมเีป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ จงึมกีารบํารุงรักษาโดยล้างแผน่กรองทกุเดือนตาม

แผนงานท่ีกําหนด และจะเปลีย่นแผน่กรองทกุๆ 2 ปี เพ่ือให้ได้ซึง่ประสทิธิภาพของการกรองตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปลอ่งระบายอากาศ โดยจะเจาะรูท่ีปลอ่ง เพ่ือสามารถใสเ่คร่ืองมอืสาํหรับตรวจวดัคา่ฝุ่ นและสารเคมีในอากาศท่ี

ถกูบําบดัแล้ว โดยคา่การตรวจวดัต้องได้ตามมาตรฐาน จึงจะสามารถปลอ่ยอากาศดงักลา่วไปในบรรยากาศได้ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

197 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 เพื่อดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ 

จากการตรวจวดัคา่ฝุ่ นละอองและสารเคมี ประจําปี 2563 พบวา่คา่ฝุ่ นละอองและสารเคมี (โทลอีูน) ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

วันที่ตรวจวดั บริเวณที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวดัฝุ่น

ละอองไม่เกิน 400 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร 

ผลการตรวจวดัสารเคมี 

(โทลูอนี)  ไม่เกิน 200 

ppm 

สถานะ 

 

 

23 พ.ย.2563 

ปลอ่ง MO-BW-01 2.41  มก./ลบ.ม. 0.15 ppm ผา่นมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-02 2.11  มก./ลบ.ม. 0.18 ppm ผา่นมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-03 2.49  มก./ลบ.ม. 0.56  ppm ผา่นมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-04 4.66  มก./ลบ.ม. 0.71 ppm ผา่นมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-05 3.11 มก./ลบ.ม. 0.25 ppm ผา่นมาตรฐาน 

            จากการท่ีบริษัทดําเนินการควบคมุดแูลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ ทําให้ไมเ่กิดผล

กระทบทางลบตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม  สง่ผลให้บริษัทไมม่ข้ีอร้องเรียนในเร่ืองอากาศท่ีปลอ่ยออกสูภ่ายนอก นบัตัง้แต่

โรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย 5 เปิดดําเนินการมา ตัง้แตปี่ 2540 จนถงึปัจจบุนั   และจากการสาํรวจผลกระทบ

จากการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี  

แนวทางการจดัการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

การขนส่ง-บริษัทดําเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการขนสง่ โดยใช้มาตรการประหยดั

เชือ้เพลงิ เพ่ือลดการใช้นํา้มนั การฝึกอบรมพนกังานขบัรถอยา่งปลอดภยัและประหยดัพลงังาน, กําหนดความเร็ว, ไมต่ดิ

เคร่ืองทิง้ไว้, วางแผนเดินทาง  ฯลฯ รวมทัง้การดแูลรักษาคณุภาพยางรถยนต์ (ตรวจสอบลมยางและความสมบรูณ์ดอก

ยาง) เน่ืองจากยางรถยนต์นัน้มีผลตอ่ปริมาณการใช้นํา้มนัถึงร้อยละ 20 ของอตัราสิน้เปลอืงพลงังานทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

  

นอกจากนีย้งัดําเนินการเปลีย่นชนิดนํา้มนัเชือ้เพลงิ ดีเซล B7 (ดเีซลเดิม) เป็น ดีเซล B10 (ดีเซลใหม)่ ซึง่ช่วยลด

ฝุ่ น PM 2.5 เน่ืองจากมีสดัสว่นไบโอดีเซลท่ีมากขึน้และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากกวา่ และท่ีสาํคญัคือ ทบทวนการ

วางแผนขนสง่ระหวา่งโรงงาน จากต้นทางท่ีโรงงานสาขาพทุธมณฑลสาย 5 ถึงปลายทางท่ีโรงงานชยันาท ยโสธร บรีุรัมย์ 

โดยให้มกีารประสานงานระหวา่งโรงงาน เพ่ือวางแผนสง่สนิค้าหรืออปุกรณ์ในเท่ียวกลบัมาทกุครัง้ 
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และทบทวนการวางแผนเส้นทางในการขนสง่ไปยงัร้านค้าตา่งๆ และรับกลบั โดยสร้างระบบการประสานงาน

ระหวา่งหนว่ยงานขนสง่และพนกังานขาย (PC)   เพ่ือให้พนกังานขายสามารถแจ้งสนิค้าคืนเข้าระบบ และหนว่ยงานขนสง่

สามารถรับของคืน เพ่ือลดเท่ียวเปลา่ในขากลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางเพื่อประชุม –  บริษัทได้ทบทวนความจําเป็นและวเิคราะห์รายละเอียดการเดินทางเพ่ือประชมุบอร์ด 

Output, Quality, HR, Shipment เพ่ือลดจํานวนของการประชมุ และ ปรับเปลีย่นการประชมุเป็นแบบ Video conference 

ซึง่ทําให้พนกังานลดการเดินทางเพ่ือประชมุ สง่ผลสบืเน่ืองให้ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ทัง้นี ้ปริมาตรนํา้มนัดเีซล 1 

ลติร ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรัม 

 

 

 

   
CC : K.ณัฐ

FROM:  จิรวัฒน์

สถานที� หมายเหตุ 

วัน วันที�/เดือน/ปี เวลาเดินทาง พนักงานขับรถ วันถึง วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา ส่ง ทุกหน่วยงานขึ�นวัตถุดิบ

จันทร์ 5/10/2020 09.00 น. ประกายแก้ว อังคาร 6/10/2020 23.00 น. ยโสธร จองห้องพักด้วยครับ

อังคาร 6/10/2020 09.00 น. ปรีชา อังคาร 6/10/2020 23.00 น. ชัยนาท

พุธ 7/10/2020 09.00 น. ยกเลิกเที�ยวยโสธร

พุธ 7/10/2020 09.00 น. สุริยันต์ ศุกร์ 9/10/2020 19.00 น. บุรีรัมย์ พ่วงยโสธร จองห้องพักด้วยครับ

พฤหัส 8/10/2020 09.00 น.

ศุกร์ 9/10/2020 09.00 น. ปรีชา เสาร์ 10/10/2020 23.00 น. ยโสธร จองห้องพักด้วยครับ

ศุกร์ 9/10/2020 09.00 น. ประกายแก้ว ศุกร์ 9/10/2020 19.00 น. ชัยนาท

เสาร์ 10/10/2020 09.00 น.

CONFIRM/COMMENT

SBN หมายเหตุ เบอร์โทรมือถือคนขับรถ

SB CTNS. ปรีชา                    087 - 0755149

LZ CTNS. ประกายแก้ว         090 - 1386098

OEM CTNS. สุริยันต์                 093 - 5864087

TOTAL CTNS. จิรวัฒน์                085 - 6616343

CTNS.

   รถกลับถึงกรุงเทพรายละเอียดการเดินรถ

บริษัท ซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด

ใบแจ้งตารางรถประจําสัปดาห์ ไป  รง .ยโสธร /รง.ชัยนาท /รง.บุรีรัมย์

วันที�  5/10/20

ตั�งแต่วันที�  5-10/10/20

รถ 6 ล้อสาย5รถรับจ้าง

ATTN :คุณเข็มมะลา/คุณสุพัด
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สาขา ระยะทาง/

รอบ(ก.ม.) 

ระยะทางไป-

กลับ(ก.ม.) 

รายละเอียดการประชุม/ครัง้ 

รถตู้ /รถยนต์

(คนั) 

กิโลเมตร/

การประชุม/

เดือน 

ปริมาณ

นํา้มัน (ลิตร) 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

(kgCO2e) 

Output 1,058 2,116 7 2,220 240.55 660.21 

Quality 1,058 2,116 6 2,168 233.94 642.07 

HR. 1,058 2,116 5 2,116 227.33 623.93 

Shipment 1,112 2,224 6 2,276 243.17 667.40 

ผลจากการทบทวนความจําเป็นและวิเคราะห์รายละเอียดของทกุการประชมุ ทําให้ลดจํานวนการประชมุและใช้ Video 

conference ดังนี ้

 

วาระการประชุม 

ปี 2562 ปี 2563 

เดินทางมาประชุม เดินทางมาประชุม Video conference 

Output 12 ครัง้/ปี 2 ครัง้/ปี 8 ครัง้/ปี 

Quality 6 ครัง้/ปี 2 ครัง้/ปี 3 ครัง้/ปี 

HR. 12 ครัง้/ปี 2 ครัง้/ปี 9 ครัง้/ปี 

Shipment 24 ครัง้/ปี 6 ครัง้/ปี 14 ครัง้/ปี 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

การขนส่ง – จากการดาํเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือปรับลดการใช้เชือ้เพลงิของการขนสง่ ทําให้สามารถลดปริมาณการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 20.16%  ทัง้นี ้ปริมาตรนํา้มนัดเีซล 1 ลติร ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรัม  

ประเภท 

2562 2563 

ลดลง/ปี 

 

ระยะทาง (ก.ม.) ปริมาตร

นํา้มนั (ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก 

(TonCO2e) 

ระยะทาง (ก.ม.) ปริมาตร

นํา้มนั (ลิตร) 

การปลอ่ย

ก๊าซเรือน

กระจก 

(TonCO2e) 

รถ 6 ล้อ 356,395.00 55,367.91 151.96 285,325.00 35,047.03 96.19 

20.16% 
รถขนสง่ 785,546.00 66,836.31 183.44 633,482.00 59,867.70 164.31 

รถตกแตง่ร้านค้า 585,571.00 51,959.95 142.61 542,822.00 44,135.41 121.13 

รวม 1,727,512.00 174,164.17 478.01 1,461,629.00 139,050.14 381.63 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรือก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

การเดนิทางเพื่อประชุม - จากการดาํเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพ่ือ

ประชมุ ทําให้สามารถลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 77.7%  ทัง้นี ้ปริมาตรนํา้มนัดีเซล 1 ลติร ปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรัม  
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วาระการ

ประชุม 

ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก/ครัง้ 

(kgCO2e) 

2562 2563 

ลดลง/ปี 

 

เดินทางมา

ประชุม 

ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 

(kgCO2e) 

เดินทางมา

ประชุม 

ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 

(kgCO2e) 

Output 660.19 12 ครัง้/ปี 7,922.28 2 ครัง้/ปี 1,320.38 

77.7 % 

Quality 642.06 6 ครัง้/ปี 3,852.36 2 ครัง้/ปี 1,284.12 

HR 623.94 12 ครัง้/ปี 7,487.28 2 ครัง้/ปี 1,247.88 

Shipment 667.39 24 ครัง้/ปี 16,017.36 6 ครัง้/ปี 4,004.34 

รวม 2,593.58  35,279.28  7,856.72 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรือก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

สรุปการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

 2562  (TonCO2e) 2563 (TonCO2e) ผลต่าง (TonCO2e) 

การขนสง่ 478.01 381.63 ลดลง 96.38 

การเดินทางมาประชมุ 35.28 7.86 ลดลง 27.42 

รวม 513.29 389.49 ลดลง 123.80 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรือก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

ดงันัน้ ปี 2563 ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 389.49 ตนั และปี 2019 ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 513.29 ตนั เมื่อ

เปรียบเทียบแล้วปี 2563 ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 123.80 ตนั คิดเป็น 24.11% 
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การบริหารจัดการของเสีย 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

 ปัญหาขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทวีความรุนแรงมากขึน้ตลอดทกุปี โดยในปี 2561 ปริมาณขยะมลูฝอย

ทัว่ประเทศมีประมาณ 28 ล้านตนั โดยมีเพียง 30% เทา่นัน้ท่ีได้รับการกําจดัอยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการ อีก 70% ถกูทิง้

กองเป็นภเูขาขยะท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึน้ทกุปี บริษัทซาบีนา่ได้ตระหนกัถึงปัญหานี ้จึงมุง่เน้นเร่ืองการจดัการของเสยี และ

สง่เสริมการ Recycle ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก-คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ต้องไม่สร้าง

ผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน อีกทัง้นําไปสูก่ารจดัการ อตุสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) ตอ่ไป  ทัง้นีไ้ด้

แบง่ของเสยี เป็น 2 ประเภท คือ  ขยะทัว่ไป  และขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ โดยมีเป้าหมายบริหารจดัการ ดงันี ้

เป้าหมาย การบริหารจัดการของเสีย  ปี 2563 

               1. ลดขยะทัว่ไปซึง่เป็นขยะทิง้ฝังกลบไมน้่อยกวา่ 30%  

2. นําขยะไปทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพและนํา้หมกัชีวภาพ ไมน้่อยกวา่ 50  กก.  

 3. รวบรวมกลอ่งนมและเคร่ืองดืม่ UHT เพ่ือบริจาคในโครงการ Greenroof ไมน้่อยกวา่ 50  กก.  

               4. ลดขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ ไมน้่อยกวา่ 30%   

               5. ของเสยีจากการดําเนินงานต้องไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม 

แนวทางการบริหารจัดการขยะทั่วไป  

บริษัทซาบีนา่ ใช้หลกัการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle) ในการลดปริมาณขยะ โดย 

             - Reuse รณรงค์และสง่เสริมการใช้กระดาษ 2 หน้า ในงานทัว่ไป   

             -  Reduce ทบทวนแบบฟอร์มเพ่ือปรับขนาดจาก A4 เป็น A5 (ขนาดคร่ึงเท่า ของ A4) และใช้หลกัการ 

Paperless โดยการใช้  Google Form, สง่ E-mail แทนการปริน้ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้ร้านอาหารในโรงงานงดการใช้

ภาชนะท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้ (single-use) เพ่ือลดขยะจากกลอ่งโฟม, ถ้วยโฟม, ช้อนพลาสติก หรือจานกระดาษ 

              - Recycle   ดําเนินงาน 2 โครงการ คือ 

โครงการปุ๋ยหมักชวีภาพและนํา้หมักชวีภาพ ท่ีโรงงานชยันาท ซึง่เร่ิมดําเนินการเดือน ต.ค. 2563 โดยนําเศษอาหาร 3 

กก. ผสมกบันํา้เปลา่ 50 ลติร และนํา้ตาลทรายแดง 1 กก. ใสใ่นถงัหมกั คลกุเคล้าให้เข้ากนั จากนัน้ปิดฝาเก็บไว้ในท่ีร่ม 

นานประมาณ 10-15 วนั แล้วจงึสามารถนําไปใสเ่ป็นปุ๋ ยให้พืชผกัผลไม้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกําจดั 
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โครงการรวบรวมกล่องนมและเคร่ืองดื่ม UHT เพ่ือบริจาคในโครงการ Greenroof  ซึง่เร่ิมรวบรวมบริจาคในเดือน ต.ค. 

