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สารจากประธานกรรมการ  

      ปี พ.ศ.2564 เป็นอีกปีหนึ่ง ท่ีเราต้องปรับตวักบัสภาวะโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเน่ืองโดยตรงกบั

ช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านซึ่งเป็นสดัส่วนยอดขายใหญ่ท่ีสดุของซาบีน่า โดยมีกระทบจากการปิดหน้าร้านแบบวง

กว้างในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคมท่ีผ่านมา โดยมีการปิดหน้าร้านมากท่ีสุดปิดไปทัง้สิน้ 29 จังหวัด รวม 313 

ร้านค้าในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ปี พ.ศ.2564 บริษัท ซาบีน่า จํากด (มหาชน) ต้องมีการปรับตวักบัโจทย์ท่ียาก

กว่าปี   พ.ศ.2563 ในการเกิดโรคระบาดครัง้แรก เน่ืองจากในปี พ.ศ.2563 ยงัได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากภาครัฐ 

ในขณะท่ีปี พ.ศ.2564 เราต้องสร้างสมดลุ ระหวา่งรายรับและรายจ่ายด้วยตวัของเราเอง ในสถานการณ์ท่ีคาดการณ์ไม่ได้ 

ภายใต้สถานการณ์ระบาดท่ีต่อเน่ืองมาของ โควิด-19 นัน้ บริษัท ซาบีน่า จํากด ั(มหาชน) ยงัสามารถรักษาการดําเนินงาน

ในปี   พ.ศ.2563 (ค.ศ.2021) ได้ดีตามการคาดการณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอยา่งดีมากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

ถึงแม้ว่ายอดขายรวมในปี พ.ศ.2564 จะน้อยกว่าปี พ.ศ.2563 อยู่ 9 % หรือ 258 ล้านบาท โดยสามารถปิดยอดขาย

รวมอยู่ท่ี 2,656 ล้านบาท แต่เราสามารถสร้างผลกําาไรสทุธิของปี พ.ศ.2564 ได้สงูขึน้กว่าปี พ.ศ.2563 ถึง 6% คิดเป็น

ยอดกําไรสทุธิท่ี 294 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564 

จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้ นละ 0.85 บาทต่อหุ้ น แต่เน่ืองจาก

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.41 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2565 เพ่ืออนมุติัจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท โดยกําหนดจ่ายใน

วนัท่ี            19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

แผนงานในปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) นีเ้ป้าหมายหลกัของบริษัท คือ ผลกัดนัสร้างยอดขายรวมให้กลบัไปยงัจดุท่ี

เรา 

เคยมียอดขายสงูท่ีสดุในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) โดยเน้นการพฒันาปรับปรุง ทกุช่องทางการขายด้วยหลกัการลดความ

สญูเปลา่ และเพิ่มประสทิธิภาพในทกุขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจ และมีหวัใจสําคญัในการมุ่งเน้นการวางแผนการตลาด และ

การขายโดยใช้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) และเช่ือมรอยต่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบริการแบบไร้รอยต่อ 

(Customer Seamless Experience) สําหรับเร่ืองการส่ือสารกบัลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่งๆ เน้นช่องทางการส่ือสาร

ทาง ดิจิตอลเพ่ือเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถงึข่าวสาร และข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

- Fadebook : sabinathailand 

- Instagram : sabina_ig 

- Tiktok : sabina_thailand 

- Youtube : sabina channel 

- Twitter : sabinathailand 

- Blockdit : Sabina 

- Line@: @sabinathailand 

- 0www.sabina.co.th 

สําหรับช่องทางการจดัจําหน่ายใหม่ๆ รวมถึงการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ยงัคงดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

โดยเน้นในกลุ่มประเทศในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน CLMV (กมัพชูา ลาว พม่า และ

http://www.sabina.co.th/
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เวียดนาม) โดยปรับแผนมุง่เน้นในการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า ซาบีน่า ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ก่อน บกุตลาดแบบ

มีหน้าร้าน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ี และโอกาสในการสร้างตลาดในแต่ละประเทศ โดยได้มีการปรับ

ปณิธานและวิสยัทศัน์ขององค์กรใหม ่เพ่ือให้ทนัสมยั และชดัเจน ในแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

“เรามุ่งมัน่สร้างสรรค์คณุค่าผลิตภณัฑ์ดว้ย นวตักรรมทีท่นัสมยั 

เพือ่เสริมสร้างความมัน่ใจ ใหผู้บ้ริโภคมีชีวิตทีดี่ข้ึนในทกุวนั 

มุ่งเนน้การบริหารธุรกิจใหเ้ติบโตและมีผล กําไรอย่างยัง่ยืน” 

ในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เรามีความภูมิใจกบัการได้รับเลือกให้เป็นซาบีน่าเป็น 1 ในหุ้นยัง่ยืน Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2564 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงการนําเอา       

กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนมาบริหารจดัการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดี มีการปรับตวัและสร้างโอกาสใน

การแข่งขันผ่านนวตักรรมทางธุรกิจ รวมถึงให้ความสําคญัในการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ชุมชนและสงัคม นอกจากนี ้หุ้น

ยัง่ยืนในปี 2564 นีย้งัมีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตท่ีครอบคลมุการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

อยา่งชดัเจน แม้จะต้องเผชิญกบัความยากลําบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อีกหนึ่งความภาคภมิูใจของซาบีน่า คือ รางวลั Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 

2021 ครัง้ท่ี 18 ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร โดยมีการพิจารณาจากบริษัท

จดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอยางยัง่ยืนในภาพรวมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) รางวลัดงักลา่วสะท้อนความมุ่งมัน่ของ ซาบีน่า ในการกํากบัดแูล

กิจการตามหลกับรรษัทภิบาล เพ่ือประโยชน์และความเท่าเทียมของทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจ

เพ่ือให้องค์กรเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึงส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับสังคมและส่วนรวมผ่านโครงการต่างๆ ท่ี ซาบีน่า ได้

ดําเนินการมาโดยตลอด ไม่วาจะเป็นโครงการเย็บเต้านมเทียมเพ่ือส่งต่อให้กับผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีผ่านการผ่าตดัแล้ว 

โครงการ Zero Wasteรวมถึงโครงการสร้างความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy เพ่ือช่วยเหลือพนกังานท่ีมีหนีส้ิน

ให้มีชีวิตความเป็นอยท่ีูดีขึน้ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน จะยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล เพ่ือ

สร้างความยงัยืนให้กบัองค์กรและขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วน

เสียทกุฝ่าย สําหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทท่ีทา่นได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา เราพร้อมแล้ว

ท่ีจะพา ซาบีน่า ก้าวขึน้สูก่ารเป็นแบรนด์ภมิูภาค (Regional Brand) และเป็นอีก 1 คนภาคภมิูใจในแบรนด์ไทย ของคน

ไทย 

 

 

  

 (นายวิโรจน์     ธนาลงกรณ์) 

                                                                                                                    ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

ผลการดาํเนินงาน 2562 2563 2564 

1. รายได้รวม 3,294.96 2,913.83 2,655.71 

2. รายได้จากการขายและบริการ 3,279.74 2,898.00 2,631.36 

3. กําไรขัน้ต้น 1,785.61 1,373.20 1,285.59 

4. กําไรจากการดําเนินงาน 509.16 339.07 348.71 

5. กําไรสทุธิ 413.25 276.81 294.19 

    

สถานะทางการเงนิ    

1. สนิทรัพย์รวม 3,017.91 2,803.94 2,703.31 

2. หนีส้นิรวม 1,156.97 1,008.83 874.09 

3. สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,860.94 1,795.11 1,829.22 

    

อัตราส่วนทางการเงนิ    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.33 2.54 3.02 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  8.00 7.10 6.55 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  1.12 1.03 1.01 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  8.46 10.96 10.51 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 54.44 47.38 48.86 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 12.54 9.50 11.08 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  22.36 15.14 16.23 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  14.71 9.51 10.68 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.62 0.56 0.48 
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ส่วนท ี  

การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 
 

.  โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

. .   วิสัยทัศน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 

ปณิธานและวิสัยทัศน ์(Purpose & Vision)    

  บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศนข์องบริษัท ใหท้ันสมัย สอดคลอ้งต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพือเป็น

เปา้หมายระยะยาว ในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยปณิธานและวิสยัทศันข์องบรษัิทซาบีนา่ จาํกดั มหาชน มีดงันี  

เรา ‘มุ่งมัน’ สรา้งสรรคค์ณุคา่ผลิตภณัฑด์ว้ย ‘นวัตกรรมททัีนสมัย’ 

เพือเสรมิสรา้งความมนัใจใหผู้บ้รโิภคมีชีวิตทีดีขนึในทกุวนั 

‘มุ่งเน้น’ การบริหารธุรกิจใหเ้ติบโตและมี ‘ผลกําไรอย่างยงัยืน’ 

  โดยเป้าหมายระยะยาวจะถกูวางไวใ้นปณิธานและวิสยัทศันข์องบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะ

เป็นการวางรากฐานของบรษัิทฯ และแบรนด ์ เพอืใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มีความตงัใจและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการดาํเนิน

ธุรกิจ อยา่งไร 
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พันธกิจ (Mission) 

ในสว่นของพนัธกิจ มีการวางกรอบการทาํงานตามปณิธานและวิสยัทศันข์องบรษัิทฯ  โดยเป้าหมายระยะสนั ( -  ปี)  

จะวางไวใ้นรูปแบบของพนัธกิจหรอื Company Mission เพือใหเ้กิดความชดัเจนในการทาํงาน และจะมีการวางเป้าหมาย

ยอ่ยในแตล่ะสว่นโดยใชเ้ครอืงมือในการตงัเป้าหมายและกาํหนดตวัวดัผล (OKR : Objective Key Result)  เพอืใหง้่ายตอ่

การวดัผลและทาํงานในการปฏิบตัิจริง ซงึ OKR ของทกุหน่วยงานในองคก์รจะตอ้งสอดคลอ้งกนั เพือสง่เสริมให ้OKR ที

เป็นภาพรวมขององคก์รประสบความสาํเร็จ 

โดยพนัธกิจ ของบรษัิทฯ ไดว้างไวด้งัน ี 

1. Sabina Promise บรษัิทฯ จะมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ โดยยดึความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นเป้าหมายสงูสดุ

ของการดาํเนินทกุๆ กิจกรรม  

2. Data-driven Marketing บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานดว้ยนวัตกรรม Data-driven Marketing หรือการใช้

ขอ้มลูในการตดัสินใจในทกุๆ กิจกรรม  

3. Sustainable Profitability บรษัิทฯ มุง่เนน้การบรหิารงานเพอืสรา้งผลกาํไรอยา่งยงัยืน  

4. Lean Enterprise บริษัทฯ มุ่งเนน้การกาํจัดความสูญเปล่าในทุกขนัตอนการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึง

ผูบ้รโิภค  

5. ESG บรษัิทฯ เนน้การดาํเนินธุรกิจแบบยงัยืนทงัในแง่มมุสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล    
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กลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาว 2565 - 2568 

เป้าหมายระยะยาวจากนีไป ในปี -  บริษัทคาดการณย์อดขายจะกลบัมาสูส่ภาวะทีปกติขึน หลงัจาก

ผ่านพน้ช่วงวิกฤตโควิด  ในช่วงปี -  ทผี่านมา ภาพโดยรวมของทิศทางยอดขายเรมิกลบัมาสูส่ภาวะปกติ โดย

เปา้หมายสงูสดุในช่วงเวลา  ปีนี ยงัคงยดึเปา้หมาย ดงันี  

 

โดย มีเปา้หมายทีชดัเจนในการเติบโต ดงันี 

a. เพือนาํแบรนด ์ซาบีน่า สูก้ารเป็นแบรนดช์ุดชนัในอนัดบั 1 ในไทยและกา้วสูแ่บรนดร์ะดบัภาคพนื

เอเชีย (Regional Brand) โดยเนน้ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นเป้าหมายสาํคญั 

b. เป็นผูน้าํในการใชน้วตักรรมทีทนัสมยัทงัในแง่มุม ของการผลิตสินคา้ดว้ยเครอืงจักรทีทนัสมยั มี

ประสิทธิภาพสูง ลดขนัตอนการทาํงาน และการบริหารงานต่างๆ เพือใหม้ีความแม่นยาํในการ

วางแผนงาน และปรบัตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

c. มุ่งเนน้ในการพฒันาปรบัปรุงการดาํเนินการ เพอืใหไ้ดม้าซงึ ผลกาํไรทียงัยืน  

d. มุ่งเนน้ในการนาํองคก์ร สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลกัความคิดในการลดความสูญเปล่าในทุก

ขนัตอนการดาํเนินงาน  เนน้การลดตน้ทุนการดาํเนินงาน การลดความผิดพลาด ลดรอบเวลา

ปฏิบตัิงาน และการตอบสนองต่ออปุสงคอ์ยา่งถกูทีและทนัเวลา 

e. มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยืน โดยบริษัทฯไดร้บั

เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น หุ้น ยั ง ยื น  Thailand Sustainability 

Investment (THSI) ป ร ะ จํ า ปี  2564 จ า ก ต ล า ด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึสะทอ้นการนาํกลยุทธ์

ดา้นความยงัยืนมาบริหารจดัการธุรกิจ มีกระบวนการ

บริหารจัดการความเสียงทีดี มีการปรบัตวัและสรา้ง

โอกาสในการแข่งขนัผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึง

ใหค้วามสาํคญัในการดแูลผูมี้สว่นไดเ้สียทงัชมุชนและสงัคม นอกจากน ีหุน้ยงัยืนในปี  นียงั

มีแนวทางการบริหารจดัการภาวะวิกฤตทีครอบคลมุการรบัมือกับสถานการณก์ารแพรร่ะบาดได้

อย่างชดัเจน แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 แต่ SABINA 

ยงัมุง่มนัสรา้งโอกาสทางธุรกิจทีดีทีสดุ ไปพรอ้มๆ กับการสรา้งความยงัยืน เพือสรา้งความมนัใจ

ใหก้บัทงัผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และคูค่า้ ทจีะเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งมนัคง 

 

โดยบรษัิทฯ มีการแบง่โครงสรา้งการขายใหม่ เป็น  สว่นหลกัๆ เพอืใหช้ดัเจน และง่ายต่อการบรหิารงาน ดงันี  

1. การขายแบรนด ์SABINA ภายในประเทศ หรือ Retail Business  บริษัทยงัมีความมนัใจวา่ตลาด

ในประเทศยงัสามารถเติบโตไดต้ามสภาวะการเปลยีนแปลงของตลาด โดยกลยทุธ ์ต่างๆ มีดงันี  

a. ปรับเปลียนรูปแบบการขายเพือบริการลูกค้าให้สอดรับกับ ความต้องการและพฤติกรรมที

เปลยีนไปของลกูคา้ โดยเนน้การเขา้ถึงลกูคา้ มากกวา่รอใหล้กูคา้เดินมาหาทีหนา้รา้น 
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b. เนน้การวิจยั และพฒันาคณุภาพและรูปแบบของสินคา้อย่างตอ่เนือง โดยใหค้วามสาํคญัในเรอืง

นวตักรรมตงัแตก่ารผลติตลอดจนตวัสินคา้ ใหค้รอบคลมุความตอ้งการทกุกลุม่ของลกูคา้ และเพมิ

ความหลากหลายของสินคา้โดยยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง 

c. บรหิารตน้ทนุหนา้รา้นโดยพฒันาระบบเพอืใหส้ะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง  

d. พฒันาความสามารถของพนกังานขายใหมี้ Multi-skill ในการทาํงาน เขา้ถึงลกูคา้มากขึน และ

สามารถสรา้งรายไดเ้พมิได ้เนน้การบรกิารทีเป็นเลิศ 

 

2. การขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retailing-NSR)  อีกหนงึช่องทางทบีรษัิทใหค้วามสาํคญัใน

การพฒันา และเรง่อตัราการเติบโต อย่างตอ่เนืองคือ กลุม่การขายผ่านช่องทางแบบไมมีหนา้รา้น ซงึพึงเกิดไดเ้พียงไมกี่ปี 

แต่มีอตัราการเติบโตทีสงูทีสดุ ทงันีเป็นการขายทีครอบคลุมทุกช่องทางการขาย ทีไม่ทบัซอ้นกบัช่องทางการขายแบบมี

หนา้รา้นทีมีพนกังานขาย ยืนใหบ้รกิารลกูคา้ โดยมีการปรบัโครงสรา้งการขาย ในสว่นของ NSR ใหค้รอบคลมุดแูลจดุขาย

ในต่างประเทศ โดยเนน้จุดขายทีอยู่ในภาคพืน เอเชียแปซิฟิค ก่อนเป็นสาํคญั โดยจุดมุ่งหมายและกลยทุธข์องการขาย

แบบไม่มีหนา้รา้น คือ  

a. เพอืเติมเต็ม พนืทใีหบ้รกิาร ทีหนา้รา้นปกติ ยงัเขา้ไปไมถ่ึง หรอืมตีน้ทนุการเขา้ถึงทีสงู  

b. มุ่งเนน้ ในการพฒันาและปรบัปรุงสินคา้เฉพาะช่องทางการขาย โดยยึดลกูคา้เป็นศูนยก์ลางใน

การนาํเสนอสนิคา้ ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ 

c. ใชเ้ทคโนโลยี ทีทนัสมยัในการพฒันาระบบการบรกิาร ใหม้ีความรวดเรว็ แมน่ยาํ และเขา้ถึงไดท้กุ

เมอืทลีกูคา้ตอ้งการ 

d. มีการขยายการพัฒนาคุณภาพสินคา้ และมาตรฐานการบริการ ให้กับลูกค้า เพือตอบสนอง

เปา้หมาย ความพงึพอใจของลกูคา้คือเป้าหมายสงูสดุของ บรษัิทฯ 

 

3. การขายสินค้า OEM เป็นสดัสว่นโครงสรา้งรายได ้เสริมของบริษัท ซงึควบคุมไม่ใหมี้สดัสว่นในการ

เติบโตทมีากเกินไป แตพ่ยายามคงสดัสว่นตามความเหมาะสม เนืองจากการขายสนิคา้ OEM ถือเป็นการพฒันาเทคนิคใน

การผลิตสินคา้ดว้ย นวตักรรมทีทนัสมยั และเชือมต่อองคค์วามรูท้งัทางดา้นเครอืงจกัร วตัถดุิบ และรูปแบบสินคา้ใหม่ๆ  ที

ไดร้บัมาจากประเทศโลกตะวนัตก และยงัสามารถนาํมาประยกุตพ์ฒันาสนิคา้ในประเทศของเราได ้

 

  ทงันีในสว่นของระบบสง่เสริมการขายและการพฒันากระบวนการผลติ มีกลยทุธแ์ละการดาํเนินงานเพือสง่เสริม

เปา้หมายของธุรกิจใหส้าํเรจ็ ดงันี 

1.  กาํหนดนโยบายการผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ครอบคลมุทกุกลุม่ ทกุวยั และในทกุระดบั 

ราคา ซงึการออกแบบผลิตภณัฑน์อกจากจะเนน้ความสวยงามในแง่ของดีไซนแ์ลว้ ยงัใหค้วามสาํคญัในแง่ของฟังกช์นัดว้ย

เพอืใหเ้ป็นไปตามสรรีะทีแตกตา่งกนัของผูส้วมใส ่โดยมีจดุเดน่ทีความเหมาะสมกบัรูปทรงของผูส้วมใส ่ซงึภายนอก

อาจจะดไูมอ่อก แตภ่ายในจะเป็นไปตามสรรีะจรงิของกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

ทงันีปรมิาณการผลิตสินคา้กาํหนดจากคาดการณส์ภาวะการแขง่ขนัทางการตลาด ฤดกูาลในการวางจาํหนา่ย

ผลิตภณัฑใ์หม ่กาํลงัการผลิตของแตล่ะโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบรหิารงาน โดยแบ่งเป็น  รูปแบบการผลิต คือ  
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                - สนิคา้ทมีีการผลิตรูปแบบซาํเดิม หรอืสินคา้เบสิค (Basic)  เป็นสนิคา้ทีผูบ้รโิภคชอบใชแ้บบเดียวกนับ่อยครงั 

ซงึจะมีการผลิตเติมเตม็สนิคา้ตลอดเวลา ทาํใหส้ามารถคาดการณก์ารผลิต และวางแผนการผลติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยจะผลิตในแบบเดียวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนัตลอดเวลา ทาํใหช้าํนาญและมีประสิทธิภาพการผลิตทดีีขนึ ไดผ้ลผลิตมาก

ยิงขนึ 

                - สินคา้รูปแบบใหม ่หรอืสินคา้แฟชนั (Fashion) เป็นสนิคา้ทีมีการออกแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มีรูปแบบที

คอ่นขา้งยากในการผลิตมากกวา่ และจะไมน่าํแบบเดิมกลบัมาผลิตใหม ่แตส่นิคา้กลุม่นจีะมีรายไดจ้ากการขายทสีงูกวา่ 

และอตัรากาํไรขนัตน้ทดีีกว่า 

  สาํหรบัผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษัิท จะมกีารวางแผนการวางจาํหนา่ยสินคา้ลว่งหนา้ทกุปี 

(Made To Stock) เพอืควบคมุการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัทาํเป็นแผนการผลิตประจาํเดือน โดยมคีวาม

ยืดหยุน่ตามปรมิาณการขายในระหวา่งปี ทงันีฝ่ายวางแผนการผลติสว่นกลางจะกระจายออเดอรก์ารผลิตไปยงัโรงงาน

ตา่งๆ ตามความเหมาะสมของระยะเวลา ชนิดสินคา้และความชาํนาญของแต่ละโรงงาน เพอืประสิทธิภาพสงูสดุในการ

ผลิต 

  ในสว่นผลิตภณัฑ ์OEM บรษัิทจะไดร้บัออเดอรส์งัซอืจากลกูคา้เป็นครงัๆ ไป (Made To Order)  ซงึลกูคา้จะ

สงัซอืก่อนวนัทีตอ้งการสินคา้เป็นระยะเวลาทีกาํหนด ฝ่ายวางแผนการผลติสว่นกลางจะกระจายออเดอรก์ารผลติไปยงั

โรงงานตา่งๆ ตามความเหมาะสมของกาํลงัผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสนิคา้ โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัการผลิตสินคา้

ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของตนเองดว้ย หากพบวา่มีการสงัซอืจากลกูคา้เขา้มามากกวา่กาํลงัผลติทคีงเหลือ บรษัิทจะไม่

รบัการสงัซอืนนัๆ เพอืป้องกนัความเสยีหายทอีาจเกิดขนึกบัทงัลกูคา้และบรษัิท 

  บรษัิทใหค้วามสาํคญัในการควบคมุคณุภาพในทกุกระบวนการทาํงาน เรมิตงัแตก่ารตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบ 

วางแผนเตรยีมการก่อนผลิตและการเปลยีนแบบ ซงึในระหว่างการผลิตจะมีการตรวจสอบคณุภาพทกุขนัตอน ตงัแต ่ตดั  

เย็บ จนกลายเป็นสนิคา้สาํเรจ็รูป  

 

                2.  กาํหนดนโยบายราคาสินคา้ แบง่เป็น  วิธี คือ การกาํหนดราคาขายของสนิคา้ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของ

บรษัิทยอ่ย ( Sabina ) และการกาํหนดราคาสนิคา้ทผีลิตภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของผูส้งัผลติ (OEM) โดยปัจจยัทีมีผล

ตอ่การกาํหนดราคาสนิคา้  ประเภทน ีคือ ลกัษณะ ปรมิาณ รวมไปถึงมลูคา่ทางการตลาดของสนิคา้ ราคาสนิคา้ภายใต้

เครอืงหมายการคา้ของบรษัิทยอ่ย (Sabina) จะใชว้ิธีการกาํหนดราคาตามความเหมาะสมต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์และเพมิราคา

ตามมลูค่าทางการตลาดของสินคา้ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัคูแ่ข่งในตลาด เพอืใหผู้บ้รโิภคใชส้นิคา้อยา่งคุม้ค่า

และอยูใ่นระดบัทีแขง่ขนัได ้ ซงึราคาสินคา้ของบรษัิทฯถือวา่อยู่ในระดบัราคาปานกลาง เมอืเปรยีบเทียบกบัราคาสนิคา้

ประเภทเดียวกนัในตลาด ทงันีบรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการแขง่ขนัทางดา้นราคากบัผูผ้ลิตรายอนื อยา่งไรก็ตามสินคา้อาจมี

การลดราคาตามกลยทุธก์ารตลาดของหา้งสรรพสนิคา้ และจดุจาํหนา่ยตา่งๆ ตามความเหมาะสม  สาํหรบัราคาสินคา้ 

OEM บรษัิทฯจะคดัเลือกลกูคา้ทีอยูใ่นระดบับน และใชน้โยบายในการตงัราคาแบบเพมิอตัรากาํไรจากตน้ทนุการผลิต 

(Cost Plus) ซงึราคาขายจะครอบคลมุถึงความเสยีงของความผนัผวนเงินตราตา่งประเทศบางสว่น และกาํไรขนัตน้จาก

การผลิตสินคา้แตล่ะชนิดมากนอ้ยตามรูปแบบของสนิคา้ รวมถงึปรมิาณสินคา้ทลีกูคา้สงัซอื 
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  3. นาํเสนอผลิตภณัฑต์รงความตอ้งการหรอืเหนือความคาดหมายของผูบ้รโิภค บรษัิทไดจ้ดัตงั ทีมวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พอืสรา้งนวตักรรมของผลิตภณัฑช์ดุชนัใน ทงัดา้นฟังกช์นัใหมที่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคที

เปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ และดีไซนท์ทีนัสมยั โดยสาํรวจความตอ้งการและความสนใจของลกูคา้กลุม่อายตุ่างๆ ศกึษา

แนวโนม้แฟชนั และนาํขอ้มลูการจดัจาํหน่ายในอดตีมาวิเคราะห ์ เพอืหาลกัษณะสินคา้, รูปแบบสินคา้ รวมถึงแฟชนัของ

สินคา้ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา นอกจากนนับรษัิทฯไดร้บัรูแ้นวทางของแฟชนั จากการได้

รบัจา้งผลิตสินคา้ใหก้บัลกูคา้ในแถบประเทศยโุรปและองักฤษ ซงึเป็นผูน้าํทางแฟชนัและชดุชนัใน อีกทงัทีมวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑไ์ดส้รรหาคดัเลือกวตัถดุิบทมีคีณุภาพเหมาะสม รวมทงัวิธีการผลิตใหม่ๆ จนไดม้าซงึผลติภณัฑท์ี

สอดคลอ้งกบัสรรีะและความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษัิทมีความทนัสมยั เป็นทีดงึดดูใจตอ่ผูบ้ริโภค 

และมีความหลากหลายเหมาะสมสาํหรบัทกุโอกาสในการใชส้อย ตลอดจนมีนวตักรรมผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนอืง นอกจากนี

บรษัิทเรมิออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวตัถดุิบรไีซเคิล เพอืมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบตอ่การบรโิภคทรพัยากร 

  ทงันีเพอืใหไ้ดส้นิคา้ทีตรงตอ่ความตอ้งการของตลาด บรษัิทจึงทาํการสาํรวจความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยใชว้ิธี

ตา่งๆ เช่น การทาํวิจยักลุม่ (Focus Group) สาํรวจความคิดเห็นทงัก่อน และหลงัการวางจาํหน่ายสินคา้, การเก็บขอ้มลูใน

พนืทขีาย (Market Survey), การพดูคยุกบักลุม่เปา้หมายผ่านกิจกรรมตา่งๆ เช่น Campus tour, Work shop เป็นตน้ ซงึ

บรษัิทจะจดัทาํการสาํรวจในทกุๆคอลเลคชนัโดยนาํขอ้มลูเหลา่นมีาวิเคราะห ์ เพอืพฒันาสนิคา้ตวัอยา่งแลว้นาํไปทดสอบ

กบักลุม่เปา้หมายตอ่ไป ซงึใชร้ะยะเวลาในการพฒันาและทดลองสินคา้เป็นระยะเวลาหนงึ จนกระทงับรษัิทฯ มนัใจใน

คณุภาพและผลิตภณัฑจึ์งจะนาํผลิตภณัฑอ์อกจาํหนา่ยในตลาด 

             

  4. ลดตน้ทนุของสนิคา้ บรษัิทดแูลระมดัระวงัเรอืงตน้ทนุอยา่งต่อเนอืงดว้ยกลยทุธท์หีลากหลาย จากอดตีทเีคยมี

ตน้ทนุสงูถึง 65% แตปั่จจบุนัตน้ทนุลดลงมาอยูท่ ี50% สง่ผลใหก้าํไรขนัตน้สงูขนึ โดยดาํเนินมาตรการ 

  -ลดสดัสว่นการผลิตและจาํหนา่ยแบบ OEM ใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม เนืองจากการผลติรูปแบบนี