2563  ทัง้นี ้ Greenroof  หรือ หลงัคาเขียว คือโครงการท่ีสนบัสนนุการคดัแยก จดัเก็บขยะรีไซเคิลกลอ่งเคร่ืองดื่มท่ีใช้แล้ว

อยา่งยัง่ยืน โดยการรวบรวมกลอ่งเคร่ืองดื่มท่ีบริโภคแล้วไปรีไซเคลิเป็นแผน่หลงัคา เพ่ือให้กบัมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทย สาํหรับมอบให้กบัชมุชนท่ีขาดแคลนตอ่ไป 

 

โดยแตล่ะโรงงานจะทําจดุคดัแยกกลอ่งนม เพ่ือใช้ทํา Greenroof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นอกจากนีท้กุโรงงานรณรงค์การคดัแยกขยะ และกําหนดถังขยะสําหรับทิง้ขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อ

ปริมาณขยะทัว่ไปท่ีลดลง จากการคดัแยกขยะ Recycle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานชยันาท โรงงานยโสธร โรงงานท่าพระ 

สาํนกังานใหญ่ โรงงานสาย 5 โรงงานบุรีรัมย ์

โรงงานยโสธร 

โรงงานท่าพระ            โรงงานสาย 5 

 โรงงานบุรีรัมย์  โรงงานชัยนาท 

หลงัคาขนาด 1×2.40 

เมตร จะใช้กลอ่ง

เคร่ืองดื่มประมาณ 

2,000 กลอ่ง 
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การตรวจสอบประเภทของพลาสตกิ 

การบดโม่พลาสตกิ 

การล้างพลาสตกิ 

การผสมแม่สีให้กบัเศษพลาสตกิ 

หลอม( Recycle) ด้วยความร้อน 

เมด็พลาสตกิ 

กล่องกระดาษ 

ส่งเข้าโรงงาน เพือ่บีบอดัเป็นก้อน 

ขายต่อให้โรงงาน Recycle กระดาษ  

ทําการเอากล่องกระดาษไปต้ม เพือ่เอาเยือ่กระดาษ 

กระดาษ Recycle 

 อีกทัง้ดาํเนินการจดัพืน้ท่ีในการวางถงัขยะ โดยย้ายจากหน้าโรงงานซึง่เป็นพืน้ท่ีสาธารณะมาอยูใ่นบริเวณ

โรงงาน  และรณรงค์การทิง้ขยะของพนกังานในจดุท่ีกําหนด นอกจากนีจ้ดัให้มีการทําความสะอาดหลงัการขายอาหาร

กลางวนัทกุครัง้ของแมค้่าท่ีขายของหน้าโรงงาน และท่ีสาํคญั คือ บริษัทจดัหาผู้ รับเหมากําจดัขยะท่ีมีใบรับอนญุาต เพ่ือ

นําขยะมลูฝอยไปดาํเนินการกําจดัขยะอยา่งถกูต้อง  ทัง้นีบ้ริษัทดาํเนินการสาํรวจในเร่ืองผลกระทบด้านลบ ท่ีชมุชนได้รับ

จากการดาํเนินงานของบริษัท แล้วนําปัญหาดงักลา่วจากข้อร้องเรียนของชมุชน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขตอ่ไป 

 

แนวทางการบริหารจัดการขยะที่เกดิจากกระบวนการผลิต 

       บริษัทได้ดําเนินโครงการ Zero Waste (รายละเอียดในความรับผิดชอบตอ่การผลติ) และดาํเนินการคดัแยกขยะจาก

กระบวนการผลติ เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจดัการขยะและจดัหาผู้ รับทิง้ขยะท่ีนา่เช่ือถือและมใีบอนญุาต เพ่ือนํากลอ่ง

กระดาษ, ถงุพลาสตกิ ไป Recycle และเศษผ้า, ยาง, ด้าย, ฟอง นําไปกําจดัอยา่งถกูต้อง 
 

กระบวนการ Recycle กล่องกระดาษ จากการดาํเนินงานของผู้ รับทิง้ขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ Recycle ถุงพลาสติก จากการดาํเนินงานของผู้รับทิง้ขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกําจดั 
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ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการขยะทั่วไป ปี 2563 

        เป้าหมายขยะทัว่ไป ซึง่ดําเนินการกําจดัโดยการทิง้ฝังกลบปรับลด 30% สามารถปรับลดได้จริง 43 % ทําให้สามารถ

ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 107,964 Kg.CO2 (ขยะฝังกลบ 1 Kg. ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.842  

Kg.CO2) 

 

 

2561 2562 
ไตรมาส   

1/63 

ไตรมาส    

2/63 

ไตรมาส 

3/63 

ไตรมาส 

4/63 
รวม  2563 ลดลง % 

ขยะทั่วไป (กก.) 517,771 296,170 46,002 37,126 40,490 44,329 167,947 

43% ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

Kg.CO2 

435,964 249,375 38,734 31,260 34,092 37,325 141,411 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกําจดั 

ส่วนการดาํเนินงานตามโครงการ Recycle ขยะทั่วไป มีผลดาํเนินงานดงันี ้
 

เป้าหมายของการลดขยะทั่วไป 

ประเภท Recycle 
เป้าหมาย 2563 

(Kg.) 

2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

โครงการปุ๋ยหมักชวีภาพและนํา้หมักชวีภาพ 

(เศษหญ้า เศษอาหาร)  
50 45 25 18.5 88.5 

โครงการรวบรวมกลอ่งนมและเคร่ืองดื่ม UHT  

เพ่ือบริจาคในโครงการ Greenroof   
50 4.06 36.34 14.84 55.2 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกําจดั 
 

ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการขยะที่เกดิจากกระบวนการผลิต ปี 2563 

           ผลจากการดาํเนินงานทําให้ปริมาณขยะท่ีเกิดการกระบวนการผลติ ลดลง 40%  และนําสง่ให้ผู้ รับเหมาทิง้ขยะท่ีได้

ใบรับอนญุาตอยา่งถกูต้อง 

 
2561 2562 

ไตรมาส  

1/63 

ไตรมาส   

2/63 

ไตรมาส  

3/63 

ไตรมาส  

4/63 
รวม 2563 ลดลง % 

ขยะกระบวนการ

ผลิต (กก.) 
79,545 372,059 91,482 39,966 45,856 45,901 223,205 40% 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกําจดั 
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มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพิ่ม น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นํ้าทิ้ง

    1.1. ทางเดิน/การไหล/การระบายของนํ้า 17% 17% 67%
    1.2 สภาพของนํ้าที่ปล่อย (ส/ีกลิ่น) 33% 67%
2. อากาศ

    2.1 ระบบการจัดการปล่อย อากาศ/ควัน 17% 83%
    2.2 สภาพของอากาศ/ควันที่ปล่อย (ฝุ่น/กลิ่น) 17% 83%
    23 ผลกระทบต่อสุขภาพ 17% 83%
3. เสียง

    3.1 ผลกระทบทางเสียงจากการทํางาน 17% 83%
    3.2 ผลกระทบทางเสียงจากการจัดกิจกรรมต่างๆ 17% 83%
4. ขยะมูลฝอย

    4.1 ระบบการจัดการขยะมุลฝอย (สถานที/่อุปกรณ์จัดเก็บ) 17% 83%
    4.2 สภาพของขยะจากร้านค้า (กลิ่น/พื้นที่สาธารณะสดปรก) 17% 83%
    4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ 17% 83%
5. การจราจร

    5.1 การจัดการระบบการจอดรถ/แม่ค้าขายของ 17% 17% 67%
    5.2 ผลกระทบจากกลิ่นไอเสีย/เสียง 17% 83%

ระดับผลกระทบ

จากการดาํเนินมาตรการตา่งๆเพ่ือบริหารจดัการของเสยีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานไมใ่ห้กระทบตอ่ชมุชน 

โดยเฉพาะโรงงานทา่พระ และโรงงานพทุธมณฑล สาย 5 ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีชมุชนรอบข้าง สง่ผลให้บริษัทไมม่ข้ีอร้องเรียน

จากชมุชน  นบัตัง้แตท่ัง้ 2 โรงงาน เปิดดําเนินการมาจนถึงปัจจบุนั  และจากการสาํรวจผลกระทบด้านลบจากการ

ดําเนินงานของบริษัทในชมุชนรอบข้าง ประจําปี 2563 พบวา่ จํานวนผู้ได้รับผลกระทบด้านขยะมลูฝอย อยูใ่นเกณฑ์น้อย 

และสามารถดแูลจดัการได้ 

 

การประเมินผลกระทบต่อชุมชน โรงงานท่าพระ 

 
 

การประเมินผลกระทบต่อชุมชน โรงงานสาย 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพิ่ม น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นํ้าทิ้ง

    1.1. ทางเดิน/การไหล/การระบายของนํ้า 14% 86%
    1.2 สภาพของนํ้าที่ปล่อย (ส/ีกลิ่น) 29% 71%
2. อากาศ

    2.1 ระบบการจัดการปล่อย อากาศ/ควัน 14% 86%
    2.2 สภาพของอากาศ/ควันที่ปล่อย (ฝุ่น/กลิ่น) 14% 86%
    23 ผลกระทบต่อสุขภาพ 14% 86%
3. เสียง

    3.1 ผลกระทบทางเสียงจากการทํางาน 29% 71%
    3.2 ผลกระทบทางเสียงจากการจัดกิจกรรมต่างๆ 14% 43% 43%
4. ขยะมูลฝอย

    4.1 ระบบการจัดการขยะมุลฝอย (สถานที/่อุปกรณ์จัดเก็บ) 14% 86%
    4.2 สภาพของขยะจากร้านค้า (กลิ่น/พื้นที่สาธารณะสดปรก) 57% 43%
    4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ 14% 86%
5. การจราจร

    5.1 การจัดการระบบการจอดรถ/แม่ค้าขายของ 29% 43% 29%
    5.2 ผลกระทบจากกลิ่นไอเสีย/เสียง 14% 29% 57%

ระดับผลกระทบ
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ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการของเสีย เพื่อเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  

 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  หมายถงึ  อตุสาหกรรมท่ียดึมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรตอ่

สิง่แวดล้อม เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วยการมุง่เน้นในเร่ืองของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลติและการบริหาร

จดัการสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

 ระดับที่ 1 ความมุง่มัน่สเีขียว คอื มีการสือ่สารในองค์กรท่ีจะลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 ระดับที่ 2 ปฏิบตัิการสเีขียว คือ การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

 ระดับที่ 3 ระบบสเีขียว คือ การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 ระดับที่ 4 วฒันธรรมสเีขยีว คือ ทกุคนในองค์กรให้ความร่วมมือดําเนินงานในทกุด้านของการประกอบกิจการ

จนกลายเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร  

 ระดับที่ 5 เครือขา่ยสเีขียว คือ การแสดงถงึการขยายเครือขา่ยตลอดหว่งโซอ่ปุทานสเีขียว โดยสนบัสนนุให้คูค้่า

และพนัธมิตรเข้าสูเ่ครือขา่ยอตุสาหกรรมสเีขยีวด้วย 

ปี 2563 ได้รับการรับรอง GREEN   INDUSTRY ระดบั 2 ครบทัง้ 5 โรงงาน 

ระดับ 
ปี 2562 ปี 2563 

ท่าพระ ชัยนาท ยโสธร สาย 5 บุรีรัมย์ ท่าพระ ชัยนาท ยโสธร สาย 5 บุรีรัมย์ 

ได้รับ GREEN   

INDUSTRY ระดบั 2    
  

     

 

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                  ปัจจบุนัทางบริษัท ได้ทําการศกึษาเตรียมการเพ่ือยกระดบัเป็นอตุสาหกรรมสเีขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว คือ 

การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบ มกีารตดิตามและประเมินผลเพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
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ความรับผิดชอบต่อการผลิต 

 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการผลติและบริโภค ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทกุคน บริษัทซาบีนา่ จงึให้

ความสาํคญัตอ่ความรับผิดชอบในการผลติ เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติสาํหรับคนรุ่นหลงั ไมนํ่าทรัพยากรมาใช้อยา่ง

ไมร่ะวงั โดยการจดัการของเหลอืจากการผลติ ด้วยการใช้วตัถดุิบตา่งๆในกระบวนการผลติอยา่งระมดัระวงั  หรือนํามาใช้

ซํา้ (reuse) หรือนําไปแปรรูป (recycle) เป็นผลติภณัฑ์อ่ืนๆ  ซึง่เป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ียัง่ยืน” 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อ 12 

 

เป้าหมาย ปี 2563 

1. ปริมาณการนําวตัถดุิบท่ีเหลอืจากการผลติ มา Recycle เป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ  ไมน้่อยกวา่ 0.25% 

2. การนําวตัถดุิบท่ีเหลอืจากการผลติ มา Recycle เป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ เพ่ือขายเข้ามลูนิธิคณุแมจิ่นตนาธนาลง

กรณ์ไมน้่อยกวา่ 40,000 บาท/ปี 

3. ปริมาณการคืนกลอ่งบรรจภุณัฑ์ เพ่ือกลบัมาใช้ซํา้  ไมน้่อยกวา่ 50% 

แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อรับผิดชอบต่อการผลิต 

บริษัทดําเนินการควบรวมแผนกต้นทนุ ซึ่งทําหน้าท่ีในการคํานวณจํานวนการใช้วตัถดุิบ และแผนกจดัซือ้ซึ่งทํา

หน้าท่ีในการจัดซือ้และจัดหาวัตถุดิบ เพ่ือสามารถจัดซือ้และจัดหาวัตถุดิบ ในจํานวนท่ีถูกต้อง และแก้ไขจํานวนท่ี

เปลี่ยนแปลงได้ทนัเวลา ทําให้มีของเหลือน้อยท่ีสดุ อนัเป็นการใช้วตัถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีจําเป็น ทัง้นีเ้ร่ิม

ดําเนินการเดือน สงิหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 ทัง้นีบ้ริษัทได้ดําเนินโครงการ Zero waste โดยนําวตัถดุิบท่ีเหลอืจากการผลติ เช่น ฟองนํา้ ผ้า ยาง ผ้าขน ฯลฯ  

เพ่ือ Recycle และแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ  เช่น ไม้ขนไก่   หมอน  เปล   พรมเช็ดเช้า  ถงุมือไมโครเวฟ ฯลฯ  แล้วขาย

ให้กบัพนกังานในราคาถกู เพ่ือนํารายได้เข้ามลูนิธิคณุแมจิ่นตนา  ธนาลงกรณ์  ซึง่จะนําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็น

ทนุการศกึษาตอ่ไป   

          

 

 

 

 

 

 

 

แผนกต้นทุน แผนกจัดซือ้ 
แผนก

Consumption 
Controller 
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นอกจากนีใ้นปี 2563 มีการระบาดของโรคโควดิ 19  บริษัทซาบีนา่ได้ดําเนินการนําวตัถดุิบท่ีเหลอืจากการผลติ 

มาทําเป็นหน้ากากผ้า เพ่ือแจกพนกังานและบริจาค จํานวนทัง้สิน้ 284,108 ชิน้ 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งการบริจาคหน้ากากผ้าเพ่ือพนกังาน ชุมชน หน่วยราชการ ท่ีโรงงานยโสธร รวมทัง้สนบัสนนุแรงงานในการ

ผลิต Win Mask สําหรับการใช้งานของแพทย์  บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช  และบุคคลทัว่ไป จํานวน 100,000 ชิน้ 

ตลอดจนบริจาคหน้ากากผ้าให้สภากาชาดไทยและมลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ ในโครงการ

เด็กไทยสู้ภยัโควิด รวมจํานวน 100,000 ชิน้ สง่ผลให้ได้โอกาสในการรับจ้างผลติหน้ากากผ้าในช่วงท่ีหน้ากากอนามยัขาด

แคลน ประมาณ 90 ล้านบาท และเกิดผลติภณัฑ์ Triple Mask Series ซึง่ในปีท่ีผา่นมาทํารายได้ประมาณ 35 ล้านบาท 

 

รวมทัง้ได้นํากลอ่งบรรจภุณัฑ์มาใช้ซํา้  และกําหนดสญัลกัษณ์ท่ีกลอ่ง เพ่ือให้ทราบวา่กลอ่งใบนัน้ๆ วนกลบัมาใช้

ก่ีรอบ ซึง่ต้องบนัทกึจํานวนการสง่และรับคืนกลอ่งจากทกุโรงงาน และทกุเดือน เพ่ือใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ 
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นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการสนบัสนนุชุมชน เพ่ือมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหารายได้ของชุมชน หมู่บ้านนํา้โผล ่

จ.ยโสธร โดยนําวตัถดุิบท่ีเหลอืจากการผลติ ให้ชุมชนแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ไม้ขนไก่, เปล, พรมเช็ดเท้า, ถงุมือไมโครเวฟ 

และถงุผ้า สง่กลบัมาขาย เพ่ือนํารายได้เข้าห้องอ่ิมบญุ ซึง่ในปีท่ีผา่นมาโครงการนีทํ้าให้คนในชมุชนุมีรายได้  44,011 บาท  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน เพื่อรับผิดชอบต่อการผลติ 

จากการควบรวมแผนกต้นทนุและจดัซือ้ มจํีานวนวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลติดงัตอ่ไปนี ้ 

Indicator ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  2563 

จํานวนวตัถดุิบหลกั – ผ้าที่ใช้ในการผลิต  

( หลา ) 
647,622 592,297 452,953 455,683 6,445,665 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 301-1 วสัดท่ีุใช้โดยนํา้หนกัหรือปริมาตร (Materials used by weight or 

volume) 

 

เป้าหมายการนําวตัถดุิบท่ีเหลอืจากการผลติ มา Recycle เป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ  ไมน้่อยกวา่ 0.25% สามารถทําได้จริง