จาํเป็นตอ้งใชว้ตัถดุิบตามทีลกูคา้กาํหนด จึงตอ้งซอืวตัถดุบิจากซพัพลายเออรต์ามทตีกลงกนัไวแ้ละไมอ่าจลดตน้ทนุ

วตัถดุิบไดม้ากนกั  

  -เพมิสดัสว่นการผลิตและจาํหนา่ยสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท เนอืงจากสามารถตงัราคาขายสนิคา้ไดด้ี

ขึน และสามารถสงัซอืวตัถดุิบแบบรวมจาํนวน ทาํใหม้ีปรมิาณมากในการสงัซอื จงึสง่ผลตอ่อาํนาจตอ่รองราคาวตัถดุบิ 

เป็นการลดตน้ทนุวตัถดุิบโดยไมล่ดคณุภาพของวตัถดุิบ และชว่ยใหบ้รษัิทมีราคาทีสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ สง่ผลตอ่การ

เพมิยอดขาย  

  -ทยอยนาํเขา้วตัถดิุบเทา่ทจีาํเป็นในการผลิต (Just In Time) ทาํใหส้ต็อควตัถดุิบลดลง ทาํใหล้ดคา่ใชจ้่าย

จากตน้ทนุทางการเงิน ซงึเป็นการลดตน้ทนุของสนิคา้อกีทางหนงึ  

  -จดัหาวตัถดุิบแหลง่ใหมท่งัในประเทศและตา่งประเทศ รวมทงัใหผู้จ้ดัจาํหนา่ยประกวดราคาขายวตัถดุิบ 

ซงึเป็นการเพมิทางเลอืกทงัในแงค่ณุภาพวตัถดุิบ ช่วยเพมิความหลากหลาย และความทนัสมยัใหผ้ลติภณัฑ ์ รวมทงัมี

อาํนาจในการตอ่รองราคามากขนึ ทาํใหก้ารบรหิารจดัการเรอืงวตัถดุิบมีประสิทธิภาพอยา่งมาก  
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  -ศกึษานวตักรรมต่างๆ รวมทงัเทคนิคในการผลิตวตัถดุิบบางสว่นเอง เพอืทาํใหต้น้ทนุวตัถดิุบตาํลง และ

เป็นการลดการพงึพา การผกูขาดของผูจ้ดัจาํหนา่ยวตัถดุิบ เช่น ฟองโมลด ์ซงึเป็นวตัถดิุบทีสาํคญัในการผลติชดุชนัใน โดย

สามารถผลิตฟองโมลดไ์ดเ้อง %ของจาํนวนทีตอ้งการใช ้(จากเดิมผลิตเอง % ในปี ) 

  -พฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากวตัถดุิบอยา่งเต็มที (Material Utilization) โดยควบรวมแผนกตน้ทนุและจดัซอื 

รวมเป็นแผนก Consumption Controller เพอืคาํนวณการใชว้ตัถดุิบอยา่งถกูตอ้ง  สามารถแกไ้ขจาํนวนทเีปลยีนแปลงได้

ทนัเวลา  

  กลยทุธท์งัหมดนสีง่ผลใหก้าํไรขนัตน้มากขนึ สะทอ้นไดจ้ากผลประกอบการทีเพมิขนึอยา่งต่อเนอืงมาตงัแต่

ปี 2550 จนถงึปัจจบุนัอตัรากาํไรขนัตน้อยูท่ ี49%  

 

  5.  พฒันาศกัยภาพพนกังานทกุระดบั เพอืการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการรองรบัการ

เปลยีนแปลงตา่งๆ โดยแบง่เป็น 3 ระดบั 

  5.1 พฒันาทกัษะพนกังานเย็บใหมี้การทาํงานแบบ Multi Skill สามารถทาํงานไดห้ลายหนา้ที เพอืรองรบั

การผลิตสินคา้ทีตอ้งใชฝี้มือ เป็นงานยากแตม่กีาํไรขนัตน้สงู  รวมทงัคลอ่งตวัตอ่การทาํงานทมีีการเปลยีนแบบอยา่งรวดเรว็

(Quick Change Over) และมีรูปแบบทแีตกตา่งจากเดิม ทงันีกาํหนดใหม้กีารวดัทกัษะการใชจ้กัรประเภทตา่งๆของ

พนกังานเย็บ (Work Passport) เพอืใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการวางแผนพฒันาฝีมอืแรงงาน โดยเป้าหมายในระยะ 5 

ปี (ปี 2567)   คือมี Muti Skill ทรีะดบั 70% ทงันีในปี 4 ระดบั Multi Skill พนกังานเย็บของทงัองคก์ร ปรบัเพมิขนึจากปี 

2563 ถึง 4% ดงัตาราง ดา้นลา่ง 

 

5.2พฒันาทกัษะการจดัการของหวัหนา้งาน ในการประยกุตใ์ช ้Lean ดว้ยการจดัอบรมและ Work 

Shop  เรอืงการคน้หาและกาํจดัความสญูเปลา่ในการทาํงานใหร้ะดบัหวัหนา้งาน โดยวิทยากรอิสระ  และเขา้พืนทจีรงิเพือ

คน้หาความสญูเปลา่ในหนว่ยงาน  สาํหรบักาํหนดแผนการปรบัปรุงแกไ้ขแบบ Quick Win และ Long Term   

นอกจากนีดาํเนินการอบรม หวัหนา้งานสายการผลิตเย็บในเรอืงการเปลียนแบบ  เพอืรองรบังานทมีี

จาํนวนตวัต่อแบบนอ้ย  โดยวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา เพอืเพมิประสิทธิภาพการผลิตชว่งเปลยีนรุน่งาน โดยแบ่งเป็น 3 

ช่วงวิเคราะห ์คือชว่งก่อนงานหมดรุน่, ช่วงหยดุเปลยีนรุน่งานใหม,่ ช่วงเรยีนรูรุ้น่งานใหม ่

ปี สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรรัีมย ์ ยโสธร เฉลยี 

2563 60% 57% 50% 48% 61% 55% 

2564 61% 58% 55% 52% 71% 59% 

เพิมขนึ 1% 1% 5% 4% 10% 4% 
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สรุป จาํนวนบุคลากรเข้ารว่มอบรม Lean   

 ผจก. หวัหนา้อาวโุส หวัหนา้ เจา้หนา้ท ี 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 

บรุรีมัย ์ 1 3  1 5 

รวม 20 65 22 33 140 คน 

คิดเป็น 14% 46% 16% 24% 100% 

 

5.3พฒันาทกัษะการจดัการและศกัยภาพความเป็นผูน้าํของหวัหนา้กลุม่ยอ่ย (Small Group Activity 

Leader) เพอืเรยีนรูแ้นวคิด-เครอืงมือในการบรหิารจดัการ  8 หลกัสตูร คือ  

 Kaizen : การปรบัปรุงงานอย่างตอ่เนืองดว้ย ECRS แลว้ยกระดบัเป็นมาตรฐานตามวงจร Plan- 

Do- Check- Act. 

 5ส กบัการเพมิผลผลิต : การประยกุตใ์ช ้5ส จากเครอืงมือดแูลพนืท ี ยกระดบัเป็น 5ส ใน

กระบวนการทาํงาน  เช่น มีแต่ของทจีาํเป็นทงัจาํนวนและเวลา , มีระบบการมองเห็นดว้ยสายตา

เพอืการควบคมุ, การตรวจพบสิงผิดปกติของเครอืงมือและเครอืงจกัรจากการทาํความสะอาด

ประจาํวนั 

  Lean System : เขา้ใจกิจกรรมงานทมีีคณุคา่  (Value Added) ,งานไมมี่คณุคา่ (Non-Value 

Added) และงานไมม่คีณุคา่แตจ่าํเป็นตอ้งทาํ(Necessary Non-Value Added) รวมทงัการไม่

ยอมรบัความสญูเปลา่ตา่งๆ คือ  Overproduction,  Inventory,  Transportation,  Motion,  

Processing,  Delay,  Defect,  Non-Utilized 

 IE for non IE : เขา้ใจเครอืงมือการจดัการเบืองตน้ ไมว่า่จะเป็น การหาเวลามาตรฐาน, กาํหนด

เปา้หมาย, วางแผนการผลิต, วดัระดบัความสามารถในการผลิต และเทคนิคการเพมิผลผลิตตา่งๆ 
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 QCC (Quality Control Cycle) : การพฒันาการทาํงานหรอืแกไ้ขปัญหางานอยา่งเป็นระบบ โดย

อาศยั กิจกรรมกลุม่ ในการระดมความคิดอยา่งมเีหตมุีผล ดว้ยขอ้มลูทีเป็นขอ้เท็จ และใชเ้ครอืงมือ

เทคนิคตา่งๆ (7 QC. Tools) ในการวิเคราะหแ์กไ้ขปัญหา  

 Leadership : กระตุน้และสรา้งสมัพนัธภาพทีดีระหวา่งกนั, การมอบหมายงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ, การสือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกทงัการโนม้นา้วและสรา้งกาํลงัใจ

ใหท้ีมงาน 

 Work Happiness : การทาํงานอยา่งมีความสขุดว้ยการ ตระหนกัรูค้ณุค่าของตนเอง  การอยูก่บั

ปัจจบุนั  การมเีปา้หมายในการดาํเนินชีวิต 

 HR for non HR : เขา้ใจถึงการชว่ยกนัดแูลซงึกนัและกนั ตงัแตก่ระบวนการสรรหา – พฒันา – ให้

โอกาส - รกัษาไว ้ ตามวฒันธรรมองคก์ร 4ดี คิดดี-พดูด-ีทาํด-ีคนดี  โดยไม่คิดวา่เป็นหนา้ทเีฉพาะ

ของฝ่ายบคุคล 

ทงันีเป็นไปตามการพฒันาองคก์ร เพือมุ่งเนน้การเป็นธุรกิจทยีงัยนื (Sustainable Business )  ซงึเป็น

แผนการพฒันาองคก์รระยะยาว ตงัแตปี่  ถึง ปี  โดยมี Road Map แสดงการปรบัปรุงพฒันา  ขนัตอนดงันี  

 ขนัท ี  Basic Tools 

  การปรบัปรุงโดยนาํเครอืงมือพืนฐานการผลิต มาใชก้าํหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพือวางแผนการ

ผลิต, บรหิารสายการผลิต, และวดัระดบัความสามารถในการผลิต 

 

 ขนัที  Participation 

  การยกระดบัใหเ้กิดการมีสว่นรว่มของพนกังานภายในองคก์ร โดยผ่านเครอืงมือ ส, Kaizen, และปรบัรูปแบบ

การจ่ายคา่แรงจงูใจ เป็น Group Incentive เพอืมุ่งเปา้หมายเดียวกนั 
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 ขนัที 3 Lean Manufacturing  

  การปรบัปรุงเพือกาํจัดความสูญเปล่าต่างๆ และงานไม่มีคุณค่า (Non Value Added)ในกระบวนการ ทาํให้

สดัสว่นของพนกังาน Indirect ลดลง และปรบัเปลียนระบบการผลิตจากนงัเย็บ เป็นระบบยืนเย็บ เพือใหเ้กิดการไหลของ

งานอย่างต่อเนือง (Continuous Flow) ทาํใหจ้าํนวนพนกังาน/ไลนก์ารผลิตลดลง รองรบังานทีมีจาํนวนตวั/แบบนอ้ยลง 

รวมทงัปรบัเปลียนการผลิตจากระบบผลกั (Push System) เป็นระบบดึง (Pull System) ซึงทาํใหผ้ลิตภาพการผลิตดีขึน

อยา่งต่อเนอืง 

 ขนัที   Sabina Productive Management (SPM)     

  การบูรณาการเครืองมือปรบัปรุงทีเหมาะสมกับองคก์ร ใหเ้ป็นระบบจัดการผลิตของซาบีน่า แบ่งเป็น  เสา          

( ส+Kaizen, Lean, AM-PM, QCC, HRD+4D และ อนรุกัษ์พลงังาน) โดยทาํงานในรูปแบบ Cross Function Team ซึง

มีคณะทาํงานมาจากทกุหนว่ยงานของบรษัิท 

 ขนัที   5S Enhancement 

  การยกระดบัการดาํเนินงาน ส พืนทีเป็น ส ในกระบวนการทาํงาน (5S In Process) เพือสะสางขนัตอน / การ

ทาํงานทีเกินความจาํเป็น ออกแบบวิธีการทาํงานใหส้ะดวก ง่าย รวดเร็ว สะอาดเพือตรวจสอบสงิผิดปกติ สรา้งมาตรฐาน

ของกระบวนการปฏิบตัิงาน และสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม ผ่านกลุม่ยอ่ย SGA ซงึเป็นการกระจายอาํนาจในการตดัสนิใจ และ

บรหิารจดัการระดบัหนงึ   

 ขนัที   High Performance Organization 

  การมุ่งสู่องคก์รทีมีประสิทธิภาพสูง โดยขยายผลการปรับปรุงจาก Lean Manufacturing สู่ Lean Enterprise 

เชือมโยงจาก Supplier ถึงลกูคา้ ใหเ้ป็นห่วงโซ่เดียวกนั สรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจ และนาํเครอืงมือ QCC มาจัดการ

ปัญหาเรอืรงั (Problem Solving) รวมทงัพฒันาความผกูพนัของพนกังานกบัองคก์ร (Employee Engagement) เพือเป็น

แรงขบัเคลอืนในการปรบัปรุงอย่างไมห่ยดุยงั 

 ขนัที  Sustainable Business 

  การขยายการปรบัปรุงจากกระบวนการผลิต ไปสูท่กุหนว่ยงานขององคก์ร เพอืการบรหิารจดัการอยา่งมคีณุภาพ

ทวัทงัองคก์ร และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามหลกัการ Total Quality Management (TQM) และสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ทีสมาชิกใหค้วามสาํคญัและมีส่วนรว่มในการปรบัปรุงพฒันาการดาํเนินงาน ทาํใหส้ามารถรบัมือกบัความเปลียนแปลง 

สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั เพือสรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้ สง่ผลต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมทงัการดาํเนินงาน

อยา่งมีความรบัผิดชอบแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และชมุชน ซงึจะสง่ผลตอ่ความยงัยืนในธุรกิจตอ่ไป 

 

6. ดาํเนินการวา่จา้งผลิตสนิคา้สาํเรจ็รูปจากภายนอก (Outsourcing) เพมิขนึในกลุม่สินคา้ทีสามารถตดัเยบ็ได้

ง่ายๆ ทาํใหต้น้ทนุการผลติตาํ, สินคา้ทีสามารถใชเ้ครอืงจกัรแทนแรงงานฝีมือได ้ และสินคา้ทีมีเทคโนโลยีและนวตักรรม