0.31%  

การนําวตัถดุิบเหลอืจากการผลติมาแปรรูป เทียบวตัถดุิบหลกั ปี 2563 คือ 6,445,665 หลา 

ไม้ขนไก่ พรมเช็ดเท้า ถงุมือไมโครเวฟ เปล หมอน หน้ากากผ้า รวม (หลา ) 

448.1 555.1 32.9 320.7 134.4 20,200.1 21,691.3 

0.01% 0.01% 0.001% 0.005% 0.002% 0.31% 0.31% 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 301-2 วสัดทุี่ใช้จากการ Recycle (Recycled input materials used) 

 

 

 

 

 

วสัดเุหลือจากการผลติ 
สง่ตอ่ชมุชน/เรือนจํา  

เพ่ือแปรรูป 
ขายเข้าห้องอิ่มบญุ  บริจาคเข้ามลูนิธิฯ  

ถุงจากวัสดุเหลือจากการ
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เป้าหมายการดาํเนินงานแปรรูปของเหลอืจากการผลติ สาํหรับขายพนกังานนําเงินมอบเข้ามลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลง

กรณ์ จํานวน 40,000 บาท สามารถทําได้จริง 44,810 บาท 

ไม้ขนไก่ พรมเช็ดเท้า ถงุมือไมโครเวฟ เปล หมอน 

170 อนั 427 ผืน 69 อนั 94 ปาก 512 ใบ 

3,400 บาท 8,540 บาท 690 บาท 6,580 บาท 25,600 บาท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 44,810 บาท 

 

 

จากเป้าหมายการคืนกลอ่งบรรจภุณัฑ์ เพ่ือกลบัมาใช้ซํา้  ไมน้่อยกวา่ 50%  สามารถใช้ซํา้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ได้ 73.4% 

Indicator 
2562 

เฉลีย่ / เดือน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

2563 

เฉลีย่ / เดือน 

ปริมาณการสง่กลอ่งมา 

( จํานวนใบ ) 
2,454 2,047 1,706 2,009 2,646 2,102 

 ปริมาณการคืนกลอ่งกลบัมาใช้ซํา้  

( จํานวนใบ ) 
1,250 1,343 902 1,778 2,150 1,543 

อตัราสว่นของปริมาณการคืนกลอ่ง

กลบัมาใช้ซํา้  ( % )  > 50% 
49% 65.6% 52.9% 88.5% 81.3% 73.4% 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social) 
 

 
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 
 

 ด้วยความมุง่มัน่ของบริษัทท่ีต้องการให้โอกาสทางการศกึษาแกเ่ยาวชนท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ ซึง่เป็น

กําลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต รวมถงึผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทพุพลภาพ อนัเป็นการ

สง่เสริมให้เยาวชนและบคุคลดงักลา่วมีโอกาสได้ศกึษาเลา่เรียน และนําความรู้มาชว่ยพฒันาสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป 

ซึง่เร่ิมจากการสง่เสริมการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองค์กร โดย“ทนุอดลุย์-จินตนา ธนาลงกรณ์” ตอ่มาบริษัท

ได้มองเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัสงัคมและชมุชน จงึได้ก่อตัง้มลูนิธิ“คณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์” ขึน้เมื่อวนัท่ี 

27 กรกฎาคม 2552 โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
 

1. สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา 

2. ให้ทนุช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาท่ีเรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

3. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ทัง้สิน้จากมลูนิธิฯ 

4. ร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

5. ไมด่ําเนินกิจการเก่ียวข้องกบัการเมือง ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 โดยทนุมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้เร่ิมทําการมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน / นิสติ นกัศกึษา ตัง้แตปี่ 

2553 จนถงึปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง และในปี 2559 มลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ ได้รับการประกาศจาก

กระทรวงการคลงั ให้เป็นองค์กรสาธารณกศุล ลาํดบัท่ี 928  ซึง่ทําให้มลูนิธิคณุแมฯ่ สามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาค

สาํหรับลดหยอ่นภาษี ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  
 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2563 

1. จดัหารายได้สนบัสนนุมลูนิธิไมน้่อยกวา่ 2,500,000 บาท/ปี 

2. สนบัสนนุกิจกรรมการศกึษาไมน้่อยกวา่ 60% ของรายได้มลูนิธิ/ปี 
 

แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ   

บริษัทให้การสนบุสนนุโดยบริจาคเงินเข้ามลูนิธิฯ ทกุปี  ในปี 2563 บริษัทมอบเงินจํานวน 500,000 บาท  สาํหรับ

การดาํเนินงานของมลูนิธิฯ  คดิเป็นร้อยละ 16.28 ของรายได้มลูนิธิฯ  นอกจากนีบ้ริษัทสนบัสนนุพนกังานในการจดังานวนั

ครบรอบมลูนิธิฯ, วนัแมแ่ละวนัพอ่ โดยการออกร้านขายอาหารและสนิค้าอปุโภคบริโภค , การเลน่เกมส์ตา่ง ๆ, การสอย

ดาว  และสนบัสนนุการทํา 5ส ท่ีบ้านพนกังาน โดยสะสางของไมจํ่าเป็นแตส่ภาพดีและใช้ประโยชน์ได้ เข้าห้องอ่ิมบญุ 

(ของโรงงานทกุสาขา) เพ่ือขายราคาถกูและนํารายได้เข้ามลูนิธิฯ  
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และจากการดาํเนินงานโครงการ Factory Model ทําให้บคุคลภายนอกท่ีขอเยี่ยมชมโรงงานเพ่ือแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การปรับปรุงงานรวมถึงคูค้่า ได้ทราบถึงการดาํเนินงานของมลูนิธิฯ และมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพ่ือ

สนบัสนนุการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

ทัง้นีย้งัมีลกูค้าทัว่ไปท่ีอยากร่วมทําบญุ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศกึษาให้เยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส  ร่วมบริจาค

ผา่นกลอ่งรับบริจาคจาก SABINA SHOP ทัว่ประเทศ 

 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการสนบัสนนุกิจกรรมการศกึษา ไมน้่อยกวา่ 60%ของรายได้มลูนิธิฯ บริษัทจึงดาํเนินการ

โดยเร่ิมจากกําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาทนุ คณุสมบตัิของผู้สมคัร และแนวทางประชาสมัพนัธ์เพ่ือขยายโอกาสให้

เข้าถงึผู้สมคัรจากทัว่ประเทศ โดยใช้ช่องทางหลกัได้แก ่
 

1.Facebook Fanpage : มลูนิธิคณุแม ่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

2. Line OA : SabinaThailand 

3. การติดตอ่สถานศกึษาโดยตรงจากเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิ 

4. www.sangfans.com และ Facebook Fanpage : TCAS รับตรง ทนุ คา่ย-Sangfans.com  

รวมถงึการประสมัพนัธ์ภายในของบริษัท ทําให้ปี 2563 มีนกัเรียน นกัศกึษาผู้สนใจสมคัรเข้ารับทนุการศกึษาเป็นจํานวน

มาก 
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ภาพช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทุนการศึกษามูลนิธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์                     Fanpage มลูนิธิ                Line OA : SabinaThailand                 

Sangfans.com 

ทัง้นีแ้นวทางการพิจารณาทนุการศกึษา แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ สาํหรับนกัเรียน/นกัศกึษาทัว่ไป ตัง้แตร่ะดบัชัน้

ประถมศกึษา-อดุมศกึษา โดยพิจารณาข้อมลูพืน้ฐานของผู้ขอรับทนุการศกึษาท่ีผา่นการรับรองจากบคุลากรของ

สถานศกึษา ผลการเรียน และการเขียนบทความตามท่ีมลูนิธิกําหนด 
 

2.ทุนการศึกษามลูนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อบุคคลทุพพลภาพ  สาํหรับนกัเรียนและนกัศกึษา ผู้

ทพุพลภาพและสถานศกึษา คือ โรงเรียนศกึษาพิเศษชยันาท อําเภอเมือง จงัหวดัชยันาท ซึง่จดัรูปแบบการศกึษาพิเศษ

เฉพาะกลุม่ผู้ทพุพลภาพ และสง่เสริมอาชีพตามความสามารถและขีดจํากดัทางด้านกายภาพ ซึง่ยงัขาดงบประมาณจดั

จ้างบคุลากรครูด้านทกัษะการอาชีพให้แก่นกัเรียนผู้ทพุพลภาพ 
 

3.ทุนการศึกษามลูนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อการศึกษาต่อเน่ือง  สาํหรับนกัเรียนและนกัศกึษา 

ตัง้แตร่ะดบัชัน้การศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 4 จนถงึระดบัอดุมศกึษา ซึง่จะสนบัสนนุทนุการศกึษาจนถึงระดบัชัน้ปริญญาตรี 

โดยพิจารณาผลการศกึษาในแตล่ะปีของผู้ รับทนุ ต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกําหนด  นอกจากนี ้มีการพิจารณาให้รางวลันกัเรียน

และนกัศกึษาทนุตอ่เน่ืองท่ีเรียนดี มีเกรดเฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป โดยระดบัมธัยมศกึษาจะได้รางวลัเพ่ิมทนุละ 2,000 

บาท/ปี และระดบัป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวลัเพ่ิมทนุละ 5,000 บาท/ปี เพ่ือเป็นกําลงัใจให้เดก็ ๆ มีความตัง้ใจและ

มุง่มัน่ในการศกึษาเลา่เรียนยิ่งขึน้ไป 

และนอกจากการมอบทนุการศกึษา ในปี 2563 มลูนิธิฯและบริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกนัสนบัสนนุ

การบริจาคหน้ากากผ้าจํานวน 100,000 ชิน้ เป็นเงินกวา่สองล้านบาท ผา่นโครงการ “เดก็ไทยสู้ภยัโควิด Thai Kids Fight 

COVID (#TKFC)” ซึง่เป็นความร่วมมือระหวา่งมลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการอาสาร่วมใจสู้ภยัโควิดโดย

สภากาชาดไทย  ในการจดัหาหน้ากากผ้าท่ีมคีณุภาพเพ่ือสวมใสป้่องกนั  มอบให้โรงเรียนในท้องถ่ินทรุกนัดารและนกัเรียน

ท่ีขาดแคลนทัว่ประเทศ   เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการร่วมรักษาและป้องกนั บคุลากรท่ีเป็นกําลงัสาํคญัของสงัคม และ

ประเทศชาตใินอนาคต 
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ภาพการบริจาคหน้ากากผ้าร่วมกับบริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการดาํเนินงาน เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ   

 จากการดาํเนินงานตามกิจกรรมท่ีได้กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้มลูนิธิฯสามารถจดัหารายได้มากกวา่ เป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้ 2,500,000 บาท  ถึงแม้จะมีเหตกุารณ์ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา่  

ปี บริษัทซาบีนา่ จํากดั 

มหาชน 

รายได้จากช่องทางอ่ืน รวม 

2561 500,000 2,690,118 3,190,118 

2562 500,000 2,640,805 3,140,805 

2563 500,000 2,571,828 3,071,828 

 

 

ผลการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของมูลนิธิ 

จากการดาํเนินงานตา่งๆซึง่ได้รับการสนบัสนนุด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสิ่งของจาํเป็นอื่นๆ รวมทัง้จติ

อาสาของพนักงานซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ซาบีนา่ ฟาร์อีสท์ จํากดั ทําให้สามารถสนบัสนนุกิจกรรม

การศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของรายได้มลูนิธิฯ  
 

ปี รายได้มูลนิธิฯ เงนิสนับสนุนกิจกรรม

การศึกษา 

สัดส่วนเงนิสนับสนุนฯ 

2561 3,190,118 2,183,996   68.5% 

2562 3,140,805 2,149,570   68.4% 

2563 3,071,828 3,611,200 117.6% 

 

ทัง้นีต้ัง้แต่ก่อตัง้มลูนิธิฯจนถึงปัจจบุนั ได้มีการมอบทนุการศกึษาแล้วทัง้สิน้จํานวน 2,021 ทนุ และ 1 

สถานศกึษา เป็นจํานวนเงินกวา่ 18,560,000 บาท   
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จํานวนผู้ ท่ีได้รับทนุทัง้หมดตัง้แตปี่ 2553 - 2563 

ปี 
ทนุ

ประจําปี 

ทนุ

ตอ่เน่ือง 
ทนุทพุพลภาพ รวมจํานวนทนุ ทนุเรียนดี(บาท) ยอดเงินทนุรวม(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  

2563 134 31 
13 ทนุ 

1 สถานศกึษา 

178 ทนุ 

 1 สถานศกึษา 
47,000 1,697,000 

รวม 1301 320 
400 ทนุ 

1 สถานศกึษา 

2,021 

1 สถานศกึษา 
311,000 18,560,000 

 

  โดยมีความสาํเร็จท่ีนา่ภาคภมูใิจจากการสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่เน่ืองของมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ 

คือ การสร้างบณัฑิตท่ีมศีกัยภาพ ซึง่จะกลายเป็นฟันเฟืองสาํคญัในอนาคตของชาติ ตัง้แตปี่ 2559 จนถึงปัจจบุนั จํานวน 

20 คน  

รายชื่อบัณฑติที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อการศึกษาต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล 
นางสาวอุมาพร พลชัย นางสาวสุปรียา เสรีพงษ์  

นางสาววรรณชรีภรณ์ บุญ

ทัน 
นางสาวมาลิณี ภูลายยาว 

สถาบัน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อบุลราชธานี 

คณะ บริหารธุรกิจ ครุุศาสตร์  วิทยาศาสตร์/จลุชีววิทยา 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

ปีท่ีจบ 2559 2560 2560 2560 

อาชีพปัจจุบัน ครูศนูย์เดก็เลก็ จ.ยโสธร 
ข้าราชการครู รร.โครกกรวด 

เพชรบรูณ์ 
นางแบบอิสระ 

เจ้าหน้าท่ีโครงการชลประทาน 

จ.อบุล 
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ช่ือ-สกุล นายณัฐพล ศรีจันทร์ นางสาวบุษกร อ่อนธรรม นางสาวปิยรัตน์ ทองคาํ นายธวัชชัย นาชัยพลอย 

สถาบัน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุ 

ราชวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเทคโนยสีรุนารี  

คณะ อกัษรศาสตร์ บญัชี ศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยีการจดัการ 

ปีที่จบ 2561 2561 2562 2562 

อาชีพปัจจุบัน อาจารย์ ณ จ.ตาก 
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ 

(หนองแขม) 

ข้าราชการครู รร.หนอง

ใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จ.