ในการผลิต เช่น เทคโนโลยีการทอ (Weaving), เทคโนโลยีการต่อผา้แบบไรต้ะเข็บแทนการเย็บ (Bonding) โดยการจา้ง

ผลิตสินคา้จากหลายๆประเทศ โดยยงัคงไวซ้งึมาตรฐานของสินคา้ และตน้ทนุสินคา้ทเีหมาะสม 

ซงึในช่วงทผี่านมาบรษัิทไดเ้พมิสดัสว่น  Outsourcing อยา่งต่อเนอืง และในอนาคตความสามารถของผูร้บัจา้ง

ผลิตจะดียงิขนึ จากการทีบรษัิทเขา้ไปช่วยใหค้าํแนะนาํ และรว่มมือกนัในรูปแบบของพนัธมิตร เพอืใหส้ามารถผลิตสินคา้ที

ยากขนึไดต้ามคณุภาพทีบรษัิทฯ ตอ้งการ อนัจะสง่ผลใหต้น้ทนุตาํลงและกาํไรขนัตน้เพมิขนึ 
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  7.แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  โดยพฒันาและเพมิศกัยภาพในช่องทางขายแบบไมม่ีหนา้รา้น (Non Store 

Retailing)  เพอือดุช่องโหวเ่รอืงการเขา้ถึงสนิคา้ เนืองจากลกูคา้บางคนอาจจะไมส่ะดวกในการเดินทาง ผ่านกลยทุธ ์

“ทเวนตีโฟร ์เซเว่น” คือพยายามใหล้กูคา้เขา้ถงึบรกิารได ้24 ชวัโมงใน 7 วนั และรองรบัพฤติกรรมในการซอืสินคา้และ

บรกิารของผูบ้รโิภคทเีปลยีนแปลงไปตามสภาพเทคโนโลยีในปัจจบุนั โดยขยายการไปในแพลตฟอรม์ออนไลน ์ทีวีดิจิทลั 

และแคตตาลอค ซงึนอกจากทาํใหเ้ขา้ถงึสนิคา้ไดง่้ายแลว้ ยงัชว่ยลดตน้ทนุคา่ใชจ้่ายเรอืงเงินลงทนุหนา้รา้น ลดตน้ทนุคา่

เฟอรน์ิเจอรต์กแตง่รา้น ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใหก้บัหา้งสรรพสนิคา้ หรอืโมเดิรน์เทรดตา่งๆ   

 

  8.พฒันาดา้นโลจิสติกส ์จากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทมีีความตอ้งการเปลยีนแปลงตลอดเวลา รวมทงับรษัิท

ตอ้งการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ดงันนัจงึตอ้งปรบัปรุงการเติมเตม็สินคา้และการดแูลสต๊อกสนิคา้ในแตล่ะรา้นคา้ เพอื

สามารถกระจายสินคา้ไปยงัจดุขายอยา่งถกูที ถกูเวลา และถกูกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแตล่ะพนืท ีโดยติดตงั

เครอืง POS บนัทกึและเก็บขอ้มลูยอดขาย รวมทงัพฒันาโปรแกรมวิเคราะหก์ารขายและปรมิาณสินคา้ เพือดแูลสต็อคสิน

คา้ ใหมี้ รูปแบบ ไซส ์และจาํนวน สอดคลอ้งกบัลกูคา้ในแตล่ะจดุขาย เพอืเพมิโอกาสในการขายสินคา้ใหม้ากยิงขนึ  

  นอกจากนีบรษัิทมุง่เนน้การขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลนเ์พมิขนึ จึงจาํเป็นตอ้งปรบักระบวนการทาํงานและ

ระบบการบรหิารจดัการคลงัสินคา้ รวมทงัการกระจายสินคา้ใหก้ระชบั มีระยะเวลาสนัลง เพอืสามารถสง่สินคา้ถึงผูบ้รโิภค

โดยตรงในเวลาทีกาํหนด  

 

  9. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการรวบรวมขอ้มลูการจดัเก็บอยา่งมีระบบ การเรยีกหาขอ้มลูไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ การประมวลผล การวเิคราะหผ์ล รวมทงัการนาํ IOT มาใชใ้นทกุๆกระบวนการทาํงาน เพือความแม่นยาํและ

รวดเรว็ ในการบรหิารจดัการงานในกระบวนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการสนบัสนนุการบรหิารงาน

ดว้ย Data-Driven Marketing  เพอืใชข้อ้มลูในการตดัสินใจ   ตลอดจนพฒันาการใช ้AI Learning  สาํหรบัจบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ เพอืการนาํเสนอสนิคา้ทเีหมาะสมและตรงความตอ้งการ 

 

  10. ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงิแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีสว่นรว่มใน

เปา้หมายการพฒันาทียงัยืน (SDGS 17) 
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ทงันีบรษัิทไดด้าํเนินการมีสว่นรว่มในเปา้หมายการพฒันาทยีงัยืน SDGS ผ่านการดาํเนินงานตา่งๆ ดงัน ี 

  -ขอ้ 4 Quality Education การศกึษาทเีทา่เทียม โดยสนบัสนนุคณุภาพการศกึษาจากการมอบทนุการศกึษา

ตงัแตร่ะดบัประถมศึกษา ถงึ มธัยมศึกษา ระหวา่งปี 2553-2564 จาํนวน 2,135 ทนุ  และสนบัสนนุการศกึษาของเยาวชน

ชายหญิง รวม 25 คน จนสาํเร็จการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาจากหลายสถาบนั โดยการสนบัสนนุของบรษัิทผา่นมลูนิธิ

คณุแมจิ่นตนา   

  -ขอ้ 7  Affordable and Clean Energy พลงังานสะอาดททีกุคนเขา้ถึงได ้โดยปรบัเปลียนระบบปรบัอากาศเป็น  

EVAP : EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM ซงึเป็นพลงังานสะอาด ใชพ้ลงังานลมแทนเครอืงปรบัอากาศทใีชไ้ฟฟา้ ซงึ

ไดด้าํเนินการทีโรงงานชยันาทในปี  , โรงงานยโสธรในปี  และโรงงานบรุรีมัย ์ในปี 2555  

-ขอ้ 8 Decent Work and Economic Growth การจา้งงานทมีีคณุคา่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ย

แนวความคิดสรา้งโรงงานในชมุชน เพอืสง่เสรมิใหแ้รงานมีโอกาสทาํงานในทอ้งถินของตน จึงขยายกาํลงัการผลิตโดยเปิด

โรงงานสาขาชยันาทในปี 2539, โรงงานสาขายโสธรในปี 2545 และโรงงานบรุรีมัยใ์นปี พ.ศ.2553 ซงึทาํใหเ้กิดการจา้งงาน

ในชมุชน เป็นการผลกัดนัการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของชมุชนนนั  

-ขอ้ 12 Responsible Consumption and Production แผนการบรโิภคและการพฒันาทียงัยืน บรษัิทรบัผิดชอบ

ในการกาํจดัขยะจากพนกังานและกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยคดัเลือกผูร้บัจา้งทมีีใบอนญุาตริบัไปดาํเนินการกาํจดั

ขยะ เพือไมส่รา้งผลกระทบทางลบตอ่ชุมชน และดาํเนินการนาํกลอ่งบรรจภุณัฑม์าใชซ้าํ เพอืใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ทีสดุ 

ตามแนวคิด ‘doing more and better with less’ ใชก้ลอ่งบรรจภุณัฑซ์าํๆหลายครงั  เพอืลดการใชก้ลอ่งบรรจภุณัฑใ์หม ่ 

สง่ผลตอ่การลดใชท้รพัยากรนาํและไม ้เป็นการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

-ขอ้ 13 Climate Action การรบัมอืการเปลยีนแปลงสภาพภมิูอากาศ บรษัิทตอ้งการมีสว่นรว่มในการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เพอืรว่มมอืกนัจาํกดัการเพมิอณุหภมิูของโลกไม่ใหเ้กิน 2 องศาเซลเซียส ผ่านการขายแบบไมม่ีหนา้

รา้น, การขนสง่, การประชมุผา่น VDO Conference  และการบรหิารจดัการของเสยี   
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. .  การเปลยีนแปลงและพฒันาการทสีาํคัญ 

 
 

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.1997)– เป็นช่วงทเีศรษฐกิจประเทศไทยตกตาํมาก เนอืงจากภาวะเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ (Tum 

Yum Kung Crisis) เป็นชว่งทมีีการเปลยีนแปลงมาก เนืองจากคา่เงินบาททอีอ่นคา่ลงฉบัพลนัภายในขา้มคืนจาก  บาท 

เป็น  บาท บรษัิทจึงเห็นโอกาสในการปรบัตวัและทิศทางในการทาํธุรกิจสง่ออกภายใต ้   แบรนดข์องลกูคา้ในประเทศ

องักฤษและประเทศในยโุรปเป็นหลกั จากเดิมทบีรษัิทไดเ้รมิตน้ทาํแบรนดม์าก่อนระยะหนงึแลว้ 

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.2002) – บรษัิทไดข้ยายโรงงานเพมิแหง่ที  ตงัอยูที่จงัหวดัยโสธร ซงึเป็นโรงงานทีใหญ่ทสีดุ 

โดยบรษัิทไดจ้ดัตงัโรงงานมาแลว้  แหง่ คือ โรงงานทีทา่พระ โรงงานทีชยันาท และโรงงานทีพทุธมณฑลสาย  เพอื

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ OEM ทเีพมิขนึ 

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.2006) – บรษัิทไดเ้ปลยีนจากการผลิตเพอื OEM มาขายแบรนดม์ากขึน เนอืงจากเห็นแนวโนม้

คา่เงินบาททีแขง็คา่มากขนึ   อยูท่ ี  บาท/USD และคาดการณจ์ะแข็งค่าถึง 30-31 บาท/USD รวมถงึสทิธิประโยชน ์GSP 

ทยีโุรปใหก้บัประเทศไทยไมมี่แลว้ รวมทงัค่าแรงทีปรบัตวัสงูขนึ ทาํใหก้ารแขง่ขนัในการสง่ออกสนิคา้ของบรษัิทลดลง นนั

หมายความวา่บรษัิทจะไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการทาํ OEM อีกตอ่ไป บรษัิทจึงปรบัเปลียนกลยทุธม์าเนน้การสรา้งแบรนดข์อง

ตนเองเพมิมากขนึ และเจาะตลาดภายในประเทศก่อน  

และในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) นีเองบรษัิทเรมิตน้มองหาตลาดจาก Segmentation ทไีมม่ใีครสนใจ  และวาง

ตาํแหน่งของบรษัิทในการผลิตสินคา้รุน่ Doomm Doomm (ชดุชนัในเสรมิฟองหนาพิเศษ) ใหก้บักลุม่ลกูคา้ทมีีเตา้ทรงเล็ก 

หรอื คพั A ซงึเป็นการสรา้ง Positioning ของแบรนดไ์ดเ้ป็นอยา่งดี จนกระทงัผา่นมา  กวา่ปีแลว้ คนสว่นใหญ่ยงัจดจาํ

แบรนด ์SABINA และเป็นทหีนงึในใจสาวคพัเล็กจนถึงปัจจบุนั 

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.2011) – เป็นช่วงทบีรษัิทตอ้งตอ่สูก้บัคา่แรงขนัตาํทีสงูขนึถงึ  บาท/วนั และวิกฤตการณน์าํ

ทว่มครงัใหญ่ในประเทศ ซงึ -  ปีก่อนนี บรษัิทไดเ้รมินาํระบบ LEAN มาชว่ยในการพฒันาประสทิธิภาพการผลิตใหส้งูขึน

แลว้ แตใ่นปี พ.ศ.  นบีรษัิทไดน้าํระบบ LEAN มาพฒันาจากการนงัเย็บเป็นการยืนเย็บ ทาํใหส้ามารถลดพนกังาน

นอ้ยลงจากการนงัเย็บทีตอ้งใชพ้นกังาน  คน เหลือเพยีง  คน โดย ไลนก์ารผลิตสินคา้ปกติจะใชพ้นกังานเย็บประมาณ 
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 คน แตปั่จจุบนัเหลือเพยีง  คนเทา่นนั และบรษัิทมีนโยบายพนกังานลาออกจะไมร่บัพนกังานทดแทน ซงึในขณะนนั

พนกังานลดลงจาก ,  คนลงมาอยูท่ปีระมาณ ,  คน ทาํใหพ้นกังานมีรายไดม้ากขนึ การอยูโ่อทีนอ้ยลง และเป็นผล

ทาํใหบ้รษัิทสามารถกา้วขา้มวิกฤตในชว่งของคา่แรงขนัตาํสงูได ้

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.2016)– บรษัิทไดห้นัไปจบักลุม่ลกูคา้ใหมที่มีคพัทรงใหญ่มากขนึ เพอืใหค้รอบคลมุ กลุม่ลกูคา้

ทกุคพัไซซ ์และเป็นฐานลกูคา้ทกีวา้งกวา่ เดิมทเีนน้เฉพาะกลุม่ลกูคา้ทีมีคพัทรงเล็ก เทา่นนั  

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.2017) – บริษัทไดส้รา้งโรงผลิตฟองนาํขนึรูป (โมลด)์ เพือช่วยลดตน้ทนุในการผลิตสินคา้และ

รวดเรว็ในการพฒันารูปสินคา้ผลิตภณัฑ ์ไดท้นัตอ่ความตอ้งการของตลาด   

 ปี พ.ศ.  (ค.ศ.2017) – บรษัิทยงัไดร้บัรางวลั Top Brand Award จากคณะพาณิชยศาสตรก์ารบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในหมวดของ Fashion ซงึเป็นปีที  ติดตอ่กนัทไีดร้บัรางวลั จนไดข้นึ Hall of Frame ซงึถือไดว้า่

เป็น Brand Award ทีมีมลูคา่ในดา้นคณุคา่ของแบรนด ์SABINA  

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

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรางวลัดงักลา่วเป็นรางวลัทีมอบใหแ้ก่บรษัิทจดทะเบียน ทีมีผลการดาํเนินงานโดดเด่น 

พิจารณาจากผลประกอบการทางธุรกิจ การกาํกบัดแูลกิจการทีดี การปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์ การ

เปิดเผยขอ้มลู และคณุภาพของงบการเงิน  

ปี  พ.ศ.  (ค.ศ. ) – เป็นปีทีตอ้งฝ่าฟันกบัสถานการณโ์รคระบาดของ Covid-19 บรษัิทยงัสามารถไดร้บั

รางวลัต่างๆ ภายในปีนี อาทิเช่น รางวลัดีเด่นดา้นนวตักรรม Outstanding Innovative Company Awards จากเวที SET 

Awards 2020, รางวลั CFO ยอดเยยีม ประจาํปี  จากสมาคมนกัวิเคราะหก์ารลงทุน ในงานประกาศผลรางวลั “IAA 

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

ไดร้บัการประเมินดา้นการกาํกบัดแูลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลิศ” EXCELLENT CG SCORE เป็นปีที  จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะก.ล.ต. , ไดร้บัการ

จดัอนัดบั ESG 100 จากการดาํเนินงานโดดเดน่ดา้นสงิแวดลอ้ม  สงัคม   และธรรมาภิบาล ( Environmental, Social and 

Governance) จากสถาบนัไทยพฒัน,์ ไดร้บัรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand Conference 

 เป็นตน้ 

ปี พ.ศ.  (ค.ศ. ) เป็นอีก  ปีต่อเนือง กบัสถานการณโ์รคระบาด Covid-19 บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้ เรืองการ

บริหารความเสียงปรบัองคก์ร ใหส้อดรบักบัการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วเพือคงรกัษา ความตอ่เนืองในการผลติ และการ

ขายสินคา้ ใหป้กติทีสดุ โดยมีการปรบัเปลียนทงัรูปแบบการดาํเนินงานภายในองคก์ร รวมไปถึงการปรบัเปลียนวิธีการ

ดาํเนินงานกบั Stakeholders อนืๆ ในหว่งโซอ่ปุทาน จนทาํใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัรางวลั Rising Star Sustainability Excellence 

และ Thailand Sustainability Investment 2021 สาํหรบัการปรบัตวักบัสถานการณโ์รคระบาด Covid-19 ไดอ้ย่างดี และ

ยงัคงสามารถรกัษาระดบัการบริหารงานไดอ้ยา่งดีเยียม อกี 1 ความภาคภมูิใจ คือ บรษัิทฯ รบัการรบัรองเขา้รว่มโครงการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตอ่เนืองเป็นวาระที  ตอกยาํความมนัใจใน

การดาํเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส 
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ซงึในช่วง  ปีทีผ่านมาบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดร้บัรางวลัตา่งๆ สรุปไดด้งัน ี

ปี   บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดร้บัใบประกาศเกียรติคณุระดบัทอง ดา้นการ

บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  จากกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เมอืวนัที   เมษายน  

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดร้บัใบประกาศเกียรติคณุระดบัเงิน ในการ

รณรงคล์ดสถิติอบุตัิเหตจุาการทาํงานใหเ้ป็นศนูย ์ประจาํปี  ปีที  จาํนวน , ,  

ชวัโมง จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เมอืวนัที  กรกฎาคม  

  บรษัิท ซาบีนา่จาํ กดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ดา้นการ

สง่เสรมิสขุภาพและอนามยัในสถานประกอบการ ประจาํปี 256 –2562 จากกระทรวง

สาธารณสขุ กรมอนามยั ศนูยอ์นามยัท ี10   เมอืวนัที 7 สิงหาคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ดา้น

แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน (  ปี ขนึไป) ปีท ี 4  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เมอืวนัที 9  กนัยายน 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว ระดบั 2 ( Green  Industry) จากกระทรวงอตุสาหกรรม   เมอืวนัที   18  สิงหาคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ไดร้บัรางวลัประกาศเกียรติคณุ ในการประกวด 

Kaizen Suggestion System ผลงาน อปุกรณเ์สรมิช่วยลดสายแขนบิด จากสมาคมสง่เสรมิ

เทคโนโลยี ( ไทย- ญีปุ่ น )  เมอืวนัท ี  30 สิงหาคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ไดร้บัรางวลัประกาศเกียรติคณุความรว่มมอืใน

การจดัการเรยีนการสอนระบบทวิภาคี  จากวิทยาลยัการอาชีพเนนิขาม เมอืวนัที 19 กนัยายน 

2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ไดร้บัรางวลัประกาศเกียรติคณุดา้นการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุการมงีานทาํแก่ประชาชน จากกรมจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เมอืวนัที 

17 ตลุาคม  2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการปฏิบตัิงานตาม

กฎหมายจา้งงานคนพิการดีเดน่ ปีท ี5 จากสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย ์

จงัหวดัชยันาท เมอืวนัที 24 ธนัวาคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรมัย ์ ไดร้บัใบประกาศเกียรตคิณุ ดา้นการบรหิาร

จดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  จากกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน เมอืวนัที  22 เมษายน 62  
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  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรมัย ์ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว ระดบั 1  ( Green  Industry)    จากกระทรวงอตุสาหกรรม   เมือวนัที   28  ตลุาคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั โรงงานทา่พระ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ดา้น

แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (  ปี ขนึไป ) ปีที 2 จากกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน เมอืวนัที 31 มกราคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั โรงงานทา่พระ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว ระดบั 2  ( Green  Industry ) จากกระทรวงอตุสาหกรรม เมอืวนัที   19  สิงหาคม 2562 

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานดเีดน่ (  ปี ขนึไป)  ปีที 0 จากกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน เมอืวนัที 9 กนัยายน  2562 

ปี   ไดร้บัรางวลัดเีด่นดา้นนวตักรรม Outstanding Innovative Company Awards จากเวที SET 

Awards 2020 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากผลงาน “SABINA Seamless Fit 

Inovation-Non Slip Tech Bra” 

  รางวลั CFO ยอดเยยีม ประจาํปี  จากสมาคมนกัวิเคราะหก์ารลงทนุ ในงานประกาศผล

รางวลั “IAA Awards for Listed Companies 2020” 

  ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 200 บรษัิทมหาชนทมีีรายไดต้าํกวา่ 1,000 ลา้นเหรยีญทีดีทีสดุ

ในเอเชีย ประจาํปี 2020 (Asia’s 200 Best Under A Billion 2020) โดยนิตยาสารฟอรบ์ส ์

(Forbes) ซงึเป็น 1 ใน 19 บรษัิทไทยทีติดอนัดบัในปีน ี

  ไดร้บัการประเมินดา้นการกาํกบัดแูลกิจการบรษัิท ในระดบั “ดีเลศิ” EXCELLENT CG SCORE 

เป็นปีที 3 ตอ่เนือง จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รว่มกบัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะก.ล.ต. 

  ไดร้บัการจดัอนัดบั ESG 100 จากการดาํเนินงานโดดเดน่ดา้นสงิแวดลอ้ม  สงัคม   และธรรมาภิ

บาล ( Environmental, Social and Governance) จากสถาบนัไทยพฒัน ์

  ไดร้บัรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand Conference 2020 

  รางวลั Top Brand Award รางวลัสาํหรบัผลการดาํเนินงานทยีอดเยียม จาก Lazada 

  รางวลั 100K FOLLOWERS ในฐานะแบรนดม์ีผูต้ิดตามเกินกวา่ 1 แสน จาก Lazada 

  รางวลั FASHION Category Captain จากเวที Lazmall Awards จาก Lazada 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

22 

 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) สาขายโสธร ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการดเีด่น ดา้น

แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการคุม้ครองแรงงานดีเดน่ 15 ปี ขนึไป  ปีที 15 เมอืวนัที 21 กนัยายน 

2563 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) สาขาบรุรีมัย ์ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว  ระดบั1 (Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เมอืวนัท ี28 ตลุาคม 2563 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) สาขาบรุรีมัย ์ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

เขียว  ระดบั2(Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เมอืวนัที 29 กรกฎาคม 2563 

  บรษัิทซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั โรงงานทา่พระ ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ดา้น

แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขนึไป) ปีท ี13 จากกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน วนัที 20 กมุภาพนัธ ์2563 

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั โรงงานทา่พระ ไดร้บัใบรบัรอง มรท.ขนัพนืฐาน TLS8001-2010 

จากบรษัิท SGS  วนัท ี21 กนัยายน 2563 

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานดเีดน่ (10 ปี ขนึไป) ปีท ี11  จากกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน เมอืวนัที 28 กนัยายน  2563 

ปี   ไดร้บัรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาํปี 2564 จากตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

  ไดร้บัรางวลั Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 ครงัที 18 ซงึจดั

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รว่มกบัวารสารการเงินธนาคาร 

  ไดผ้า่นการรบัรองการต่ออายใุบรบัรอง (เป็นการตอ่อายใุบรบัรองครงัที 3) จากโครงการแนวรว่ม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective Action Coalition Against 

Corruption : CAC)  เมอืวนัที  มีนาคม  

  ไดร้บัการประเมินดา้นการกาํกบัดแูลกิจการบรษัิท ในระดบั “ดีเลศิ” EXCELLENT CG SCORE 

เป็นปีที  ตอ่เนือง จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รว่มกบัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะก.ล.ต. 

  รางวลั Lazada Most Valuable Brand 5.5 Campaign จาก Lazada 

  รางวลั Lazada Top 9.9 Brand in Women’s Fashion 2021 จาก Lazada 
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  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดร้บัใบประกาศเกียรติคณุ ระดบัแพลทินมั ปีท ี  

จาํนวน , ,   ชวัโมง กิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอบุตัิเหตจุากการทาํงานใหเ้ป็น ศนูย ์

ประจาํปี พทุธศกัราช   เมอืวนัที   กรกฎาคม พ.ศ.  จากกระทรวงแรงงาน 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดร้บัรางวลัเกียรตยิศสงูสดุสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี พ.ศ.  ระดบัประเทศ ปีท ี   

จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดร้บัใบประกาศเกียรติคณุ เป็นสถานประกอบ

กิจการทเีขา้รว่มโครงการแรงงานพนัธุด์ี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เมอืวนัที    กรกฎาคม 

พ.ศ.   จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดร้บัใบรบัรอง มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ เมอืวนัที   สงิหาคม  พ.ศ.   จากจงัหวดัยโสธร 

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ไดร้บัเกียรติบตัร  ผ่านการรบัรองการ

ดาํเนินงานตามมาตรการ สถานททีาํงานตา้นโควิท  ในฐานวิถีใหม ่: New Normal  ประจาํปี 

 จากกรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสขุ  เมอืวนัที    กนัยายน   

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ไดร้บัใบประกาศ รบัรองว่าเป็น อตุสาหกรรมสี

เขียวระดบัท ี  ปฏิบตัิการสเีขียว  (Green Activity)  เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพอืลดผลกระทบ

ตอ่สงิแวดลอ้มไดส้าํเรจ็ตามความมุง่มนัทตีงัไว ้  จากกระทรวงอตุสาหกรรม  ประจาํปี  

เมอืวนัที    ตลุาคม   

  บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ไดร้บัใบประกาศ  รบัรองมาตรฐานการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ  ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน  จากผูว้า่ราชการ

จงัหวดัชยันาท   เมอืวนัที    มนีาคม   

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั  โรงงานโรงงานพทุธมณฑลสาย 5    สถานประกอบการดเีดน่

ดา้นแรงงานสมัพนัธปี์ท ี  

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั  โรงงานทา่พระ  ไดใ้บประกาศเกียรติคณุ รางวลัเกียรติยศสถาน

ประกอบการดเีดน่ ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี  ระดบัประเทศ ปี

ท ี  จากกระทรวงแรงงาน และกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน  เมอืวนัพธุที  กนัยายน  

  บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั  โรงงานทา่พระ  ไดใ้บรบัรอง อตุสาหกรรมสเีขียวระดบัท ี  

ปฏิบตัิการสเีขียว (Green Activity)  ออกให ้ณ วนัองัคารที  กนัยายน  
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1.1.3 ระบุว่าบริษทัได้ใช้เงนิระดมทนุเป็นไปตามวตัถุประสงคท์แีจ้งในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลักทรัพยแ์ล้วหรือไม่ โดยบริษัทเปิดเผยข้อมลู 

 ในปี 2564 บรษัิทฯไมม่ีการระดมทนุ 

 

1.1.4 ใหอ้ธิบายขอ้ผูกพนัทีบรษัิทให้คาํมนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้ผกูพนัในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

1.1.5 ชอื สถานทตีังสาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบยีนบรษัิท โทรศัพท ์โทรสาร เว็บไซตบ์ริษัท (ถา้มี) 

จาํนวน และชนิดของหุ้นทจีาํหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท 

 (ขอ้มลูดงักลา่ว สามารถดไูดจ้าก -  one report ในหวัขอ้ท ี5. ขอ้มลูทวัไปและขอ้มลูสาํคญัอนื หนา้ที  ) 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) หรอื SABINA ผูผ้ลิตและจาํหน่ายชดุชนัในสตร ีภายใตแ้บรนดค์นไทยอนัดบัหนงึ

ของประเทศไทย ดว้ยช่องทางการจาํหน่ายทคีรอบคลมุทวัประเทศ ผ่านทกุช่องทางการจดัจาํหนา่ย และขยายไปยงัประเทศ

เพอืนบา้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยเฉพาะ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์และเวียดนาม) รวมทงัภมูภิาคอืนของ

โลก นอกจากนี ยงัเป็นผูผ้ลติชุดชนัในใหก้บัแบรนดช์ดุชนัในชนันาํในตา่งประเทศ (OEM)    

สินคา้ชดุชนัใน “ซาบีนา่” มีสินคา้ครอบคลมุทกุกลุม่วยัในทกุระดบัราคาทตีลาดตอ้งการ อกีทงัยงัเป็นผูน้าํแฟชนั

และฟังกช์นั ไปพรอ้มๆ กนั คือ ภายนอกมดีีไซนที์สวยงาม ขณะทภีายในมเีรอืงฟังกช์นัทเีป็นไปตามสรรีะของผูส้วมใส ่ มี

ความเหมาะสมกบัรูปรา่งของกลุม่ลกูคา้เปา้หมายเป็นรายบคุคล ตามขอ้มลูการวิจยัและผลสาํรวจตลาดโดยวิเคราะหเ์พอื

นาํไปสูก่ารพฒันาสนิคา้ จนปัจจบุนัซาบีนา่สามารถตอบโจทยไ์ดค้รอบคลมุทงัสาวหนา้อกเลก็และสาวหนา้อกใหญ่ 

ตลอดจนนาํนวตักรรมมาใชใ้นการผลิต เพอืกา้วไปสูก่ารผลิตชดุชนัในทมีคีณุภาพดี สวมใสส่บาย และคงความทนัสมยั

เสมอ 

บรษัิทฯ ก่อตงัขนึเมอืวนัที วนัที 17 สิงหาคม 2538  ชือเดิมวา่ บรษัิท เจ แอนด ์ ดี แอพพาเรล จาํกดัมีทนุจด