ชลบรีุ 

นายแบบอิสระ 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์  นายปิยะวัตร ศรีชา นายผลา ชิดประทุม นางสาวสุกัญญา  วริิยะพงษ์ 

สถาบัน มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัข่อนแก่น มหาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะ พยาบาลศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรทัว่ไป 

ปีที่จบ 2562 2562 2562 2562 

อาชีพปัจจุบัน 

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยโสธร จนท.วิเคราะห์แผนและ

นโยบาย 

กรมพฒันาท่ีดนิ 

บ.อิเลคทรอนิกส์ ศศนินัท์ฟาร์ม จ. เพชรบรีุ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวสิริจันทร์ คาํบุตร นางสาววรรณิภา จันเหลือง นางสาวอารียา สําเนียงดี นางสาวปิยาภรณ์  เสนา

ไทย 

สถาบัน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อบุลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัราชภฏั

อบุลราชธานี 

สถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์ 

คณะ ครุศาสตรบณัฑิต/คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑิต/ภาษาไทย ศลิปศาสตรบณัฑิต/ภาษาไทย บริหารธุรกิจ 

ปีที่จบ 256 2563 2563 2563 

อาชีพปัจจุบัน ครูคืนถ่ินจ.ยโสธร อยู่ระหว่างรอสอบบรรจ ุ ครูอตัราจ้าง จ.ยโสธร ผจก.ร้านเซเว่น (มีนบรีุ) 
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ช่ือ-สกุล นางสาวสุชีรา ประจญยุทธ นางสาวเจนจิรา งามวงศ์ นางสาวณัฏฐพร หงษ์หาร นางสาวกุลสตรี วรโยธา 

สถาบัน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัเเม่ฟ้าหลวง มาหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยันครพนม 

คณะ ศกึษาศาสตร์/ภาษาองักฤษ  การจดัการการทอ่งเท่ียว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

ปีที่จบ 2563 2563 2563 2563 

อาชีพปัจจุบัน อยู่ระหว่างรองาน อยู่ระหว่างรองาน พยาบาลวิชาชีพ รพ. ธวชับรีุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นครพนม 

 

 

“Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็ง” 

 
 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

      บริษัทฯในฐานะผู้ นําธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายชุดชัน้ในสําหรับสุภาพสตรี มีองค์ความรู้เก่ียวกับสรีระของ

สุภาพสตรี ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และตระหนักถึงความ

ยากลําบากและสภาพจิตใจของสภุาพสตรีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม บริษัทฯ จึงปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความ

ช่วยเหลอื แสดงความหว่งใยและเป็นกําลงัใจให้สภุาพสตรีท่ีได้รับการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านม ให้สามารถฟืน้คืนกําลงั

กาย กําลงัใจ และสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้อยา่งปกติสขุ  
 

เป้าหมายการดาํเนินการ ปี 2563 

ผลติเต้านมเทียม พร้อมรณรงค์จิตอาสาร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพ่ือบริจาคไมน้่อยกวา่ 19,000 เต้า/ปี   

แนวทางการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้น

มา  เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้องแก่สังคมในเร่ืองมะเร็งเต้านม และการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ หลงัผา่นการ

รักษามะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม  ส่งมอบเต้านมเทียม

ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีได้รับการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านม เพ่ือช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกติ 

ตลอดจนเป็นการแสดงความหว่งใย สร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วย ทัง้นี ้ผู้ ป่วยหรือญาติท่ีต้องการขอรับบริจาคเต้านม

เทียม สามารถติดตอ่ขอรับบริจาคเต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้ผา่น 3 ช่องทางได้แก่  
 

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

 

 

 

 

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

3.ผา่นจดุขายของ Sabina ทัว่ประเทศ 

http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/
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ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ เย็บเต้าเตมิใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านมอยา่งตอ่เน่ือง เป็นปีท่ี 14 โดยได้รับการ

สนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) โดยมอบผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติก LLDPE  

ซึง่มคีวามบริสทุธ์ิสงู ปราศจากสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย ใช้เป็นวสัดทุดแทนนํา้หนกัของเต้านมผู้หญิงท่ีขาด

หายไป จํานวน 3,300 กิโลกรัม และผ้าดิบจากกระบวนการ Upcycling จํานวน 2,500 หลา สาํหรับใช้ทําถงุอปุกรณ์เย็บ

เต้านมเทียม  อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุจาก บริษัท โรบินสนั จํากดั (มหาชน) (Robinson) ร่วมเป็นจดุกระจายและจดั

งานให้จิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียม ท่ี 49 สาขาของโรบินสนัทัว่ประเทศ  โดยได้รับเต้านมเทียมเย็บสาํเร็จจากผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม จํานวนกวา่ 13,350 เต้า  

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัทมุง่เน้นการสร้างการรับรู้ การตระหนกัถงึภยัจากมะเร็งเต้านม และการมีสว่นร่วมในกิจกรรม จึงรณรงค์ผา่น

ช่องทางประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ ภายใต้แนวคดิ  “4 นาที”  ภายใต้แนวคิด  4 นาทีของคณุสามารถเติมเตม็ความสขุให้

ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  ตอ่ยอดจากความสาํเร็จของการประชาสมัพนัธ์ในปีท่ี 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พร้อมทัง้เพ่ิมการรับรู้และการมีสว่นร่วมของกลุม่เป้าหมายด้วยการใช้ช่องทางออนไลน์ ผา่นการใช้ AR filter และ 

Micro-influencers บนช่องทาง Intragram Facebook เพ่ือเป็นกระบอกเสยีงในการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง 
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นอกจากนีบ้ริษัทจดักิจกรรมเย็บเต้านมเทียมทัง้ในและนอกสถานท่ี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มจิีตอาสาจาก

หนว่ยงานตา่งๆ คณะบคุคล นกัเรียนนกัศกึษา  และประชาชนทกุเพศทกุวยัให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 

อาทิเช่น 

- สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ณ อาคารซาบีนา่ สาํนกังานใหญ่ (23 กนัยายน 

2563) 

  - กิจกรรม Save Life Save Breast รู้ไว มีโอกาสหาย ไมเ่สยีเต้า ณ ห้างสรรพสนิค้าเซนทรัล บางนา (1-7 ตลุาคม 

2563) 

- กิจกรรมนกัศกึษา ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา  (7 ตลุาคม 2563) 

- ห้างสรรพสนิค้า Robinson ระยอง ( 9 ตลุาคม 2563) 

- นกัเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา จํานวนกวา่ 200 คน ณ อาคารซาบีนา่ สาํนกังานใหญ่ (พฤศจิกายน 2563) 

- โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพ ( 4 ธนัวาคม 2563) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นีจ้ากการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ป่วยมากขึน้ ทําให้บริษัทดําเนินการพฒันาเพ่ิมคพัไซส์ของเต้านมเทียม จากเดิม

ขนาด 40B ได้ขยายไปถึงขนาด 46B เพ่ือรองรับสรีระของผู้ ป่วยได้มากยิ่งขึน้ 

 

ผลการดาํเนินการ  

จากการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 2563 ท่ีผ่านมา รวมทัง้การเพ่ิมการผลิตตามความต้องการ

ท่ีมากขึน้ จึงทําให้บริษัทสามารถผลิตเต้านมเทียมและบริจาคได้มากกว่าเป้าหมาย 19,000  เต้า/ปี โดยได้จํานวนรวม

ทัง้สิน้ 23,000 เต้า   
 

ปี จาํนวนผลิต (เต้า) จาํนวนบริจาค (เต้า) คิดเป็น (%) 

2561 15,200   15,200   100 

2562 19,000 19,000 100 

2563 23,000 23,000 100 
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ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงมุง่หวงัในการสร้างการรับรู้ และตระหนกัถงึภยัจาก “โรคมะเร็งเต้านม” ซึง่เป็นภยัร้ายแรงท่ีผู้

หญิงไทยพบมากเป็นอนัดบัหนึง่ และทําให้สงัคมตระหนกัถึงภยัร้ายของโรคมะเร็งเต้านมท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้ และร่วม

เป็นสว่นหนึง่ของกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วยทกุทา่น ผา่นการมอบเต้านมเทียมอยา่งตอ่เน่ืองและตลอดไป   

 

 

โครงการ “กองทุนอุ่นใจ” 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

จากการท่ีคณะผู้บริหารเข้าเยีย่มชมการดําเนินงานในทกุโรงงานของบริษัท ทําให้มีโอกาสพดูคยุสอบถาม

พนกังานอยา่งใกล้ชิด ถงึสภาพชีวิตความเป็นอยู ่รวมถงึปัญหาในการทํางาน และเร่ืองสว่นตวั  และพบวา่ปัญหาสว่นตวั 

สง่ผลกระทบตอ่การทํางานในหลายมติิ โดยเฉพาะปัญหาหนีส้นิอนัเกิดจากความจําเป็นในการดาํรงชีวติ  จึงเป็นท่ีมาของ

การจดัตัง้โครงการกองทนุอุน่ใจ เพ่ือแบง่เบาภาระหนีส้นิของพนกังาน ท่ีเป็นหนีบ้ตัรเครดิต,บตัรกดเงินสด และ/หรือหนี ้

นอกระบบ อนัเน่ืองมาจากความจําเป็นต้องใช้เงินในภาวะฉกุเฉินเพ่ือการดํารงชีพ  

 

เป้าหมายการดาํเนินการ ปี 2563 

จากการเร่ิมดาํเนินงานตัง้แตปี่ 2562 บริษัทได้ทําการสาํรวจหนีส้นิพนกังานจาก บตัรเครดติ,บตัรกดเงินสด และ/หรือหนี ้

นอกระบบ มีวงเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท  บริษัทจึงตัง้เป้าหมาย เพ่ือแบง่เบาภาระหนีส้นิของพนกังาน จํานวนนีภ้ายใน

ระยะเวลา 1 ปี โดยเร่ิมจากเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 

 

แนวทางการดาํเนินงาน โครงการกองทุนอุ่นใจ 

การดาํเนินงานเร่ิมจากการประชาสมัพนัธ์โครงการกองทนุอุน่ใจในทกุสาขา  เพ่ือทราบถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

หลกัการดาํเนินงานและเง่ือนไข  จดัตัง้คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการกลัน่กรองประจําสาขา  จากนัน้ประกาศรับ

สมคัรพนกังานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  
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โดยหนว่ยงานบริหารทรัพยากรบคุคลประจําแตล่ะสาขาจะพิจารณาตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือสง่เข้าสู่

กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลัน่กรองประจําสาขา  ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ  จะได้รับการฝึกอบรมด้านมาตรฐาน 

รวมถงึกระบวนการในการดําเนินงานกลัน่กรองจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือค้นหามลูเหตขุองการประสบปัญหาภาวะหนีส้นิของ

พนกังาน และคดักรองช่วยเหลอืผู้ ท่ีประสบปัญหาตามวตัถปุระสงค์กองทนุอยา่งแท้จริง โดยให้ความชว่ยเหลอืตามความ

เหมาะสม และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือการจดัการปัญหาอยา่งยัง่ยืน ทัง้นีผู้้ ท่ีเข้าร่วมโครงการกองทนุอุน่ใจ จะได้รับวงเงินกู้  3-5 

เทา่ของเงินเดือน ในอตัราดอกเบีย้ 0% ตอ่ปี โดยมีระยะเวลาผอ่นชําระ 3-5 ปี แตท่ี่สาํคญั คือ 6 เดอืนแรกจะปลอดการ

ผอ่นชําระ เพ่ือให้โอกาสพนกังานได้ตัง้ตวั และเร่ิมผอ่นชําระในเดือนท่ี 7   

 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานเร่ิมจากสาํรวจข้อมลูหนีเ้บือ้งต้น โดยการสมัภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร แล้วสง่ให้

คณะกรรมการกลัน่กรองประจําสาขาพิจารณา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกลางอนมุตัิการกู้ยืม หลงัจากได้รับการอนมุตัิ

แล้ว หนว่ยงานบริหารทรัพยากรบคุคลประจําแตล่ะสาขาจะเชิญพนกังานและครอบครัวรับทราบการอนมุตัิ รวมทัง้สร้าง

ความเข้าใจระหวา่งกนั สง่เสริมการหารายได้เสริม และการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการหนีร่้วมกนัในครอบครัว ทัง้นีเ้ป็น

การทําสจัจะสญัญาก่อนการทําสญัญากู้ยมื จากนัน้หนว่ยงานบริหารทรัพยากรบคุคลประจําแตล่ะสาขาจะร่วมเจรจา

ประนอมหนีใ้นการชําระหนี ้และติดตามความเป็นไปเพ่ือเป็นกําลงัใจให้ผา่นพ้นวิกฤตินี ้

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการกองทุนอุ่นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สาํรวจขอ้มูลหน้ี

ั  

2.สมัภาษณ์และตรวจสอบ 

เอกสารโดย HR 

3.พิจารณาผา่นคณะกรรมการ 4.นาํเสนอคณะกรรมการกองทน 

    

5.สร้างความเขา้ใจกบัพนกังาน

และครอบครัว 

6.จดัทาํสจัจะสญัญา 

และสญัญาเงินกย้มื 
7.เจรจาประนอมหน้ี 

โดย HR+คณะกรรมการกลัน่กรอง 

ในการดาํเนินการชาํระหน้ีแทน 

 

8.ติดตามผลและ

ส่งเสริมการออม 

พร้อมสร้างรายได้
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นอกจากนีไ้ด้จดัให้มกีารรณรงค์การทําบญัชีครัวเรือน เพ่ือตรวจสอบและระมดัระวงัการใช้จ่ายภายใต้รายได้ของ

ตนเอง  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจดัการปัญหาหนีส้นิ  และการจดัการด้านการเงินของตนเอง ทําให้ผู้ เข้าร่วม

โครงการมแีนวทางในการจดัการปัญหาสว่นตนได้ดขีึน้อยา่งยัง่ยืน  และทําให้พนกังานท่ีกําลงัประสบปัญหาจากความ

จําเป็นในการดํารงชีวิตมแีนวทางในการดแูลจดัการด้านการเงินของตน ก่อนจะเกิดปัญหาหนีส้นิล้นพ้นตวั  ซึง่สง่ผลตอ่

การลดจํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการในระยะยาว 

 
 

ผลการดาํเนินงานกองทุนอุ่นใจ 

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นประกาศรับสมคัรพนกังานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแรกในเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563  

คณะกรรมการโครงการกองทนุอุน่ใจ  ได้ตรวจสอบ กลัน่กรอง ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาระหนีส้นิบตัรเครดิต,บตัรกด

เงินสด และ/หรือหนีน้อกระบบ อนัเน่ืองมาจากความจําเป็นต้องใช้เงินในภาวะฉกุเฉินเพ่ือการดาํรงชีพ  จํานวนทัง้สิน้ 31 

คน โดยใน ปี 2562  มีผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน 24 คน คิดเป็นวงเงิน 1,097,640 บาท และในปี 2563 มีจํานวนผู้ เข้าร่วม

โครงการจํานวน 7 คน เป็นเงิน 627,000 บาท  รวมวงเงิน 1,724,640 บาท ซึง่เกินกวา่เป้าหมายท่ีคาดการณ์เลก็น้อย  ทัง้นี ้

บริษัทได้รณรงค์การทําบญัชีครัวเรือน  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจดัการปัญหาหนีส้นิ  และการจดัการด้าน

การเงินของตนเอง ควบคูก่บัการดําเนินงานของกองทนุอุน่ใจ 
 

สาขา 

2562 2563 รวม 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
จาํนวน (คน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

สาํนักงานใหญ่ 9 410,640 2 222,000 11 632,600 

พนักงานขาย 4 212,000 2 110,000 6 322,000 

สาย 5 3 127,000 1 57,000 4 184,000 

ท่าพระ 4 225,000 - - 4 225,000 

ชัยนาท   - - 0 0 

ยโสธร 4 123,000 - - 4 123,000 

บุรีรัมย์   2 238,000 2 238,000 

รวม 24 1,097,640 7 627,000 31 1,724,600 

 

โดยในปี 2564 บริษัทยงัคงตัง้เป้าหมายในการช่วยเหลอืพนกังานท่ีมปัีญหาหนีส้นิอนัเกิดจากความจําเป็นในการ

ดํารงชีวิตอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีบ้ริษัทกําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการสมคัรเข้ากองทนุอุ่นใจ เพ่ือให้พนกังานผู้

ได้รับความเดือดร้อนจากภาระหนีส้นิบตัรเครดิต,บตัรกดเงินสด และ/หรือหนีน้อกระบบ สามารถเข้าถึงโครงการกองทนุอุ่น

ใจระยะสองง่ายขึน้ และควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะการทําบัญชีครัวเรือน อันเป็นการ

ดําเนินการในเชิงป้องกนัภาระหนีส้นิอนัเกิดจากการใช้จ่ายท่ีไมจํ่าเป็น หรือการใช้จ่ายเกินตวั เพราะเราเช่ือมัน่วา่ “การไมม่ี

หนีค้ือลาภอนัประเสริฐ” และหากคนในครอบครัวของเราซึง่ก็คือพนกังาน ประสบปัญหาหนีส้ินอนัเกิดจากความจําเป็นใน

การดํารงชีวิต  จะสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต สภาพจิตใจและการปฏิบตัิงาน  ซึง่เราพร้อมจะเป็นสว่นหนึ่งในการดแูลช่วยเหลือ

อยา่งจริงใจ เพ่ือให้ก้าวผา่นอปุสรรคไปด้วยกนั 
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Factory Model 

 
ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

การดาํเนินธุรกิจต้องเผชิญกบัความท้าทายหลายด้าน ทัง้ความเสีย่งและโอกาส ดงันัน้จึงต้องปรับตวัและพฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ เพ่ือให้อยูร่อดและเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ซึง่การเติบโตอยา่งยัง่ยืนจําเป็นต้องได้รับการขบัเคลือ่น

จากบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพด้วย บริษัท ซาบีนา่ จึงตระหนกัถงึการพฒันาศกัยภาพบคุลากรซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั 

โดยการอบรม ฝึกปฏิบตัิ และให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารปรับปรุงงาน ประยกุต์ใช้เคร่ืองมอืการจดัการอยา่ง

ตอ่เน่ือง อีกทัง้ต้องการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ เพ่ือแชร์ประสบการณ์ในการปรับปรุงพฒันาองค์กรให้กบัผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 

ได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพ่ือการตอ่ยอดพฒันา  และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ เข้ามาฝึกงานในองค์กร

ตามหลกัสตูร ทัง้นีบ้ริษัทได้นําโครงการ5ส เข้าสูช่มุชนรอบข้าง เพ่ือสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาของชมุชน 

เป้าหมาย ปี 2563 

1. จํานวนการพฒันา SGA. Leader ไมน้่อยกวา่   250  คน 

2. จํานวนสถานศกึษามาฝึกงาน  ไมน้่อยกวา่   30  คน 

3. การมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาของชมุชน โดยสร้างรายได้จากโครงการ5ส และZero Waste สูช่มุชน  

แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

บริษัทได้ทําโครงการพฒันาหวัหน้ากลุม่ยอ่ย (Small Group Activity Leader) เพ่ือเรียนรู้แนวคิด-เคร่ืองมือใน

การจดัการตา่งๆ ในด้าน  Management  Skill และ Self Esteem  ผา่น 8 หลกัสตูร ดงันี ้

Management  Skill Self Esteem 

Kaizen 
5ส กบัการ

เพ่ิมผลผลติ 

Lean 

System 

IE for non 

IE 
QCC 

Leader 

Ship 

Work 

Happiness 

HR for non 

HR 

 

   นอกจากการอบรมพฒันาศกัยภาพแล้ว SGA. Leader ต้องผา่นการทดสอบความรู้หลงัอบรมให้ผ่านตามเกณฑ์

ท่ีกําหนด หากไมผ่า่น ต้องทําการอบรมซํา้และทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ โดยระหว่างท่ีทําหน้าท่ี SGA. Leader จะถกู

เชิญประชุมเป็นระยะ เพ่ือพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้ นํา (Leader Ship) ซึ่งทําให้ SGA. Leader สามารถสนบัสนนุการ

ปรับปรุงงานในพืน้ท่ี รวมทัง้ดแูลพืน้ท่ีทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐาน    5ส และมีคะแนนการตรวจพืน้ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ ไม่ตํ่า

กวา่ 75% เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน (รายละเอียดในความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุกลุม่  SGA Leader มอบใบประกาศ SGA Leader ท่ีสอบผา่น 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 บริษัทสนบัสนนุให้แตล่ะโรงงานดําเนินการปรับปรุงพฒันาด้วยเคร่ืองมือการจดัการตา่งๆ แล้วนําไปเทียบเคยีง

กบัมาตรฐานสากล ผา่นการเข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award, Thailand 5s Award และThailand Kaizen Award 

กบั สถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ( สสท.)  เพ่ือช่วยแนะนําให้สามารถปรับปรุงในจดุท่ียงัไมส่มบรูณ์   

จากการดาํเนินการดงักลา่ว จงึมอีงค์กรจากภาคเอกชนและหนว่ยงานราชการติดตอ่ขอเข้าดงูาน  เพ่ือ

แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุงและนําไปตอ่ยอดพฒันาในกิจการหรือหนว่ยงานตอ่ไป 
 

สถานประกอบการ/หนว่ยงานท่ีเข้าเยีย่มชม 

 

ทัง้นีศ้นูย์เพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจ หรือ CBCE (Center for Building Competitive Enterprises) ได้

เลอืกโรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย 5 เป็นแหลง่ศกึษาดงูานเป็นปีท่ี 4  เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการเรียนรู้ของบริษัท

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเร่ืองของการผลติ การควบคมุต้นทนุท่ีใช้หลกัของการบริหารเพ่ือลดต้นทนุ  

 

จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมศกึษาดงูาน ปี 2561 - 2563 

 2561 2562 2563 

สาย 5 152 397 76 

ท่าพระ 2 16 - 

ชัยนาท 6 8 - 

ยโสธร  51 70 

บุรีรัมย์ 160 219 130 

รวม 320 691 276 
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อีกทัง้บริษัทยงัเปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษา สง่นกัศกึษาเข้ามาฝึกงานพร้อมทัง้ทําโปรเจคจบตามหลกัสตูร 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดแูล แนะนํา ให้คําปรึกษา ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  ซึง่เร่ิมตัง้แตปี่ 2560 มีนกัศกึษาเข้า

รับการฝึกงานกบับริษัทจํานวน 9 คน และในปี 2563 นีม้ีนกัศกึษาขอเข้าฝึกงานและทําโปรเจคเพ่ือจบการศกึษาตาม

หลกัสตูร จากมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา สาขาโลจิสติกส์และซพัพลายเชน โดยโปรเจคนีไ้ด้รับการคดัเลอืกเข้า

ประกวดในการประชมุวิชาการด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชนระดบัชาติ ครัง้ท่ี 3 และได้รับรางวลั ระดบัดีเยีย่ม  เร่ือง การ

เพ่ิมประสทิธิภาพคลงัสนิค้าโดยทฤษฎีการออกแบบคลงัสนิค้า 

 

 

แนวทางการดาํเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

           บริษัทซาบีนา่ ได้นําโครงการ 5ส ท่ีดําเนินงานภายในโรงงาน  ขยายผลสง่ตอ่ไปถงึบ้านพนกังาน ในกิจกรรมร่วมทํา 

5ส ท่ีบ้านโดยพนกังานนําหลกัการ 5ส ไปดําเนินการท่ีบ้านตนเอง ทําการสะสางสิง่ของในบ้านแล้ว ถ่ายภาพ before & 

after  และนําของท่ีสะสาง ซึง่มีสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ือบริจาคให้ห้องอ่ิมบญุ สาํหรับขายให้พนกังานราคาถกู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากความสาํเร็จของกิจกรรมร่วมทํา 5ส ท่ีบ้าน ทางโรงงานยโสธรได้ขยายผลสง่เสริม 5ส เข้าสูช่มุชน โดยเร่ิม

รณรงค์ให้พนกังาน สะสางของท่ีบ้านญาติพ่ีน้อง และนําเสนอมมุมองแนวคิด ถงึมลูคา่สิง่ของท่ีได้จากการสะสาง ทดแทน

การซือ้ใหม ่สง่ผลให้ญาติพ่ีน้องของพนกังาน (ชมุชนใกล้) ได้นําของจากการสะสางกลบัมาใช้ใหมไ่มต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายใน

การซือ้ถึง  6,090  บาท และร่วมกบัพนกังานนําของสะสางท่ีไมจํ่าเป็น ขายเพ่ือบริจาคเข้าห้องอ่ิมบญุ  จํานวน 1,680  

บาท     

 

 

 

ของสะสางท่ีบริจาคเข้าห้องอ่ิมบญุ จะขายให้

พนกังานแล้ว นํารายได้มอบให้กบัมลูนิธิคณุแม่

จินตนา เพ่ือ เป็นทนุการศกึษาให้กบัน้องๆ 

ผู้ ด้อยโอกาส 

 (รายละเอียดในความรับผิดชอบตอ่สงัคม)  
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ผลการดาํเนินงาน จากโครงการ Factory Model 
 

จํานวนการพฒันา SGA Leader  ปี 2563 ไมน้่อยกวา่   250  คน 

โรงงาน 2561 2562 2563 

สาย 5 72 69 75 

ท่าพระ 44 - 39 

ชัยนาท 43 45 40 

ยโสธร 94 100 106 

จาํนวนการพัฒนา SGA 253 คน 214 คน 260 คน 

จํานวนนกัศกึษามาฝึกงาน ปี 2563  ไมน้่อยกวา่   30  คน 

โรงงาน 2561 2562 2563 

สาย 5 14 6 18 

ท่าพระ 4 - 3 

ชัยนาท 6 6 8 

ยโสธร - 6 5 

บุรีรัมย์ - - - 

สาํนักงาน 13 11 6 

จาํนวนนักศึกษามา

ฝึกงาน 

37 คน 29 คน 40 คน 

 

การมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาของชมุชน โดยสร้างรายได้จากโครงการ5ส และZero Waste สูช่มุชน 
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ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 

 

ความมุ่งม่ันและเป้าหมาย 

           คณะกรรมการมกีารกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานท่ี

ทํางาน   พนกังานทกุคนถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษัทฯ  ดงันัน้ ซาบีนา่ จงึให้ความสาํคญัในการจดัการดแูล เร่ือง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยมุง่เน้นให้ ความปลอดภยัต้องมาเป็นอนัดบัหนึง่ 

(Safety First) มีการจดัดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม  และพนกังานมีสขุภาพท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมให้มีอตัรา

การเจ็บป่วยลดลง  

 

เป้าหมาย ปี 2563 

1. ดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

- โรงงานยโสธร : รักษาสถิติอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย์ (Zero Accident) 

- โรงงานสาย 5, ทา่พระ, ชยันาท, บรีุรัมย์ : อบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน ลดลงอยา่งน้อย 10% 

2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้เหมาะสม 

- ต้องผา่นการตรวจ สภาพแวดล้อมประจําปีในเร่ือง แสง เสยีง ความร้อน สารเคมี 

- ต้องมีคะแนนตรวจประเมิน ของกิจกรรม 5ส. > 75% 

3. ดูแลสุขภาพพนักงาน 

- สถิติการใช้ห้องพยาบาล ลดลง 20% 

- โรคในกลุม่ระบบทางเดินหายใจลงลด 30%    
 

แนวทางการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

บริษัทฯ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ระดับต่าง ๆ ได้แก่ จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป.วิชาชีพ ตาม

กฎกระทรวง เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารการจดัการด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 2549   ทัง้นีม้ีรายละเอียดดงันี ้

ตารางสดัสว่นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางาน ระดบัตา่ง ๆ 

โรงงาน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.วิชาชพี 

สาย 5 66 11 1 

ท่าพระ 29 3 1 

ชัยนาท 28 1 1 

บุรีรัมย์ 10 4 1 

ยโสธร 50 8 1 

TOTAL 183 27 5 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-1 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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เพ่ือความปลอดภยัในการทํางาน บริษัทจดัให้ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และอบรมพนกังานก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน เพ่ือ

สร้างจิตสาํนกึ และตระหนกัในเร่ืองการปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั ไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตใุนการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

รวมทัง้จดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร เช่น การ์ดจกัร กระจกกนักระเด็นของเข็ม รวมทัง้

มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร เช่น สวิตช์หยดุฉกุเฉิน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการผลติเป็นประจํา  

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในทกุกระบวนการผลิตของงาน เพ่ือหาจุดท่ีอาจเป็นอนัตราย หรือ

อาจเกิดอบุตัิเหต ุและแก้ไขปรับปรุงไมใ่ห้เกิดความเสีย่งท่ีจะเกิดอบุตัิเหตแุก่พนกังาน 

 

ตวัอยา่งการประเมินความเสีย่ง 

หน่วยงาน ขัน้ตอน / กระบวนการ แหล่งท่ีมาของอันตราย อันตราย มาตรการควบคุม 

สตอ็กวัตถุดบิ/

คลังสินค้า 
การขนย้ายวตัถดุิบ รถเข็นวตัถดุิบ รถเข็นทบัเท้า สวมใส่รองเท้าป้องกนั 

ขึน้รูปฟองโมลด์ 
การสไลด์ฟองโมลด์ และ

สไลด์เขียง 

เคร่ืองสไลด์ฟองโมลด์ 

 และเคร่ืองสไลด์เขียง 
รับสมัผสัเสียงดงั 

สวมท่ีครอบห ู

 (Ear muff) 

ตัด เคร่ืองแฮนด์ไนฟ์ เคร่ืองแฮนด์ไนฟ์ ใบมีดบาดมือ สวมถงุมือป้องกนั 

เยบ็ เย็บชิน้งาน เข็มของจกัรเย็บผ้า ปัก,ทิม่ นิว้มือ 
มาตรการ 

ป้องกนัของมีคม 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-2 การระบอุนัตราย การประเมินความเสีย่ง และการสอบสวนเหตกุารณ์ 
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บริษัทให้ความสาํคญัในด้านการป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีทํางาน โดยจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม เช่น ถงัดบัเพลงิ สญัญาณเตือนภยั อปุกรณ์ ตรวจจบัความร้อน และปัม้นํา้ฉกุเฉิน (Fire Pump) 

พร้อมบอ่นํา้สาํรอง และตรวจสอบอปุกรณ์ดงักลา่วตามแผน  พร้อมทัง้อบรมการใช้ถงัดบัเพลงิ  และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ประจําปี 
 

 

 

 
 
 

จํานวนพนกังานท่ีได้รับการอบรม การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เบือ้งต้น ต้องไมน้่อยกวา่ 40% 

โรงงาน จาํนวนพนักงาน จาํนวนผ่านการอบรม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

สาย 5 633 288 45% 

ท่าพระ 290 182 63% 

ชัยนาท 405 295 73% 

บุรีรัมย์ 356 153 43% 

ยโสธร 965 669 69% 

สาํนักงาน 351 262 75% 

รวม 3,000 1,849 62% 

 

 

 

รวมทัง้อบรมพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัสารเคมี  ซึง่มเีฉพาะท่ีโรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย5  

โรงงาน จาํนวนพนักงานที่

เกี่ยวข้อง 

จาํนวนผ่านอบรม เปอร์เซ็นต์ 

สาย 5 23 23 100% 

หมายเหต ุ:เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ  GRI 403-5 การฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

                นอกจากนีบ้ริษัท จดัให้มีการตรวจสอบไฟฟ้า และอาคารประจําปีโดยตรวจระบบไฟฟ้า สายกราวด์ สายลอ่ฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร โดยบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตและขึน้ทะเบียนอย่างถกูต้องตาม

กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ  GRI 403-5 การฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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                 ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนนุให้มีการประชมุคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน เพ่ือรายงานการตรวจพืน้ท่ีของ จป. รายงานเหตกุารณ์ Near Miss และการเกิดอบุตัเิหต ุ(ถ้า

มี) รวมทัง้สอบสวนเหตกุารณ์  เพ่ือหาสาเหตแุนวทางป้องกนั และการเฝ้าระวงั 

                                                       

แนวทางการดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

               บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ีเก่ียวกับ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง ฝุ่ น 

และ สารเคมี ในสถานปฏิบตัิงานประจําปี โดยบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาต และขึน้ทะเบียนถกูต้อง 

 

 

 

 

 
 

               

 นอกจากนีไ้ด้ใช้ 5ส. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการจดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่มีหลกัการ ดงันี ้

o สะสาง : มีของท่ีจําเป็น ในจํานวน - เวลา ท่ีจําเป็น 

o สะดวก : หยิบ-เก็บ ง่าย หายต้องรู้ 

o สะอาด : ตรวจสอบความผิดปกติ ก่อนเกิดความเสยีหาย 

o สร้างมาตรฐาน : กําหนดให้เป็นมาตรฐาน ทัว่ทัง้องค์กร ลดความผนัแปร 

o สร้างนิสยั/วินยั : การให้ความรู้-เข้าใจ-ลงมือทําซํา้ ๆ ปฏิบตัิตามกติกา พืน้ท่ี 

โดยทกุโรงงานจะมีคณะกรรมการขบัเคลือ่น และดําเนินงานตามแผนงาน มีการกําหนดมาตรฐานพืน้ท่ี การตรวจพืน้ท่ีด้วย  

Self Audit, Committee Audit, และคณะกรรมการกลาง ทัง้นีเ้พ่ือนําผลการตรวจใช้จดัทํามาตรฐานพืน้ท่ี ในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการดําเนินงาน 5ส. อยา่งจริงจงั ทําให้โรงงานในเครือ ซาบีนา่ ได้รับรางวลัจาก THAILAND 5S AWARD 

จากสถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น (สสท.) ดงันี ้

โรงงานสาขา ปี รางวัลที่ได้รับ 

ท่าพระ 2557 ระดบัเงิน 

ชัยนาท 2557 ระดบัทอง 

สาย 5  2558 ระดบัทอง 

ยโสธร 2558 ระดบัทอง 
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หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-6 การสง่เสริมสขุภาพคนงาน 

 

แนวทางการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

             บริษัทฯจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังานประจําปีทกุคน ในเร่ืองสขุภาพทัว่ไป และตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่ง  

 และได้ดําเนินโครงการสถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการสง่เสริม

สขุภาพ และสนบัสนุนให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ เพ่ือให้ปลอดภยัจากการทํางาน รวมทัง้มี

สขุภาพจิตท่ีดี ซึ่งโรงงานสาย5 ชยันาท และยโสธร ได้เข้าร่วมโครงการนี ้โดยผู้บริหารระดบัสงู ประกาศนโยบาย แต่งตัง้

คณะกรรมการ วางแผน และติดตามทบทวนประเมินผล โดยมีการดําเนินการดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ด้านปลอดโรค ด้านความปลอดภยั ด้านกายใจเป็นสุข 

- บนัทกึข้อมลูด้านสขุภาพ 

- ตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน 

- อบรมให้ความรู้เร่ือง สขุภาพ 

- กิจกรรม ลด ละ ยาเสพติด 

- สง่เสริมโภชนาการ  

- สง่เสริมการออกกําลงักาย 

- บนัทกึข้อมลูอบุตัิเหต ุ

- อาคารสถานท่ี ดําเนินงาน 5ส 

- เคร่ืองจกัร มีการ์ดป้องกนั 

- ตรวจเช็คตรวจสภาพแวดล้อม 

และระบบไฟฟ้ามีตามแผน  

- กิจกรรมนนัทนาการ  

- สง่เสริมสขุภาพจิต มีมมุพกัผอ่น 

-กิจกรรมการเห็นคณุคา่ของ

ผู้ปฏิบตัิงาน เช่น จดักิจกรรมครอบครัว 

โรงงาน ตรวจทั่วไปและปัจจัยเสี่ยง 

สาย 5 633 คน 

ท่าพระ 290 คน 

ชัยนาท 405 คน 

บุรีรัมย์ 245 คน 

ยโสธร 965 คน 

รวม 2,538 คน 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-4 การมีสว่นร่วมของผู้ปฏิบตัิงาน การให้คาํปรึกษาและการสือ่สารด้านอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั 
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ผลจากการดําเนินโครงการ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ อย่างต่อเน่ือง ทําให้โรงงานในเครือ

ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัจาก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้

 

โรงงานสาขา ปี ระดับรางวัล 

ชัยนาท 2559 ระดบัทอง 

สาย 5 2559 ระดบัเงิน 

สาย 5 2561 ระดบัทอง 

ยโสธร 2561 ระดบัทอง 

ยโสธร 2562 ระดบัทอง 

 

        
 

          นอกจากนีไ้ด้ดาํเนินโครงการบริหารการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยเร่ิมจากการประกาศนโยบาย,  อบรม จป. ระดบัตา่ง ๆ ให้ครบถ้วน, จดัตัง้คณะกรรรม

การความปลอดภยั (คปอ.) ซึง่อบรมและขึน้ทะเบียนถกูต้อง, ดําเนินการตรวจสขุภาพพนกังาน, ตรวจวดัสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน, ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, อบรมดบัเพลงิขัน้ต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทัง้การสง่รายงาน ของ เจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภยั ระดบัวชิาชีพ และรายงานการใช้สารเคมีในสถานประกอบกิจการ  ซึง่ทําให้โรงงานยโสธร และ โรงงาน

บรีุรัมย์  ได้รับรางวลั “การบริหารการจดัการ ด้านความปลอดภยัฯ ระดบัทอง   
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ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

     โรงงานยโสธร สามารถรักษาสถิติอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย์ (Zero Accident) ติดต่อกนั 8 ปี จนได้รับรางวลั 

Zero Accident Campaign ระดบั Platinum จากสถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 โรงงานสาย 5, ทา่พระ, ชยันาท, บรีุรัมย์ : อบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน ลดลงอยา่งน้อย 10% 

 

ตารางบนัทกึผลการเกิดอบุตัิเหตกุารการทํางานทัว่ไปของโรงงานในเครือ  

โรงงาน 2561 2562 2563 % ผลต่าง 

สาย 5 8 18 5 72% 

ทา่พระ 2 5 2 60% 

ชยันาท 1 1 1 - 

บรีุรัมย์ 0 2 2 - 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-9  การบาดเจ็บจากการทํางาน 

 

ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ผลการตรวจ ความร้อน แสง เสยีง และสารเคมี พบวา่ทัง้ 5 โรงงาน ผา่นตามเกณฑ์มาตรฐาน  

โรงงาน สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย์ ยโสธร 

วันที่เข้าตรวจ 11/6/2563 14/2/2563 1/7/2563 24/6/2563 2/6/2563 

 

จากการตรวจพืน้ท่ี 5ส.ของทกุโรงงาน ด้วยคณะกรรมการกลาง พบวา่ทัง้ 5 โรงงานมีคะแนนเกิน 75% ขึน้ไป 

สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย์ ยโสธร 

86% 88% 78% 81% 85% 
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ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน 

จากเป้าหมายสถิติการใช้ห้องพยาบาล ลดลง 20% สามารถทําได้จริง 28% 

โรงงาน 2561 2562 2563 % ผลต่าง 

สาย 5 3,115 3,361 2,686 -20% 

ท่าพระ 1,975 1,813 1,314 -28% 

ชัยนาท 3,131 4,015 2,570 -36% 

ยโสธร 3,157 4,513 4,257 -6% 

บุรีรัมย์ 1,150 4,568 2,367 -48% 

รวม 12,528 18,270 13,194 -28% 

 

และเป้าหมายสถิติโรคในกลุม่ระบบทางเดินหายใจ ลดลง 30% สามารถทําได้จริง 48% 

โรงงาน 2018 2019 2020 % ผลต่าง 

สาย 5 691 862 451 -48% 

ท่าพระ 573 409 269 -34% 

ชัยนาท 664 749 219 -71% 

ยโสธร 1,330 1,405 973 -31% 

บุรีรัมย์ 195 211 131 -38% 

รวม 3,453 3,636 2,043 -44% 
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การเคารพสทิธิมนุษยชน 

 

ความมุ่งม่ันและวัตถุประสงค์   

 สทิธิมนษุยชนเป็นสทิธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนพงึได้รับ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของคณุคา่ความเป็น

มนษุย์    ซึง่กลา่วถึงความมศีกัดิศ์รี ความยตุธิรรม ความเทา่เทียม การเคารพซึง่กนัและกนั และความเป็นอิสระ  โดยไม่

คํานงึถึง เชือ้ชาติ เพศ  ศาสนา  สผิีว  อาย ุ การศกึษา ภาษา และความคดิเห็นตา่ง  ทัง้นีบ้ริษัท ซาบีนา่  ตระหนกัถงึ

ความสาํคญั และเห็นคณุคา่ความเป็นมนษุย์ของพนกังานในองค์กร จึงให้ความสนบัสนนุ และสง่เสริมการเคารพสทิธิ

มนษุยชนขัน้พืน้ฐานในโรงงานอยา่งเทา่เทียมกนั  โดยมุง่เน้นการบริหารจดัการ  4  ด้าน 

เป้าหมาย ปี 2563 

1. ไมเ่ลอืกปฏิบตัิและให้โอกาสเทา่เทียมกนั  

 - พนกังานพิการได้รับสวสัดกิารเช่นเดยีวกบัพนกังานปกต ิ

 - พนกังานพิการได้รับการประเมนิผลเพ่ือปรับคา่จ้าง และโบนสัประจําปี  

2. ให้อิสระทางด้านความคิดของพนกังานในองค์กร 

-  พนกังานมีอิสระท่ีจะแสดงความคิด ผา่นการลงคะแนน การเลอืกตัง้ สก.  มีผู้ใช้สทิธ์ิ >70%   

3. สนบัสนนุให้พนกังานแสดงความคิดเห็น ผา่นคณะกรรมการฯ และ ช่องทางอ่ืนๆ 

- ประชมุคณะกรรมการสวสัดิการ  4 ครัง้ / ปี  

                - ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ข้อร้องเรียนทกุเร่ือง 

4. ไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน ไมใ่ช้แรงงานบงัคบั รวมทัง้แรงงานเดก็ 

- ไมม่ีการร้องเรียนการละเมิดสทิธิมนษุยชน แรงงานบงัคบั และแรงงานเด็ก  100% 

 

แนวทางการดาํเนินงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน 4 ด้าน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายสิทธิมนุษยชน บริษัท

ได้กาํหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดใน Code of Conduct) 

ด้านที่ 1 การไม่เลือกปฏิบตัิและให้โอกาสเท่าเทียมกัน บริษัทสนบัสนนุการจ้างแรงงานผู้ พิการจํานวน 45 คน คิดเป็น 

1.13% ของพนกังานทัง้หมด ณ  31 ธ.ค. 2563  และดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสม รวมทัง้อํานวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐานให้กบัแรงงานผู้ พิการ โดยไมค่ํานงึถงึ เชือ้ชาติ เพศ  ศาสนา  สผิีว  อาย ุ การศกึษา ภาษา และความ

คิดเห็นตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 412-1 จํานวนผู้เก่ียวข้องภายใต้การทบทวนด้านการเคารพสทิธิมนษุยชน 

โรงงาน  /  สาขา จาํนวนพนักงาน

ทัง้หมด 

พนักงานพกิาร 

สํานักงานใหญ่ / PC 1,427 3 

สาย 5 633 20 

ท่าพระ 290 4 

ชัยนาท 405 5 

ยโสธร 971 12 

บุรีรัมย์ 240 1 

รวม 3,966 45 
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อีกทัง้ให้การดแูลการทํางาน และจดัทําวิธีการทํางาน ให้กบัพนกังานผู้ พิการ  เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานใน

หนว่ยงานตา่งๆขององค์กรได้อยา่งเหมาะสม  เช่น แผนกธุรการขาย, แผนกออกแบบ, แผนกคลงัสนิค้าและกระจายสนิค้า, 

แผนกบรรจภุณัฑ์, แผนกตดั  และเป็นพนกังานเย็บ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 2 การให้อิสระทางด้านความคดิของพนักงานในองค์กร โดยบริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมการเลอืกตัง้

คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน เพ่ือเป็นตวัแทนพนกังาน และให้อิสระ เสรีภาพ ในการลงสมคัรเป็นคณะกรรมการ  และมีสทิธ์ิลงคะแนนเลอืก

คณะกรรมการ  ซึง่บริษัทฯ จดัให้มีการเลอืกตัง้อยา่งเป็นธรรมเป็นไปตามหลกัการเลอืกตัง้สากล 

ทางลาดสาํหรับผู้ พิการ 
ห้องนํา้สาํหรับผู้ พิการ 

จดัทํามาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานของผู้ พิการ 

อบรมพฒันาศกัยภาพ

ของผู้ พิการ 
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ด้านที่ 3 การสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคดิเห็น  ผา่นคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ และ

ช่องทางตู้แสดงความคิดเห็น  ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนนุให้มีการจดัการประชมุอยา่งน้อย 4 ครัง้/ ปี หรือมากกวา่ ในกรณีท่ีมี

วาระเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นตวัแทนพนกังานในการเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็น

ตา่งๆอนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งพนกังานและบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ 4   ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานบังคับ และแรงงานเดก็   บริษัทแสดงเจตจํานงในการสนบัสนนุ 

ให้พนกังานทราบถงึสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานในใบสมคัรงาน และกําหนดให้มีการอบรมด้านสทิธิมนษุยชนให้กบัพนกังาน 

โดยเฉพาะพนกังานรักษาความปลอดภยั และทําการทวนสอบความเข้าใจทกุปี  เพ่ือความเข้าใจในเร่ืองสทิธิและเสรีภาพ

ขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนพงึได้รับ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของคณุคา่ความเป็นมนษุย์   นอกจากนีย้งัติดตามการปฏิบตัิตาม

นโยบายเคารพสทิธิมนษุยชนของบริษัทผา่นการร้องเรียนของพนกังาน(ตู้ รับฟังความคิดเห็น) และจากการประชมุ

คณะกรรมการสวสัดิการ  รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูตา่งๆขององค์กรผา่นเสยีงตามสายและบอร์ด และประชมุพนกังาน 

เพ่ือทราบข้อมลูขา่วสารขององค์กร เพ่ือความเข้าใจระหวา่งกนัและไมเ่กิดกรณีพิพาทด้านแรงงาน 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนเข้าถึงสทิธ์ิแสดงความคิดเห็น หรือ

แจ้งข้อร้องเรียนตา่งๆ รวมทัง้เป็นช่องทางสาํหรับพนกังานท่ีเช่ือวา่

ตนได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม   บริษัทฯ ได้จดัให้มตีู้แสดง

ความคิดเห็นในทกุพืน้ท่ีของทกุโรงงาน  ซึง่ทัง้นีท้กุข้อคิดเห็น หรือ

ข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา และดําเนินการอยา่งเป็นธรรม 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

238 

 

ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนนุการไมใ่ช้แรงงานบงัคบั โดยเฉพาะการบงัคบัการทํางานลว่งเวลา ทัง้นีจ้ะมเีอกสารสอบถามความ

สมคัรใจในการทํางานลว่งเวลาลว่งหน้า 

ตวัอยา่งเอกสารแจ้งความต้องการทํางานลว่งเวลาตามความสมคัรใจ 

 

 

 

 

 

 

รวมทัง้สนบัสนนุการไมใ่ช้แรงงานเด็ก โดยกําหนดคณุสมบตัใินการรับสมคัรงาน เฉพาะผู้ ท่ีมีอายคุรบ 18 ปีขึน้ไป    

นอกจากนีบ้ริษัทได้คดัเลอืกและประเมินคูค้่าท่ีมคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคม  เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้สือ่สารสง่นโยบายด้านสทิธิมนษุยชนให้คูค้่ารับทราบและปฏิบตัิเพ่ือให้สอดคล้องกนั อีกทัง้

ดําเนินการ Supplier Visit เป็นการตรวจสอบคูค้่า ให้ดาํเนินกิจการอยา่งเป็นธรรม และไมล่ะเมดิสทิธิมนษุยชนตอ่

พนกังาน 

ผลการดาํเนินงาน : ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกนั 

ในปี 2563 พนกังานผู้ พิการได้รับสวสัดิการของบริษัทฯ เช่นเดียวกบัพนกังานปกติ  ดงันี ้

โรงงาน รายการสวัสดกิาร จาํนวนพนง.ที่ได้รับ จาํนวนเงนิ 

สาํนักงาน - - - 

สาย 5  เงินชว่ยเหลอืฌาปนกิจศพ  1  คน 7,000  บาท 

ท่าพระ คา่รักษาพยาบาล  4  คน  1,834    บาท   

ชัยนาท คา่เยี่ยมไข้  1 คน  500   บาท 

ยโสธร คา่รักษาพยาบาล  5  คน    7,130   บาท  

บุรีรัมย์ - - - 

รวม  11   คน 16,464  บาท 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 406-1  ไมม่ีเหตกุารณ์การเลอืกปฏิบตัิและการดาํเนินการแก้ไข 
 

นอกจากนีพ้นกังานผู้ พิการได้รับการประเมินผลประจําปีเพ่ือปรับคา่จ้าง และโบนสั ปี 2562 เช่นเดยีวกบัพนกังานปกต ิ

โรงงาน จาํนวนผู้พิการ เกรด  A เกรด B เกรด C เกรด D 

สาํนักงานใหญ่ 3 1 2   

สาย 5 25 1 - 20 4 

ท่าพระ 4 1 2  1 

ชัยนาท 5  3 1 1 

ยโสธร 12 2 5 5 - 

บุรีรัมย์ 1  1  - 

รวม 50 5 13 26 6 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 406-1  ไมม่ีเหตกุารณ์การเลอืกปฏิบตัิและการดาํเนินการแก้ไข 
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ผลการดาํเนินงาน : ให้อิสระทางด้านความคิดของพนักงานในองค์กร 