ทะเบียนเรมิแรก 1 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกิจผลติและจาํหนา่ยชดุชนัในใหแ้ก่บรษัิทยอ่ย และลกูคา้ซงึเป็นผูจ้ดัจาํหนา่ยชดุ

ชนัในไปยงัตา่งประเทศ (OEM - Original Equipment Manufacturer) โดยบรษัิทยอ่ยคือ บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั 

ตงัขนึเมือวนัที 11 มกราคม 2520  

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ก่อตงัขนึจากการรว่มทนุกนัของสมาชิกรุน่ที 2 ของครอบครวั “ธนาลงกรณ”์ นาํโดยนาย

วิโรจน ์ ธนาลงกรณ ์ ซงึมีความชาํนาญพเิศษในอตุสาหกรรมชดุชนัใน ตอ่เนืองจากสมาชิกรุน่ท ี 1 ของครอบครวัซงึมี

จดุเรมิตน้จาก “หา้งหุน้สว่นจาํกดั หา้งยกทรงจินตนา” (ปัจจบุนัเปลยีนชือเป็น บรษัิท จินตนา แอพพาเรล จาํกดั) ประกอบ

ธุรกิจชดุชนัใน ภายใตก้ารบกุเบิกของคณุจินตนาและคณุอดลุย ์ ธนาลงกรณ ์ ผูเ้ป็นมารดาและบดิาของนายวิโรจน ์ ซงึเป็น

ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ  
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บรษัิท เจ แอนด ์ดี แอพพาเรล จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปลยีนชือเป็น บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) เมอืวนัที 18 

พฤษภาคม 2550 มีสาํนกังานจดทะเบียนตงัอยูเ่ลขท ี 177 หมูท่ ี 8 ตาํบลวงัไก่เถือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และ

สาํนกังานสาขา 4 สาขา ประกอบดว้ย 

1.  เลขที 12 ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

2. เลขที 30/5 หมู ่12 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไรขิ่ง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

3. เลขที  หมูท่ ี  ตาํบลดูทุ่ง่ อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

4. เลขที 81,106 หมูท่ี 6  ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์

 

อดีต การดาํเนินธุรกิจผลติและจาํหนา่ยสินคา้ OEM ของบรษัิทฯ เป็นการผลิตและจาํหนา่ยใหแ้กบ่รษัิทยอ่ย ซงึ

รบัคาํสงัผลติมาจากลกูคา้อีกทอดหนงึ เนอืงจากบรษัิทยอ่ยดาํเนินธุรกิจมานาน และเป็นทีรูจ้กัของลกูคา้ตา่งประเทศ

มากกวา่ เมอืบรษัิทฯเรมิเป็นทีรูจ้กัในกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศจึงเรมิจาํหนา่ยสินคา้ OEM ตรงสูล่กูคา้มากขนึ จนทาํใหก้าร

ผลิตใหก้บัผูจ้ดัจาํหนา่ยชดุชนัในตา่งประเทศมีสดัสว่นเป็นรายไดห้ลกั แตห่ลงัจากบรษัิทฯ ปรบัเปลยีนนโยบาย ปรบัลด

สดัสว่นการผลติและจดัจาํหนา่ยสินคา้ OEM ตงัแตปี่ 2551 เป็นตน้มา เป็นผลใหส้ดัสว่นรายไดห้ลกัของบรษัิทฯ มาจากการ

ผลิตและจาํหนา่ยผลติภณัฑใ์หแ้ก่บรษัิทยอ่ยภายใตแ้บรนด ์“ซาบนีา่” (SABINA) เป็นหลกั 

1.2.1 โครงสร้างรายได ้

  รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษัิทยอ่ย นบัเป็นรายไดห้ลกัของบรษัิทในปัจจุบนั 

โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  91.63 และ 87.84   ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมปี  2563และ 2564 ตามลาํดบั ในขณะที

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ ์OEM มีสดัสว่นรอ้ยละ 6.60 และ10.53 ของรายไดต้ามงบการเงินรวมในปี 2563และ 2564 

หมายเหต ุ:   1. รายไดจ้ากการบรกิาร ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรบัจา้งตดัผา้ และรายไดจ้ากการรบัจา้งเย็บสินคา้ 

                     . รายไดอื้น ไดแ้ก่ ดอกเบียรบั,รายไดจ้ากการคืนอากร, กาํไรจากอตัราแลกเปลียน, รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พนืที  เป็นตน้  

 

 

 

 

สายผลติภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
% การถือ 

หุ้นบริษทั 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ผลติภณัฑ์ภายใต้เครืองหมาย

การค้าของบริษทัย่อย 

บริษทั ซาบีน่า  

ฟาร์อสีท์ จํากดั 
99.90% 2,992.46 90.82 2,669.95 91.63 2,332.78 87.84 

ขายผลติภณัฑ์ OEM 
บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 287.04 8.71 192.23 6.60 279.77 10.53 

รายได้จากการบริการและ

รายได้อืน ,   

บริษทั ซาบีน่า 

จํากดั (มหาชน) 
- 15.46 0.47 51.64 1.77 43.12 1.63 

รวม   3,294.96 100.00 2,913.82 100.00 2,655.67 100.00 
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1.2.2. ข้อมูลเกยีวกับผลติภณัฑ ์

1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพัฒนานวตักรรมธุรกิจ 

  ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครอืงหมายการคา้ Sabina มจีดุเดน่อยูท่กีารออกแบบสินคา้นาํแฟชนัคณุภาพสงูทีมีสสีนัและ

ลวดลายทนัสมยั และมีฟังกช์นัทสีามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้กุเพศทกุวยั ชว่ยเสรมิบคุลกิภาพการแตง่

กายใหส้วยงามตามแฟชนั และเสรมิความมนัใจในทกุๆ วนั  สามารถแบ่งผลติภณัฑอ์อกเป็น  กลุม่หลกัๆ ดงัน ี

  1. ผลิตภณัฑท์ผีลิตและจาํหน่ายภายใต้เครอืงหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย 

  ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษัิทยอ่ย โดยในแตล่ะกลุม่จะมีสนิคา้ทีมีรูปแบบสินคา้ทงัทีเป็นแฟชนั

และฟังชนั โดยยงัคงเนน้สนิคา้ทสีามารถใสไ่ดท้กุวนั   โดยสามารถแบง่ไดเ้ป็น  กลุม่สินคา้คือ  

(1) สินคา้ในกลุม่ชดุชนัใน ประกอบดว้ย เสอืชนัใน กางเกงชนัใน เสอืทบับงัทรง กางเกงกนัโป๊ ชดุกระชบั

สดัสว่น อปุกรณเ์สรมิสาํหรบัใชก้บัชดุชนัใน หรอืทดแทนชดุชนัในตา่งๆ เช่น สายแขนใส สายแขนแฟชนั 

ตะขอต่อความยาวตวัเสอื ซิลิโคนบงัหวันม เป็นตน้ 

(2) สินคา้ในกลุม่นอกเหนือจากชดุชนัใน ประกอบดว้ย ชดุว่ายนาํ ชดุออกกาํลงักาย ชุดชนัในทสีามารถ

นาํมาใสเ่ป็นชดุชนันอกได ้เช่น สนิคา้ในกลุม่ Mad Moiselle Collection เป็นตน้   

  บรษัิทฯ เนน้การออกแบบผลิตภณัฑเ์สอืชนัในเพอืเสรมิบคุลิกภาพและใหค้วามมนัใจกบัผูส้วมใส ่ ตามปณิธาน

และวสยัทศันข์องบรษัิทฯ ปัจจบุนัรูปแบบเสอืชนัในมคีวามหลากหลายมากยงิขนึ เพอืตอบรบักบัความตอ้งการของลกูคา้ ที

มีความเฉพาะเจาะจงมากขนึ   

 

 . ผลิตภณัฑท์ีผลติภายใต้เครอืงหมายการคา้ของลกูค้าซึงเป็นผู้จัดจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ 

(OEM) 

  บรษัิทฯ มีการผลิตและจาํหนา่ยสนิคา้ OEM ตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยรูปแบบของสนิคา้ทผีลิตและ

จาํหนา่ย สว่นหนงึมาจากตน้แบบทีบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นผูอ้อกแบบไว ้แลว้นาํไปปรบัปรุงแบบในบางสว่น ตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ หรอืคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ  ของปรมิาณสินคา้ OEM ทงัหมด 

  ปัจจบุนัมีการทาํงานใกลชิ้ดกนัมากยงิขนึ โดยผูอ้อกแบบของลกูคา้จะเดินทางมารว่มออกแบบกบัผูอ้อกแบบของ

บรษัิทฯ มีการแนะนาํแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตล่ะฤดกูาล ก่อนทีจะเรมิพฒันาเป็นตวัอยา่งสนิคา้ 

อีกทงัยงัมีการพฒันารว่มกนักบัผูข้ายลกูไม ้ผา้ และรวมทงัลวดลายและสีสนั ต่างๆกบัทาง Suppliers วตัถดุิบอีกดว้ย  

 

การจัดกลุ่มผลิตภณัฑ ์

  บรษัิท แบง่กลุม่ผลติภณัฑอ์อกเป็นกลุม่ ตามลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย โดยกาํหนดใหม้ีราคาเหมาะสมกบัแต่

ละกลุม่สินคา้ ดงัรูปดา้นลา่ง โดยแบ่งออกหลกัๆ ไดท้งัหมด  กลุม่หลกั ๆ คือ 

1. กลุม่สินคา้เด็ก 

2. กลุม่สินคา้วยัรุน่ 

3. กลุม่สินคา้ผูใ้หญ่ 

4. กลุม่สินคา้อนืๆ  
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  สินคา้ในแตล่ะกลุม่จะมีจดุเดน่ ไม่เหมือนกนั เช่น สนิคา้กลุ่มวัยเด็ก จะเรมิตงัแตน่อ้งๆ วยั  ขวบปี ถึง  ปี จะ

เนน้ไปทคีณุภาพของวตัถดิุบ ทตีอ้งไมก่่อใหเ้กิดความระคายเคืองตอ่ผิวทีออ่นนุม่ของเด็ก เนน้ความเป็นธรรมชาติ ไมมี่

สารเคมี ทีอาจเป็นอนัตรายตอ่ผิวสมัผสัทอีอ่นนุม่ของเด็ก เป็นตน้ อกีทงัยงัมกีารนาํ ตวัการต์นู Sabinie หรือลวดลายที

กาํลงัเป็นทนีิยม เพอืนาํมาสอืสารกบัเด็กๆ ในกลุม่วยัเรมิเขา้เรยีน เพอืใหเ้ขา้ใจถงึสรรีะ ทีจะมีการเปลยีนแปลง  

 

  สินคา้กลุ่มวัยรุ่น ผลิตภณัฑใ์นกลุม่นเีหมาะกบัเด็กสาวทีเติบโตจากวยัเด็กมาสูว่ยัรุน่ เรมิตงัแตว่ยัเรยีน

มธัยมศกึษาตอนปลายและเขา้เรยีนมหาวิทยาลยัจนถึงเรมิทาํงานช่วงอาย ุ -  ปีเรมิเป็นสาวและใสใ่จในภาพลกัษณ ์

รูปแบบสินคา้มสีีสนัสดใส บ่งบอกถึงวยัอนัเบิกบานและสนกุกบัการใชชี้วิต เนน้ความหลากหลายของสินคา้ ใหว้ยัรุน่ได้

เลอืกใชใ้หเ้หมาะกบักิจกรรมตา่งๆ ทีมีความตอ้งการไมเ่หมือนกนั โดยเนน้ความทนัสมยั ใสส่บาย พรอ้มสรา้งความมนัใจ

ใหก้บัทกุกิจกรรม 

 

 สินคา้กลุม่ วัยสาวถึงผู้ใหญ่  ผลิตภณัฑก์ลุม่นีเหมาะกบัสาววยัทาํงานช่วงอาย ุ  ปีขนึไป ซงึผูบ้รโิภคอยูใ่นวยั

ทีมีรายไดเ้ป็นของตนเอง จึงสนใจเลือกซือสินคา้อย่างมีเหตุผลทงัพิจารณาจากประโยชนใ์ชส้อยและรูปแบบแฟชันทีมี

ความสวยงามทนัสมยั ตอบโจทยแ์ตล่ะวนัของสาวๆ ทีมีความตอ้งการไมเ่หมือนกนั เนน้เสริมบคุลิกภาพ ตามรูปแบบการ

ใชชี้วิตในปัจจบุนัทีเปลียนไป โดยในปี พ.ศ.  ไดมี้การจดักลุม่สินคา้ เพือใหง่้ายตอ่การสือสาร กบัลกูคา้ ในเรอืงความ

พิเศษ และรายละเอียดของฟองนาํ ซงึเป็นหวัใจสาํคญั ของการเลอืกซอืชดุชนัใน ภายใต ้การสอืสารใหม ่คือ “เลเวล บรา” 

(Level Bra) บราดีมี  เวล เพือใหล้กูคา้ไดส้นกุกบัประสบการณก์ารเลือกซือชุดชนัในรูปแบบใหม่ โดยใชกิ้มมิคการเลือก

ความหวานของชานมไข่มกุทีมี  เลเวล ตงัแต ่ % จนถึง % เชือมโยงกบัการเลือกระดบัความหนาของฟองนาํของเสือ

ชันในคอลเลคชนัต่างๆ ของซาบีน่า ทีมีความหนาตงัแต่ % % % จนถึง % เพือตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ผูห้ญิงจากผลสาํรวจทพีบวา่ ผูห้ญิงสว่นใหญ่มกัมีเสอืชนัในทมีีความหนาของฟองนาํหลายแบบ ขนึอยูก่บัการใชง้าน 

 การเลือกระดบัฟองนาํเป็น % จะเหมือนการเลือกใส ่ท๊อปปิงบนชุดชนัใน ซึงจะทาํใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณ์

ใหม่ทีสนกุกบัการชอ้ปปิงมากขนึ ขณะเดียวกนั ชุดชนัในซาบีน่ายงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้กุกลุม่

ในหลากหลายคอลเลคชนั ไม่ว่าลกูคา้จะตอ้งการความหนาของฟองนาํทีระดบั % ถึง % โดยลกูคา้สามารถเลือกชดุ

ชันในทีมีความหนาของฟองนาํตามทีตอ้งการไดทุ้กช่องทางการจาํหน่าย ทงัซาบีน่า ช้อป หรือเคานเ์ตอรซ์าบีน่า ใน

หา้งสรรพสนิคา้ชนัในทวัไป รวมถึงช่องทางซาบีนา่ออนไลน ์

 สาํหรบัการแบง่เลเวลของชดุชนัใน จะแบ่งเป็น  

 Level 1 : ฟอง % “ไม่เติม แต่ทรงสวย” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑช์ุดชนัในทีจะมีฟองนาํหนาตงัแต่ .  – 1.0 

เซนติเมตร  เป็นฟองนาํระดบับาง  แตด่ว้ยเทคนิคการตดัเย็บของซาบีนา่ จะทาํใหห้นา้อกดทูรงสวยแบบธรรมชาติ แมไ้มไ่ด้

มีฟองนาํเสริม สาํหรบัเลเวลนี จะประกอบไปดว้ยสินคา้รุน่ Pretty Perfect, Mad Moiselle, Maggie Mae, Perfect Bra, 

และ Function Bra 

 Level 2: ฟอง % “เติมเบาๆ แต่เอาอยู่” เป็นกลุ่มของผลติภณัฑช์ดุชนัในทจีะมีฟองนาํหนาตงัแต ่ .  – 2.0 

เซนติเมตร เป็นระดบัทีเพิมการเสริมฟองนาํเล็กนอ้ย เพือจัดทรงใหห้นา้อกดูสวย ไดแ้ก่ สินคา้รุ่น Signature และ Soft 

Collection 
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 Level 3: ฟอง % “เติมพอดี มีพอดัน” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑช์ุดชันในทีจะมีฟองนาํหนาตงัแต่ .  – 3.0 

เซนติเมตร  ซึงเป็นฟองนาํระดบัปานกลาง ทีจะดันทรงให้พอดี ดูมีมิติขึน โดยในเลเวลนีจะประกอบไปดว้ย สินคา้รุ่น 

Modern V และ Soft Doomm  

 Level 4 : ฟอง % “เติมเน้นๆ เห็นเนินชัดๆ” เป็นกลุม่ของผลิตภณัฑช์ุดชนัในทจีะมีฟองนาํหนาตงัแต ่ .  

เซนติเมตร ขึนไป  เป็นชุดชนัในดนัทรงทีมีระดบัฟองนาํหนาพิเศษ ทีจะช่วยเพิมคพัไซซข์องหนา้อก เนน้ใหเ้ห็นเนินอกชดั 

โดยจะเป็นสินคา้ในรุน่ Doomm Doomm 

 การสือสารเรืองระดบัฟองนาํ ภายใตแ้คมเปญ ‘เลเวล บรา’ จะช่วยทาํใหล้กูคา้เลือกซือสินคา้ไดง้่ายขนึและตรง

กบัความตอ้งการของลกูคา้มากขนึ ซงึจริงๆ แลว้ สาวๆ สามารถเลือกฟองนาํไดห้ลายเลเวล เพือตอบโจทยก์ารใชง้านใน

โอกาสทีต่างกัน ทงัวนัพกัผ่อน วนัทาํงาน หรือวนัทีมีกิจกรรมพิเศษๆ โดยซาบีน่าไดใ้ชช้่องทางการสือสารในการสรา้ง

ปรากฏการณไ์วรลัใหเ้กิดขนึในโลกออนไลนอี์กครงั โดยเลือก “ใบเฟิรน์-พิมพช์นก ลือวิเศษไพบลูย”์ เป็นตวัแทนของสาวๆ 

ทีมีกิจกรรมหลากหลาย ดว้ยการสง่คลิปโฆษณา “เลือกฟองนมเท่าไหร่ดคีะ” เชือมโยงกบัการเลือกความหวานของชานม 

สง่ตรงถึงลกูคา้กลุม่เปา้หมาย  

 

 ในปี พ.ศ.  บริษัทฯ ตอกยาํความสาํคญัของฟองนาํอีกครงั ดว้ยแคมเปญ “ซาบีน่า ฟองดี” ถึงแมเ้สือชนัใน

จะตวัจิว แต่เรือง “ฟองนาํ” ของเสือชนัในนนัไม่จิวเลย.... “ฟองนาํ” นบัว่าเป็นหวัใจสาํคญัของผลิตภณัฑช์ุดชนัในผูห้ญิง   

เพราะเป็นชินสว่นสาํคญัในการปกปอ้งหนา้อกสว่นเปราะบางของผูห้ญิง และยงัเป็นสว่นทีสมัผสักบัรา่งกายมากทีสดุ ซาบี

น่าจึงให้ความสาํคัญกับรายละเอียดเล็กๆ นีเพือพัฒนาเป็นนวัตกรรมฟองนาํเสือชันในทีดีทีสุด โดยมีการทดสอบ

ประสิทธิภาพของฟองนาํเสอืชนัใน ผ่านการกดทบัโดยจกัรยาน แตฟ่องนาํก็ยงัคืนทรงไดด้ี เพราะเป็นฟองนาํทีผ่านการคดั

สรรวตัถดุิบทีดีมีคณุภาพและพฒันาจากผูเ้ชียวชาญดา้นเสือชนัในโดยเฉพาะ  เพือใหคุ้ณภาพฟองนาํดีเหนือฟองนาํชุด

ชนัในทวัไป ทงัดีทคีืนทรง และดีทีสมัผสันุม่  คณุสมบตัิพิเศษทหีลายคนอาจมองขา้ม แตซ่าบีนา่มุ่งมนัทุ่มเทพฒันามาโดย

ตลอด  

 

 •  ดีทีคืนทรง ฟองนาํรองรบัแรงกดทบัไดด้ี แมโ้ดนกดทบัก็ไมพ่งั ไม่หกั คืนทรงสวย ดว้ยนวตักรรมการเสรมิแผ่น 

Sheet พิเศษดา้นใน เพอืใหฟ้องมีความคงรูป และช่วยคืนทรงใหก้ลบัมาดีเหมือนเดิม เพราะเรารูว้า่ตูเ้สอืผา้ของสาวๆ อาจ

ถกูอดัแนน่ และเกิดการกดทบั จนทาํใหห้ลายๆครงัเสอืในเสยีทรง เป็นรอย เราจึงพฒันาใหฟ้องนาํสามารถคืนทรงสวย แม้

ถกูกดทบัไดใ้นทกุสถานการณ ์เพอืเพิมความมนัใจ ซาบีนา่ไดท้าํการทดสอบ โดยนาํเสอืชนัในฟองดี ผ่านการกดทบัโดยลอ้

รถจกัรยาน  พบวา่ ฟองนาํซาบีนา่สามารถคืนทรงกลบัมาสวยไดเ้ป็นปกติ ซาบีนา่ฟองดีจึงเป็นคาํตอบเรอืง “ความคุม้คา่” 

ในการซอืเสอืชนัในของสาวๆ อยา่งปฏิเสธไมไ่ด ้ 

  

 •  ดีทีสมัผสันุม่ เพราะเราคดัสรรวตัถดุิบฟองนาํชนัดี ใหมี้สมัผสัทีนุม่ ละมนุเมอืสวมใส ่ซงึมาพรอ้มกบัคณุสมบตัิ

ในการระบายอากาศทีดี เหมาะกับอากาศรอ้นชืนในเมืองไทย ใสแ่ลว้รูส้กึสบาย นุ่มละมนุ ซกัทาํความสะอาดแหง้ไว ไร ้

กังวล เรืองความอบัชืน รวมถึงกลินอบั ทีสาํคญันวตักรรม”ฟองดี” ยงัช่วยยืดอายกุารใชง้านเสือชนัในใหย้าวนานยิงขนึ     

ซาบีนา่ฟองดี มีฟองนาํใหเ้ลอืกถึง 4 Level ตงัแตฟ่องบางเฉียบ ถึงฟองนาํดนัทรงหนา 
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 กลุ่มสินค้าอนืๆ  

1. กลุม่ Everyday Wear หรอืสินคา้ทใีสไ่ดท้กุวนั จะประกอบดว้ย สินคา้ ดงันี 

- สินคา้ Sbn Sport เป็นชดุชนัในสปอรต์ สาํหรบัสาวทีตอ้งการความคลอ่งตวัแตก่ระชบัสวมใสส่บาย โดย

ผลิตภณัฑก์ลุม่นีมีลกัษณะกึงสปอรต์ สาํหรบัเลน่กีฬาได ้

- สินคา้กลุม่ Soft Collection เป็นสินคา้ทีใชน้วตักรรมการผลิตแบบ Seamless Fit เนียนสบายใหท้รง

สวย เนน้การสวมใสท่สีบาย ไรต้ะเข็บ  

2. กลุม่สินคา้เฉพาะเจาะจง เช่น Maternity สินคา้สาํหรบัคณุแม ่ใหน้มบตุร ประกอบดว้ย เสอืชนัในและกางเกง

ชนัในพยงุทอ้ง  และ Fill up Bra คือ เสอืในสาํหรบั ผูป่้วยทีตดัเตา้นม โดยมีบรกิาร ทงัเสอืชนัใน ทีมีกระเป๋า

สาํหรบัใสเ่ตา้นมเทยีมสาํเรจ็ และเตา้นมเทียม ไวบ้รกิาร 

3. กลุม่สินคา้ Happy Price คือสินคา้ กลุม่ราคาประหยดั ผลิตมาเฉพาะเจาะจง สาํหรบักลุม่รา้นคา้ Modern 

Trade  

2) การตลาดและการแข่งขนั 

 สาํหรบักลยทุธก์ารตลาด เนน้การทาํการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขนึ โดยทาํการศึกษาวิจยัความตอ้งการ

ของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่เพือนาํมาพฒันาสินคา้ใหเ้หมาะกบัแตล่ะกลุม่เปา้หมาย มุง่เนน้การสอืสารแบบ เฉพาะเจาะจง 

(Personalized Marketing) มากกวา่ การทาํการสอืสารรวม (Mass Marketing) ทงันี ไดมุ้ง่เนน้การทาํการตลาดแบบ Data-

Driven Marketing โดยอาศยัขอ้มลู เป็นฐานหลกัในการตดัสนิใจ ในทกุๆ กิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบั พนัธกิจ (Mission) ของ

บรษัิททไีดก้าํหนดไว ้ 

 

.  กลยุทธก์ารตลาด 

 การพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑชุ์ดชันในใหม่ๆ 

  เนืองจากความตอ้งการและสรรีะของผูบ้รโิภคเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาบรษัิทฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการวิจยั

และพฒันา (Research and Development)  ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  อยา่งตอ่เนือง โดยทาํการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภควา่มี

ความตอ้งการอย่างไร เนน้การจดัทาํ Focus Group สอบถามลกูคา้เปา้หมายกลุม่ย่อย และทาํแบบสอบถามลกูคา้ทางสอื

ออนไลน ์ เพอืนาํขอ้มลูทีไดม้าใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ ความเปลยีนแปลงของ

พฤติกรรมลกูคา้ ทงัดา้นฟังกช์นัและแฟชนัของชดุชนัใน เช่น ในอดีตการทาํวิจยัพบวา่ผูห้ญิงไทยสว่นใหญ่จะมีหนา้อก

คอ่นขา้งเล็ก จงึนาํมาสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑค์อลเลคชนั “Doomm Series”  เพอืเสรมิสรา้งความมนัใจในการสวมใสช่ดุ

ชนัในใหผู้บ้รโิภค และหลงัจากซาบีนา่ประสบความสาํเรจ็ในตลาดชดุชนัเตา้เลก็แลว้ ไดมี้การทาํวิจยัเพิมเติมพบว่า ยงัมี

กลุม่ลกูคา้ทมีีหนา้อกไซซค์่อนขา้งใหญ่ เป็นฐานทไีมเ่ลก็สาํหรบัประเทศไทย ซงึปี  บรษัิทฯ เรมิเขา้ไปจบัลกูคา้กลุม่น ี

และพฒันาผลิตภณัฑอ์อกมารองรบัไดร้บัการตอบรบัทีดี ทาํใหปี้ทผี่านมา ฐานลกูคา้เติบโตอยา่งต่อเนอืง จึงไดข้อ้สรุปวา่ 

สินคา้ของบรษัิทสามารถตอบโจทยล์กูคา้ไดท้กุความตอ้งการไมว่า่จะเป็นเตา้ทรงเลก็หรอืใหญ่ ดว้ยคาํตอบเดียวกนัคอื 

การผลิตชดุชนัในทดีี สวมใสส่บายอย่างทลีกูคา้ตอ้งการ 
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  ขณะทกีารผลิตเพือขายภายใตแ้บรนดข์องลกูคา้จากประเทศในยโุรป ทาํใหบ้รษัิทมี know how  เกียวกบัเทคนคิ

การตดัเย็บรูปแบบใหม่ๆ  และการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ WGSN  ซงึเป็นเว็บไซตท์ีบรษัิทผลิตเสอืผา้เครอืงนุง่หม่ชนันาํ

ของโลกนิยมใชอ้ยา่งแพรห่ลายมานาน ทาํใหบ้รษัิทสามารถทราบถึง Global Trend Fashion ในอนาคตทจีะเกิดขนึไดถ้งึ  

 เดือนลว่งหนา้ และสามารถผลติสินคา้นาํแฟชนัทนัสมยัไดต้รงตามความนิยมของลกูคา้ไดอ้ย่างแมน่ยาํขนึ อีกทงัยงัคง

คณุภาพสงูไดใ้นราคาทเีหมาะสมคุม้คา่ตอ่ผูบ้รโิภค 

 

 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ 

  บรษัิทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจ โดยการสง่ออกสินคา้ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษัิทยอ่ย หรือ แบรนด์

SABINA เพอืขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศใหม้ากยงิขนึโดยมุง่เนน้ในการขยายไปยงั เขตภาคพนืเอเชียแปซิฟิคเป็นลาํดบั

แรก เนืองจากมีโครงสรา้งสรรีะ และรสนิยม ทไีมต่า่งจากคนไทยมาก ทาํใหง้่ายตอ่การสอืสารการตลาดตา่งๆ โดยเนน้การ

แตง่ตงัตวัแทนจาํหนา่ยเพอืเป็นตวัแทนในการจดัจาํหน่ายในประเทศตา่งๆ โดยในปัจจบุนัไดด้าํเนนิการแลว้หลายประเทศ 

ยกตวัอยา่งเช่น  เวียดนาม ลาว กมัพชูา พมา่ ฟิลิปปินส ์เป็นตน้ ทงันี บรษัิทฯยงัคงตงัเปา้หมายทจีะขยายแบรนด ์SABINA 

ใหเ้ป็นทรูีจ้กัในตลาดอาเซยีน และผูบ้รโิภคจากตา่งประเทศ ปทูางไปสูก่ารนาํแบรนด ์“SABINA“ ไปเป็น Regional Brand 

ในทีสดุ  

 