ทัง้นีม้ีผู้ใช้สทิธ์ลงคะแนนเลอืกตัง้ คณะกรรมการสวสัดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ เกินกวา่

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  70% ( ตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง) 

 

ผลการดาํเนินงาน : สนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเหน็ ผ่านคณะกรรมการฯ และ ช่องทางอื่นๆ 
 

การประชมุคณะกรรมการสวสัดกิาร  4 ครัง้ / ปี 
 

 

จํานวนข้อร้องเรียน ปี 2563 จํานวน 23 เร่ือง ซึง่ได้ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขครบทัง้หมด  

โรงงาน จํานวนตู้แสดงความคิดเห็น จํานวนเร่ือง  ปี 2562 จํานวนเร่ือง  ปี 2563 

สาํนกังาน 1 - - 

สาย 5 5  4  2 

ทา่พระ 2 1 1 

ชยันาท 1 15 10 

ยโสธร 3 15 5 

บรีุรัมย์ 3 7 5 

รวม 15 42 23 
 

 

โรงงาน 
จาํนวนพนักงาน ผู้ใช้สทิธ์ิเลือกตัง้ 

คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภยั 

สาํนกังาน แตง่ตัง้ เน่ืองจากผู้สมคัรครบจํานวนพอด ี แตง่ตัง้ เน่ืองจากผู้สมคัรครบจํานวนพอด ี

สาย 5 93.00% 99.06 % 

ทา่พระ 97.86% แตง่ตัง้ เน่ืองจากผู้สมคัรครบจํานวนพอด ี

ชยันาท 96.65% 94.19% 

ยโสธร 90.79 % 86.00% 

บรีุรัมย์ แตง่ตัง้ เน่ืองจากผู้สมคัรครบจํานวนพอด ี แตง่ตัง้ เน่ืองจากผู้สมคัรครบจํานวนพอด ี

โรงงาน 
2562 2563 

จํานวนครัง้ประชมุ เฉลีย่ผู้ เข้าประชมุ /ครัง้ จํานวนครัง้ประชมุ เฉลีย่ผู้ เข้าประชมุ /ครัง้ 

สาํนกังาน 4 5 4 5 

สาย 5 8 7 5 7 

ทา่พระ 8 5 5 5 

ชยันาท 4 12 4 8 

ยโสธร 7 7 7 7 

บรีุรัมย์ 4 5 4 5 
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ผลการดาํเนินงาน : ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานบงัคับ และแรงงานเดก็    
 

จากการท่ีบริษัทดําเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือดแูลสทิธิมนษุยชน สง่ผลให้บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนในเร่ือง การละเมิด

สทิธิมนษุยชน แรงงานบงัคบัและแรงงานเดก็ รวมทัง้ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงาน นบัตัง้แตโ่รงงานซาบีนา่ ทกุสาขา เปิด

ดําเนินการ   นอกจากนีทํ้าให้บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน

ดีเดน่ ปี 2563 จากกระทรวงแรงงาน ดงันี ้

          -   โรงงานยโสธร   ได้รับรางวลั   ปีท่ี 15 

          -   โรงงานทา่พระ    ได้รับรางวลั   ปีท่ี 13   

          -   โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ได้รับรางวลั   ปีท่ี 11 

ทัง้นีบ้ริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (โรงงานทา่พระ) , และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน WRAP (โรงงาน

พทุธมณฑลสาย 5 )  
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การบริหารจัดการท่ีดี  (Governance) 
 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

บริษัท ซาบีนา่ จํากดั ( มหาชน ) ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชุดชัน้ในสตรี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความ

ซื่อสตัย์ , โปร่งใส ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆส่วน ทัง้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น , พนกังาน , ลกูค้า , คู่ค้า และ / หรือ 

เจ้าหนี ้รวมทัง้สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการกําหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการ

ถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบเหลา่นีไ้ปยงัพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการดําเนิน

ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานยึดถือปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม

ต่อไป  (ทัง้นีส้ามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบนหน้าเวปไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์

ของบริษัทในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี) 

 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti Coruption) 

 

การประกอบกจิการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง โปร่งใส โดยคํานงึถึงประโยชน์ขององค์กรเป็น

หลกั ไม่สนบัสนนุการดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนบัสนนุทางด้านการเมืองไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้กําหนดนโยบายท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสร้างคา่นิยมท่ีดี โดยไมก่่อให้เกิดความเสีย่งตอ่ความเสยีหายของกิจการ และกําหนดให้บคุลากรของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ยงัสง่พนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ี

เก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถาบนัต่างๆ เพ่ือศึกษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั

การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกบัผู้ ท่ี

เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมใ่ห้มีการให้ และ/หรือ ไมใ่ห้มีการเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ เงินสด สิ่งของ หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ไม่ดําเนินการ หรือ

กระทําการใดๆ ท่ีเข้าขา่ยดงักลา่ว และไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน เพ่ือประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย             ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพ่ือน ต่อคนรู้จัก และหากบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี ้

จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินยั  ทัง้นี ้วิธีการลงโทษจะขึน้อยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย           ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น 

แม้วา่การกระทํานัน้ จะทําให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  
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 ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดําเนินโครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยูใ่นระดบัท่ี 4 ดงันี ้ 

 ระดบัท่ี 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพ่ือเป็นแนวทางหรือคํามุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิร่วมกนัและไปให้ถึงเป้าหมาย

ร่วมกนัเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ระดบัท่ี 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบตัิได้ทราบถึง

เจตนารมณ์ท่ีจะปฏิบตัใินเร่ืองนี ้

 ระดบัท่ี 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องค์กรจะต้องกําหนดมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัทจุริต

คอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เป็นการปฏิบตัิโดยกําหนดบรรทดัฐาน (Norm) ให้ทราบโดยทัว่กนั 

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

แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) 

เพ่ือทําการตรวจสอบวา่องค์กรได้ดําเนินการครบถ้วนตามข้อกําหนดและจะต้องปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขอการรับรองว่า

เป็นองค์กรท่ีตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่จะมีการตรวจสอบจากภายนอกทกุ 3 ปี  และใบรับรองจะหมดอายใุนวนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือต่ออายใุบรับรอง(เป็นการต่ออายใุบรับรองครัง้ท่ี 3) ในเดือนธันวาคม 2563 

และจะทราบผลการตอ่อายใุบรับรองในเดือนมีนาคม 2564  

 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้นํานโยบายมาจดัทํามาตรการในทางปฏิบตัิโดยให้แต่ละหน่วยงานมีสว่นร่วมใน

การกําหนดวิธีปฏิบตัิของหนว่ยงานตนเองเพ่ือให้ควบคมุการทํางานได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากสว่นกลางท่ีเป็น

แนวทางร่วมกนัขององค์กร และเพ่ิมเติมในสว่นของแตล่ะหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้     

 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บคุลากรของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ท่ีนําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่  และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด   

เพ่ือความชัดเจนและการควบคุมในการดําเนินการท่ีมีความเสี่ยงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย     

พงึระวงัแนวการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานภายในท่ีอาจสง่ผลตอ่การทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัติ  

• บุคลากรของบริษัทฯ ไม่กระทําการหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการทางธุรกิจ  หรือประโยชน์สว่นตวัของหนว่ยงานภายในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ด้วยกนั 

• สนิค้า, วตัถดุิบ,  ชิน้ตดั, Premium, Gift voucher  หรือเคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ   รวมทัง้รายการขาย

ท่ีเป็นเงินสด และเงินสดย่อย ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์

สว่นตวัได้ 

• ข้อมลู  วิธีการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเก่ียวกบัสตูรการผลิต  แบบสินค้า  ลกูค้าสมาชิกของ

บริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ  ไมใ่ห้ถกูลว่งละเมิด  และไม่เปิดเผยให้กบัผู้ ใด ทรัพย์สิน

ทางปัญญาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ไม่สามารถทําการดดัแปลง  สําเนา  ไปใช้ประโยชน์

สว่นตวัได้  

• แนวการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต้องกระทําตามขัน้ตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย  ไมเ่ป็นการเปิดช่องทางการกระทําท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) การเปิดรายการสัง่สินค้าเพ่ือขายตรงตามกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย   กรณีท่ีจะปฏิบตัินอกเหนือจาก

หลกัเกณฑ์ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอํานาจเทา่นัน้   

2) การเปิดรายการสัง่สินค้าเพ่ือจดัแสดงสินค้าให้ลกูค้า   ในปริมาณท่ีเหมาะสม   กรณีท่ีจะปฏิบตัิ

นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอํานาจเทา่นัน้   

3) การขายสนิค้าตรงตามราคา  และรายการโปรโมชัน่ท่ีกําหนด 

4) บันทึกและสอบทานข้อมูลขายตรงตามยอดขายท่ีเกิดขึน้จริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   

5) บนัทกึและสอบทานข้อมลูการรับคืน  ตรงตามรายการสนิค้าท่ีได้รับคืนจากร้านค้าเทา่นัน้ 

6) บนัทึกและสอบทานข้อมูลการจัดส่ง  ตรงตามรายการสินค้าท่ีได้เปิดรายการสัง่สินค้าเพ่ือขาย

เทา่นัน้ 

7) บนัทกึและสอบทานข้อมลูคา่ใช้จ่ายการนําเข้า – สง่ออก ตรงตามเอกสารท่ีเกิดขึน้จริง  

8) บนัทกึและสอบทานข้อมลูคา่ใช้จ่ายการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 

9) หลกีเลีย่งการสือ่สารทางการตลาดท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสนิค้าหรือบริการคูแ่ขง่ 

10) การเปิดรายการสัง่สินค้าเพ่ือขายในระบบออนไลน์   ตรงตามรายการและปริมาณท่ีลกูค้าสัง่ซือ้

เทา่นัน้  

11) ออกแบบผลิตภณัฑ์  สําหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้โดยไม่นํางานนอกเข้ามาทํา

ในท่ีงาน  โดยต้องคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และลกูค้าเป็นหลกั  

12) วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์  สําหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้โดยไม่นํางานนอกเข้า

มาทําในท่ีงาน  โดยต้องคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลกูค้าเป็นหลกัและ

ไมเ่ผยแพร่ความลบัเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

13) ต้องวางตวัเป็นกลางเพ่ือการจดัซือ้  จดัหา  ไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจคดัเลือก   และมีการ

ปฏิบตัิตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  อยา่งเคร่งครัด   

14) กรณีปรับ / เปลี่ยนวัตถุดิบ  หรือแก้ไขราคาต้นทุน  จะต้องรับเร่ืองจากหน่วยงานจัดซือ้ และ 

Merchandiser เทา่นัน้  หลงัจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  

15) รับ-เบิกวตัถดุิบ รวมถึงชิน้ตดั ต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารและวตัถดุิบให้ตรงกนั 

16) การสรรหาคดัเลอืกพนกังาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดค่าตอบแทน การเลื่อน

ตําแหนง่ และการเลกิจ้างของบคุลากรของบริษัทฯ ต้องดําเนินการอยา่งถกูต้องและเป็นธรรมตาม

หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

17) ติดตามหนี ้   และจัดทํารายงานสิ่งท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามหนี ้  อย่าง

ตรงไปตรงมา 

18) ตรวจนบัสนิค้าตามห้างร้าน   และจดัทํารายงานสิง่ท่ีพบความผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจนบั

สนิค้าอยา่งตรงไปตรงมา 

19) ตรวจสอบความถกูต้อง และครบถ้วนของเอกสารก่อนวางบิล รับวางบิลลกูหนี ้บนัทึกบญัชี และ

ปรับปรุงรายการบญัชี 
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20) บนัทึกบญัชี ปรับปรุงรายการบญัชี และจดัทํารายงานทางบญัชี ตามนโยบายบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  โดยผา่นการอนมุตัิ

จากผู้มีอํานาจ 

21) จดัทํารายงานทางบญัชี / การเงิน ตรงตามข้อเท็จจริง มีเอกสารถกูต้อง และครบถ้วน 

22) จดัทํางบการเงิน รายงานทางบญัชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพ่ือนําสง่หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินให้กับนกัลงทนุทัว่ไป ตรงตามข้อมูลท่ีเกิดขึน้จริง และ

ผา่นการตรวจสอบและอนมุตัิจากผู้มีอํานาจ  

23) เก็บเอกสารทางบัญชี / การเงิน ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจัดเก็บไว้ในสถานท่ี

เหมาะสม 

24) พิจารณารายจ่ายท่ีนํามาเบิก ต้องเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นท่ีน่าเช่ือถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนมุตัิจากผู้มี

อํานาจ 

25) จ่ายเงินตรงไปตรงมาตามเอกสาร หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย และกําหนดให้มีการป้องกนัการ

จ่ายซํา้ซ้อน 

26) การจดัทํารายงานทางการเงินอยา่งตรงไปตรงมา 

 การสนับสนุนทางการเมือง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทาง  

การเมือง  ไม่กระทําการหรือสนบัสนนุพรรคการเมืองหรือบคุคลท่ีมีอํานาจทางการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คํานงึถึงการเคารพสทิธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ    

แนวปฏิบัติ  

• บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

• บคุลากรของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  เช่น  การใช้สิทธิลงคะแนน

เลอืกตัง้  เป็นต้น 

• ไมนํ่าทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง       กลุม่

การเมือง  หรือนกัการเมืองคนใด  เพ่ือนําไปสูก่ารได้รับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้  หรือการจัดทําสญัญา

ร่วมกนั   

• บคุลากรของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการเมืองภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย    

ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งภายในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ 

 

 การให้เงนิสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บคุลากรของบริษัทฯ มุ่งมัน่ดําเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ  ท่ีนําไปสูก่ารทุจริตคอร์รัปชั่น  ได้มีการกําหนดขัน้ตอนและการ

ควบคมุการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกุศล  โดยมีการสอบทานการอนมุตัิของผู้ ท่ีมีอํานาจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และการติดตามเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจของการให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล ท่ีไม่นําไปสู่การ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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แนวปฏิบัติ  

• บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ด้านการให้เงิน

สนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุลอยา่งเคร่งครัด  

• การให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพ่ือการกศุล ต้องกระทําในนามของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เทา่นัน้ ซึง่

ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้ต้องมีหลกัฐานถูกต้องครบถ้วน และน่าเช่ือถือ  

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 

 

 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บคุลากรของบริษัทฯ มุ่งมัน่ดําเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ  ท่ีนําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่   ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบั

การรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สนิ  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง รวมทัง้ขัน้ตอนและการควบคมุ ท่ีสามารถ

ตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจของการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง ท่ีตรง

ตามนโยบายท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กําหนดไว้ และไมนํ่าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 

แนวปฏิบัติ  

• บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ด้านการการรับ     การ

ให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง อยา่งเคร่งครัด  

• บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดและการเลีย้งรับรอง  เพ่ือลดผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความลําบากใจ หรือ

เป็นผลประโยชน์ขดักนัได้ 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้มีข้อห้ามการรับ  การให้ของขวญั  ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ  เพ่ือเป็น

การรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ  หรือกระทําตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

• ของขวญั  ทรัพย์สนิ  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไมค่วรเป็นเงินสด  หรือเทียบเท่าเงินสด  และต้องไม่ใช่สิ่งผิด

กฎหมาย 

• การเลีย้งรับรอง จะต้องไม่มีข้อผูกมดั หรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนท่ีเป็นการ

คอร์รัปชัน่ และต้องไมผิ่ดข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมาย 

• กรณีการคดัเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจดัซือ้  จดัหา  สินค้า   วตัถดุิบ  พืน้ท่ีการขาย   หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และไม่เรียกร้องการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน   

หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง เพ่ือติดสนิบนและนําไปสูก่ารได้รับสทิธิพิเศษท่ีไมค่วรได้  หรือ

การจดัทําสญัญาร่วมกัน  รวมทัง้ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีละเว้นการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ  ข้อบงัคบั

ตามท่ีกําหนดไว้    

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการสื่อสาร  ประชาสมัพนัธ์ ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ   เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบตัิการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  

หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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 ดงันัน้ ฝ่ายบริหาร สาํนกัตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รับผิดชอบในการทดสอบ

และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง จะต้องพึงระวงัจุดเสี่ยงดงักล่าว และทําตามกฎระเบียบ

อย่างเคร่งครัด โดยนําเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั 

อีกทัง้จะต้องรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในองค์กร เพ่ือร่วมมือกันให้เป็นแนวทางเดียวกันและพฒันาองค์กรต่อไป และ

มาตรการนีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างคนดีตามนโยบาย 4  ดีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเทา่เทียมและเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ 

และแรงจงูใจตอ่การได้รับสทิธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้ร่วมกนัจดัทํานโยบาย

ขอความร่วมมืองดการให้และรับของขวญัทกุประเภทในทุกโอกาส (No Gift Policy) โดยสง่จดหมายให้คู่ค้า และสื่อสาร

ให้กบับคุลากรของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบตัิการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

และการเลีย้งรับรอง    
 

 
   
 

 

 



บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)   

 

247 

 

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้บคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสยี ทราบถงึนโยบายท่ีเก่ียวกบั

มาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  จึงมีการเผยแพร่ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วยงานภายใน 

• ประกาศผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯ  

• ติดประกาศของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในสถานท่ีเห็นเดน่ชดั  

• ประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสาย 

• ไลน์กลุม่ 5ส สาํนกังาน 

• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

• จดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหาร

ความเสีย่งเป็นประจําทกุปี ให้แกบ่คุลากรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   ได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการ

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ด้านตา่งๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเสีย่ง และเน้นยํา้ให้ทกุคน

ปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่ว   โดยในปี 2563 มีการฝึกอบรมดงันี ้ 

 

- สาํนกังานป่ินเกล้า จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

- พนกังานขาย(PC)  จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

- โรงงานทา่พระ จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

- โรงงานบรีุรัมย์ จดัอบรมวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

 
  

 
 

หน่วยงานภายนอก 

• ประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• แจ้งจดหมายกบัทางผู้ ค้า 

• รายงานประจําปีของบริษัทฯ (56-1) 

 

 

จํานวนพนักงาน

(คน)
%

จํานวนพนักงาน

(คน)
%

จํานวนพนักงาน

(คน)
%

สํานักงานปิ่นเกล้า 347 100% 350 100% 353 100%

พนักงานขาย(PC) 1,143 100% 1,155 100% 1,078 100%

โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 723 100% 776 100% 645 100%

โรงงานท่าพระ 364 100% 372 100% 309 100%

โรงงานชัยนาท 520 100% 531 100% 411 100%

โรงงานยโสธร 1,111 100% 1,112 100% 1,008 100%

โรงงานบุรีรัมย์ 233 100% 307 100% 255 100%

รวม 4,441 4,603 4,059

สาขา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกนั 

บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

แนวทาง   ในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ โดยให้สาํนกังานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบ

การควบคมุภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ืองในการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ หากการสบืสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนตา่งๆ ท่ีมีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือ

การกระทําซึง่อาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีมีนัยสําคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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เอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายงานคณะกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

 

                สืบเน่ืองจาก ภาวะโรคระบาดโควิด -19 ทําให้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2563 อยู่ ในภาวะ

ตกตํ่า ทําให้ตลาดโดยรวมของชุดชัน้ในจากมุมมองของการค้าหน้าร้านทัว่ไป ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ พบว่ามีการเติบโต

น้อยลงเน่ืองจากภาวะโรคระบาดโควิด- 19 ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคถกูจํากดัด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและชะลอการใน

ใช้จ่าย แต่ในด้านของ Online มีการค้าขายท่ีเติบโตและคึกคกัขึน้  ดงันัน้สรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชุดชัน้ในยงัมีการ

เติบโตอยู่พอสมควร เมื่อรวมทัง้ตลาดร้านค้าทัว่ไป ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ และร้านค้าของบริษัทเอง รวมถึงการขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์ และช่องทางใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ นอกจากการแขง่ขนัระหวา่งบริษัทผู้ผลติภายในประเทศแล้ว ยงัมีการแขง่ขนั

จากผู้ผลติชดุชัน้ในชัน้นําจากตา่งประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 แม้วา่ปี 2563 จะไมใ่ช่ปีท่ีดีนกั แตใ่นสถานการณ์ท่ียากลาํบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ยงัมีเร่ือง

ท่ีนา่ยินดีเกิดขึน้กบั บริษัทฯ หรือ SABINA ผู้ผลติและจดัจําหนา่ยชดุชัน้ใน “ซาบีนา่” ในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีท่ี

ผ่านมา       ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัท ขยายฐานลกูค้าได้ในวงกว้างเน่ืองจาก ผู้ขายรายย่อย ท่ีนําเข้าสินค้ามาขาย ไม่

สามารถนําสินค้าเข้ามาได้เหมือนเดิม เน่ืองจากมีการปิดการเดินทาง ตลอดจนการลงทุนตรงในการซือ้ สต็อคสินค้า

สาํเร็จรูป เป็นเร่ืองท่ีต้องระวงั ในปีท่ีผ่านมา ทําให้เกิดโอกาส ช่องทางใหม่ๆ ให้กบับริษัท ในการทํารูปแบบการขายพิเศษ 

และขยายและสร้างฐานลกูค้าในกลุม่นี ้เพ่ือนําสนิค้าไปกระจายสูล่กูค้าปลายทางได้ 

           บริษัทฯ เน้นการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเร่ิมตัง้แตก่ารคดัสรร วตัถดุิบ ท่ีมี

คณุภาพสงู ตามมาตรฐาน  OEKO-TEX Standard 100 โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั ทัง้สนิค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง 

และการรับจ้างผลติ หรือ OEM เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในการใช้สนิค้า เพราะสนิค้า ชดุชัน้ในเป็นสนิค้าท่ีมกีารสมัผสั

ผิวโดยตรง อีกทัง้บริษัท ยงัคํานงึถึงความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัสาํคญั ในการออกแบบและปรับปรุงสนิค้า เพ่ือให้ตรง

ตามความต้องการของลกูค้าเสมอ มีการพฒันาสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง จนเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีนําเสนอ ออกมาสู่

ท้องตลาด ทกุปี   อยา่งตอ่เน่ือง ดงัเห็นได้จากบริษัทได้รับรางวลั Outstanding Innovative Company Awards จากเวที 

SET Awards 2020 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จากผลงาน “SABINA Seamless Fit Inovation-Non Slip 

Tech Bra” , รางวลั CFO ยอดเยี่ยม ประจําปี 2563 จากสมาคมนกัวเิคราะห์การลงทนุ,  ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 

200 บริษัทมหาชนท่ีมีรายได้ตํา่กวา่ 1,000 ล้านเหรียญท่ีดีท่ีสดุในเอเชีย ประจําปี 2020 (Asia’s 200 Best Under A 

Billion 2020) โดยนิตยาสารฟอร์บส์ (Forbes), ได้รับรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand 

Conference 2020 , รางวลั Top Brand Award รางวลัสาํหรับผลการดําเนินงานท่ียอดเยี่ยม จาก Lazada, รางวลั 100K 

FOLLOWERS ในฐานะแบรนด์มีผู้ติดตามเกินกวา่ 1 แสน จาก Lazada , รางวลั FASHION Category Captain จากเวที 

Lazmall Awards จาก Lazada 
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ในด้านการการพฒันาฝีมืออาชีพแรงงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะแรงงานเย็บได้รับการพฒันา อย่างต่อเน่ือง โดย

เน้นหลกัการพฒันาให้พนกังานสว่นงานท่ีเป็นฝีมือ ผ่านการฝึกอบรม สง่เสริมให้ บริษัท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ

ควบรวมหนว่ยงานท่ี ทํางานเก่ียวพนั กนั ให้เป็นหนว่ยงานเดียว เพ่ือใช้ทรัพยากรให้คุ้มท่ีสดุ และลดปริมาณการสง่ต่องาน 

เพ่ือให้เกิดความถกูต้องในกระบวนการทํางาน และเพ่ิมความรวดเร็วในการทํางานให้มากขึน้ และได้เน้นการใช้ หลกัการ

บริหารแบบ Agile ซึง่เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้การทํางานเร็วขึน้   ซึ่งจะทําให้สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ได้รวดเร็วและ

ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึน้นัน่เอง โดยนําหลกัความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking มาปรับใช้ ใน

กระบวนการทํางาน ทกุกระบวนการอยา่ง 

โดยบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) สาขายโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์

และสวสัดิการคุ้มครองแรงงานดีเด่น 15 ปี ขึน้ไป  ปีท่ี 15 เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 , บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) 

สาขาบุรีรัมย์  ได้รับรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับ1 (Green Industry)จากกระทรวง

อตุสาหกรรม  เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 , บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) สาขาบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมสีเขียว  ระดบั2(Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563, บริษัทซาบีน่า 

ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานท่าพระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเด่น 

(10 ปี ขึน้ไป) ปีท่ี 13 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 , บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

โรงงานทา่พระ ได้รับใบรับรอง มรท.ขัน้พืน้ฐาน TLS8001-2010 จากบริษัท SGS  วนัท่ี 21 กนัยายน 2563 , บริษัทซาบีน่า 

ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป) ปีท่ี 11  จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน  2563 

                 และบริษัทฯยงัคงยดึมัน่การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ภายใต้หลกัการกํากบั

ดแูลท่ีดี ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม สง่ผลให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ

อยู่ในระดบั”ดีเลิศ” การดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 

Governance) จากสถาบันได้รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลิศ” EXCELLENT CG 

SCORE เป็นปีท่ี 3 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สํานักงานคณะก.ล.ต., รวมทัง้ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านทจุริต (CAC) นอกจากนีย้งัได้รับการจดัอนัดบั ESG 100 จากไทยพฒัน์ เป็นต้น  

ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นเน่ืองมาจากในปี 2563 เกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19  ทําให้

เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่  จนต้องมีมาตรการควบคมุเข้มงวดใน

จงัหวดัท่ีมีความเสี่ยงสงู ตามลําดบั แต่กระนัน้ก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทก็สามารถปรับแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน
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ของบริษัทไมว่า่จะเป็นทางด้านรายได้ ต้นทนุการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพ่ือดํารงไว้ซึ่งผลประกอบการท่ีดี

ของบริษัทและ    ปี 2563 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 2,898.01 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 จํานวน 

381.74 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 11.64 เมื่อบริษัทพิจารณาผลการดําเนินงานและคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563ในอตัราหุ้นละ.80 บาทคิดเป็นร้อยละ100 ของกําไรสทุธิ โดยกําหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

           ผลงานของบริษัทฯในรอบปี2563 ท่ีผา่นมา คณะผู้บริหารถือวา่ไมไ่ด้อยู่บนความคาดหวงัแตอ่ยูบ่นความทุม่เทและ

ตัง้ใจของฝ่ายบริหารรวมถึงพนกังานทกุคนของบริษัทฯ ท่ีมีเป้าหมายในการสร้างพืน้ฐานให้แข็งแกร่ง เพ่ือร่วมฝ่าวิกฤติโค

วิด-19 ไปด้วยกนัเพ่ือการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

                                                              นายวิโรจน์      ธนาลงกรณ์ 

                                                                            ประธานกรรมการบริษัท  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน 

(นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล   นายยทุธนา   อดิพฒัน์และนายสมชยั   วนาวิทย และนางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์)ได้

ปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีสําคญั  ได้แก่  การสอบทานรายงานทาง

การเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน  การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายใน  การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน  การสอบทานระบบ

การประเมินการบริหารความเสี่ยง  และการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2564  ในปี  2563  มีการประชุมทัง้สิน้ 4 

ครัง้  (ในการประชุมครัง้ท่ี 4   มีวาระหนึ่งท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย)  

สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าท่ีในปี 2563 ได้ดงันี ้

 

          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําปี 2563  ของ

บริษัทซึง่ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  

ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     

รวมทัง้ได้ทําตามข้อกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ

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

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็น

จํานวน 1 ครัง้ 

 

2.    การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ   

ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย(ตลท.)     กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถกูต้อง  ครบถ้วน  

ทนัเวลา    โดยเน้นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

  3.    การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  พบว่าระบบการควบคุม

ภายในยงัมีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจําปี และ ได้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  รวมทัง้ติดตามว่ามีการ

แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีได้ตรวจพบแล้วหรือไม ่   
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          4.    การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กบับริษัทของการทําธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากบักรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้องตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําทกุไตรมาส

โดยบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี อย่าง

เคร่งครัด  พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบอยา่งถกูต้องและทนัเวลา 

 

     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  โดยการสอบทานกับ

คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงท่ีสําคญัๆ  โอกาสท่ีจะเกิด     

ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน  เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัความเสีย่งต่างๆท่ีอาจ

เกิดขึน้     

           

             6.    การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกและแตง่ตัง้ สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมา  ซึ่งมีผลงานท่ีน่าพอใจ  และได้สอบทานคณุสมบตัิ

ของผู้สอบบญัชีวา่ถกูต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท  พิจารณา

เพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  2564  แต่งตัง้ให้  นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน หรือ นายชัยยทุธ  

องัศวุิทยาหรือ นางสาวดรณี  สมกําเนิด  หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่   หรือ นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท์ หรือ 

นางสาวเยาวลกัษณ์  สมประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4563, 3885,5007,5596,11821 และ 11902 

ตามลาํดบั  แหง่สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     

             (น.ส.รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ

จํานวน 4 คนเป็นผู้ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็น

คณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระและมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารจํานวน         

1 ทา่น  ประกอบด้วย 

   ทา่นท่ี1.    นายสมชยั วนาวิทย กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

   ทา่นท่ี 2.   นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    

   ทา่นท่ี 3.   นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   ทา่นท่ี 4.   นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้กําหนดนโยบายหลกัเกณฑ์และวิธีการในหารสรรหากรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิของบุคคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสถานภาพ

บุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพ่ือคัดเลือก

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป แล้วแตก่รณี 

หน้าท่ีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีในการพิจารณาในการค่าตอบแทน พิจารณากําหนด

รูปแบบ หลกัเกณฑ์ คา่ตอบแทนและนโยบายในการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและ

ผู้บริหารระดบัสงูตามความเหมาะสมท่ีมีความสมเหตสุมผล เมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั ไมว่า่คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวั

เงินหรือค่าตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิและ/หรือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

           คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้มีสว่นได้เสยีของทกุฝ่ายเป็นสาํคญั 

 

 

 

                                                                                           นายสมชยั  วนาวิทย 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องอย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือเป็น

การดําเนินตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีช่วยเพ่ิม

โอกาสแหง่ความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเป็นเจ้าของความ

เสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบเุหตกุารณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ี

อาจมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และกําหนดมาตรการจํากดั ป้องกนั รวมถึงการควบคมุความเสีย่ง

เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างฯ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ และเหตปัุจจยัของความเสี่ยงท่ีอาจ

เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลาโดยบริษัทฯได้มีการกําหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

เทา่นัน้ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ท่าน และในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพ่ิมจากเดิมอีก 1 ทา่น รวมเป็น 4 ทา่น ได้แก่ 

1.คณุจกัรกฤษณ์ อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.คณุดวงดาว มหะนาวานนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.คณุวชิรวรรณ แย้มศรี  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.คณุสมคิด ผดงุเกียรติศกัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดย  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุ

ทกุกระบวนการในแผนธุรกิจ ซึ่งขัน้ตอนการจดัทําแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบถุึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางกําหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุมและ

รายงานความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ มีผลดําเนินงานท่ีสาํคญั ดงันี ้

1.พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพ่ือให้มัน่ใจวา่สอดคล้องเหมาะสมและสนบัสนนุให้

องค์กรสามารถบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2.พิจารณารับรองรายงานการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดโอกาส คอร์รัปชัน่กับ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3.รายงานผลการดําเนินการตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง สมํ่าเสมอ 
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อ่ืนๆ 

 

- ไมม่ี 
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