การนําเสนอผลติภณัฑรุ่์นใหมอ่ยา่งต่อเนือง 

บรษัิทฯ ไดว้างกลยทุธก์ารจดัจาํหนา่ยผลิตภณัฑช์ดุชนัในรุน่ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือง เพือใหค้รอบคลมุการใชง้านใน

ทกุช่วงวยัของสภุาพสตร ี เรมิตงัแตว่ยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ  ปีขึนไป ทีควรเรมิใชช้ดุชนัในเพอืดแูลรกัษาทรวดทรงอยา่ง

เหมาะสมและถกูวิธี โดยแบง่กลุม่สนิคา้ทกุประเภทตามรูปแบบคือ สนิคา้ basic พนืฐาน และสินคา้ fashion ทีออกแบบ

ตามสมยันิยมนาํแฟชนัอยูเ่สมอ ช่วยใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้ึงความทนัสมยัและการเคลือนไหวตามแฟชนัตลอดเวลาบรษัิทฯได้

วางจาํหนา่ยผลิตภณัฑส์นิคา้ “SABINA” รุน่ใหมท่กุเดือน เพอืสรา้งความหลากหลายใหก้บัลกูคา้ โดยการตลาดจะเลอืก

ช่วงเวลาในการวางจาํหนา่ยสินคา้ใหเ้หมาะสมกบักลุม่ผูบ้รโิภคในแตล่ะผลิตภณัฑ ์เช่น กลุม่ผลิตภณัฑ ์Sabinie และ Cool 

Teen ซงึเป็นชุดชนัในสาํหรบัวยัเด็ก จะวางตลาดในชว่งก่อนเปิดเทอมภาคการศกึษาใหม ่เพอืใหผู้ป้กครองไดม้เีวลาจดัหา

สินคา้ใหบ้ตุรหลานในชว่งเวลาทมีีความตอ้งการซอืสงูสดุ 

  บรษัิทฯ ยงัวางแผนการจาํหนา่ยสินคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  อย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคทเีปลยีนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สินคา้กลุม่ใหมชื่อ Soft Collection ทเีนน้การผลติดว้ยผา้ทอถงุไรร้อยตะเข็บ ให้

ความยืดหยุน่สงูและเนอืผา้ใหส้มัผสันุม่สบายผิว อีกทงันาํสนิคา้ลิขสิทธิอนัเป็นทนีิยมมานาํเสนอเป็นผลิตภณัฑที์ลกูคา้ให้

ความสนใจมาก เช่น สินคา้ลายลขิสิทธิตา่งๆ ทงัทีเป็นลขิสิทธิ ตา่งประเทศ และในประเทศ ทีกาํลงัเป็นทนีิยมในขณะนนั 

นาํมาออกแบบผลิตภณัฑต์ามกลุม่เปา้หมายของลวดลายนนั ๆ โดยในปี พ.ศ.  ทีผ่านมา SABINA เปิดตวัชดุชนัใน

คอลเลกชนั SABINA x Esther Bunny จบันอ้งกระตา่ยสีชมพทูีครองใจสาวเกาหลีทวัประเทศและไดร้บัความนยิมทวัทงั

เอเชีย ทีสรา้งสรรคโ์ดย Esther Kim เจา้ของผลงานซงึเป็นศิลปินสาวชาวเกาหล-ีอเมรกินั โดยความรว่มมือในครงันีถือเป็น

ครงัแรกในประเทศไทยทนีาํความนา่รกัสดใสของคาแรกเตอรก์ารต์นู Esther Bunny มาสรา้งสรรคบ์นชดุชนัในคอลเลกชนั 

SABINA x Esther เป็นครงัแรกในประเทศไทย โดยกลุม่ลกูคา้เปา้หมายเป็นสาววยั  ปีจนถึงวยัเรมิทาํงาน ทสีนกุกบัการ

แตง่ตวั ชอบการมิกซแ์อนดแ์มตช ์และนิยมการใสช่ดุชนัในเป็นชดุชนันอก  
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การรกัษาระดับยอดขายของลกูค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม ่

บรษัิทฯ มุ่งมนัในการรกัษาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ปัจจบุนัเป็นสาํคญั โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของ

การรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ทกุราย ซงึจะชว่ยรกัษาระดบัยอดขาย และการสนบัสนนุของลกูคา้ปัจจุบนั ใหม้ีการ

ซือซาํ และบอกตอ่ โดยบรษัิทฯ ไดน้าํขอ้แนะนาํ ขอ้เสนอแนะทไีดร้บัจากลกูคา้ปัจจบุนั มาปรบัปรุงการทาํงานใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้การผลิตสินคา้ใหม้ีคณุภาพ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ ทงัรูปแบบสินคา้ทีสวยงาม 

คณุภาพทีไดม้าตรฐาน รวมทงัการบรกิารทีตรงต่อเวลา เพอืรกัษายอดสงัผลติและยอดขายสนิคา้แบรนด ์ซาบีนา่ ใหไ้ดต้าม

เปา้หมาย นอกจากนนั ยงัเนน้การเพิมฐานลกูคา้ใหม่ๆ  ทงัในและต่างประเทศ โดยมีการพฒันาสนิคา้เฉพาะช่องทางมาก

ขึน เพอืตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทีแตกต่างกนั  

  ขณะเดียวกนั บรษัิทฯ ไดป้รบัปรุงช่องทางการเขา้ถงึสนิคา้ใหส้อดรบักบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ซงึปัจจบุนั

ผูบ้รโิภคไมย่ึดติดกบัช่องทางใดชอ่งทางหนงึ แตจ่ะเลือกช่องทางการสงัซอื ตามความตอ้งการในขณะนนั ไมว่่าจะเป็นการ

ซือผ่านช่องทางออนไลน ์ เพอืลดการสมัผสั และเพอืเขา้ถึงสนิคา้ทีตอ้งการซอืซาํเลย หรอืจะเลือกการเดินชอ้ปปิงใน

ศนูยก์ารคา้เพอืทดลองสวมใส ่บรษัิทฯ ไดเ้นน้การบรกิารทีเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเรว็ เช่นกนั 

  

.  การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 การจัดจาํหน่ายสนิคา้ภายใต้เครอืงหมายการค้าของบริษทัยอ่ย 

  บรษัิทฯ จาํหนา่ยชดุชนัในภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษัิทยอ่ยภายในประเทศแบง่ออกเป็น  รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการขายผ่านเคานเ์ตอรใ์นหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ตา่งๆ รวมถงึ รา้นคา้ของบรษัิทเอง รวม

ทงัสนิ  แหง่ทวัประเทศ โดยการขายในรูปแบบนี สว่นใหญ่จะเป็นการขายแบบฝากขาย มี

พนกังานขายของบรษัิทฯ บรกิารทจีดุขาย เพอืแนะนาํสนิคา้ และบรกิารใหก้บัลกูคา้ เพอืความ

คลอ่งตวั และงา่ยตอ่การเขา้ถึงใหก้บัลกูคา้ อกีทงั บรษัิทฯ ยงัมจีดุขายสินคา้ภายใตเ้ครอืงหมาย

การคา้ของบรษัิท ใน ประเทศ คือ พมา่ เวียดนาม กมัพชูา ลาว และฟิลิปปินส ์ ผา่นตวัแทน

จาํหนา่ยโดยมจีดุจาํหนา่ยตามหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ รวมมากกวา่  จดุจาํหน่าย 
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2. รูปแบบการขายแบบไม่มีหนา้รา้น ประกอบดว้ย การขายแบบออนไลน ์แคตตาล็อค ทีวชีอ้ปปิง ตู้

อตัโนมตัิ  เพอืเพิมความคลอ่งตวัในการขาย โดยสามารถบรกิารลกูคา้ไดท้กุที ทกุวนั ตลอดเวลา 

เนน้การบรกิาร ความชดัเจน และมีความหลากหลายใหล้กูคา้เลอืกไดต้ามความตอ้งการ  และถือ

เป็นช่องทางทชี่วยเติมเตม็ การเขา้ถึงลกูคา้ ทีไมส่ะดวกจะเขา้ถงึดว้ยระบบการขายแบบมีหนา้รา้น 

 การจาํหน่ายสินค้า OEM 

  บรษัิทฯ มีการรบัจา้งผลิตสินคา้ตามรูปแบบทีออกแบบโดยบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย หรอืตามรูปแบบของลกูคา้เอง 

โดยลกูคา้สว่นใหญ่ เป็นลกูคา้รายใหญ่ ทีมชืีอเสียง มแีบรนดข์องตนเองทงัทีมี หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ปลกึ รา้นคา้สง่ หรอื

เป็นผูน้าํเขา้ ตวัแทนการคา้ตา่งๆ ตลอดจน เจา้ของธุรกิจออนไลน ์และแคตตาล็อค ซงึมีทงัผูท้รีเิรมิใหมแ่ละผูท้ีผนัตวัเองมา

จากธุรกิจ Direct Catalogues ในยโุรปและองักฤษโดยลกูคา้สว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธก์นัมายาวนาน โดยสงัผลติสินคา้

ตามคาํสงัซอืของลกูคา้ ทงันี ในหมวดการรบัจา้งผลติสนิคา้ ครอบคลมุทงัการผลิตใหก้บัสินคา้ในประเทศไทย และ

ตา่งประเทศ โดยสามารถผลิตสินคา้ เสอืผา้ เครอืงนุง่หม่ และอปุกรณต์่างๆ ทสีามารถใชเ้ครอืงจกัรทมีีความละเอียดของ

ชดุชนัในมาปรบั ในการผลิตได ้ตวัอย่างเช่น เสอืยืด เสอืโปโล หนา้กาก ผา้พนัคอ หรอือปุกรณผ์า้ตา่งๆ ได ้

 

นโยบายการส่งเสรมิการขาย 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การนาํเสนอสินคา้และบริการ ใหเ้หมาะสมกับกลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มทีมีความตอ้งการไม่

เหมือนกนั โดยไม่มุ่งเนน้ ใหร้า้นคา้ทกุรา้นคา้มีสินคา้ทกุอย่าง แต่มีการใชข้อ้มลูเชิงลกึในการปรบัความหลากหลายของ

สินคา้ใหเ้หมาะสมกับลกูคา้ทีใชบ้ริการในรา้นคา้นนั ๆ รวมถึงการสือสารการตลาดต่างๆ จะเนน้การสือสารตรงไปยัง

กลุม่เปา้หมายนนัเลย ลดการสือสารแบบวงกวา้ง (mass media) 

โดยมีการวางแผนการสือสารการตลาด โดยมีการกาํหนดกลุ่มลกูคา้ไวต้งัแต่ มีการพฒันาสินคา้เพือให ้สินคา้

และสอืตา่งๆ เขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ไดง่้ายและเหมาะสม พรอ้มกนันี ยงัมีการนาํเหตกุารณท์เีกิดขนึ ณ เวลานนัๆ มาปรบัใหเ้ขา้

กบัการสอืสารการตลาด เพอืใหท้นัสมยัและสามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดอ้ยา่งง่ายและรวดเรว็ โดยเนน้หลกัการ เพือวางแผนใน

การใหบ้ริการลกูคา้แบบ Omni-Channel หรือช่องทางการสือสารและบรกิารลกูคา้ทีหลากหลายและสามารถเชือมโยงกนั
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ใหเ้ป็นหนึงเดียวทงัแบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์ซึงช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของลกูคา้ทงัหมดเอาไว ้เพือทาํใหก้าร

เขา้ถึงขอ้มลูลกูคา้เป็นไปไดง้่ายและรวดเรว็ และสามารถออกแบบ Customer Journey หรอื เสน้ทางกระบวนการตดัสินใจ

ของลกูคา้ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพอืนาํกลบัมาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารตอ่ไป 

 

  .  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

  สดัสว่นการขายของบรษัิทฯ ตามโครงสรา้ง สดัสว่นใหญ่ยงัมาจาก การขายผ่านหนา้รา้น ซงึถกูกระทบทางตรงมา

จาก สภาพการณ ์ พนืทคีา้ปลีก เป็นหลกั สถานการณปี์ -  มีพนืทคีา้ปลีกใหม่ เกิดขนึนอ้ยมาก เมอืเทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัในรอบหลายปีทผี่านมา ผลจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของ  COVID-19 และในพืนทเีดิมมกีารปิดพนืที

การขายในช่วงเวลา เนืองจากนโยบายของรฐับาลทจีาํกดัการเดินทางทงัในประเทศ และจากตา่งประเทศ กาํหนดเวลาเปิด-

ปิดสถานประกอบการ การปิดพนืทขีายสนิคา้ไมจ่าํเป็นและพนืทเีช่าในศนูยก์ารคา้บางสว่น ถงึแมจ้ะมีมาตรการของรฐับาล

มาชว่ยเสรมิในสว่นของกาํลงัซือ แตก็่ชว่ยกระตุน้ไดใ้นระยะเวลาสนัๆ เท่านนั  

 

 
  

 จากภาพขา้งตน้ อา้งอิงขอ้มลู จากศนูยว์ิจยักสิกรไทย พบวา่ อตัราการเติบโตของการคา้ปลีกในปี  ยงัอยูใ่นภาวะ

หดตวั ประมาณ % โดยกระทบหนกัๆ ในกลุม่ทเีป็น หา้งสรรพสนิคา้ ทงันีบรษัิทฯ ไดม้ีการปรบักลยทุธก์ารทาํงาน

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนไปของ สภาพความเป็นอยูก่ารใชชี้วิตในปัจจบุนั ของผูบ้รโิภค โดยใชก้ารวเิคราะห ์ลกึ

ถึงแตล่ะพนืท ีเนอืงจาก มีขอ้จาํกดั และสภาพการระบาดของโรคทีไมเ่หมือนกนั  

 

 ทงันี จากขอ้มลู ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สาํหรบัภาพรวมธุรกิจและแนวโนม้จากมมุมองของผูป้ระกอบการเห็นวา่ 

สถานการณโ์ดยรวมของธรุกิจมีทศิทางทดีีขนึ ในไตรมาส  และคาดการณว์า่ จะดีขนึในปีถดัไป หากปรมิาณการเขา้ถงึ

วคัซีนและมาตรการภาครฐัตา่งๆ มีผลเชิงบวก ซงึจะทาํใหภ้าพของการคา้ปลีกดขีนึอยา่งแนน่อน  
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อา้งอิงขอ้มลูจาก  https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/BLP/BLP_TH_Q3_2021_a3raqrbb.pdf 

  

ภาวะการแข่งขนัในประเทศ 

ตลาดชดุชนัในภายในประเทศ เป็นตลาดทีมีการแข่งขนัสงูในทกุระดบัราคา โดยมีผูป้ระกอบการหลายรายใน

อตุสาหกรรมชดุชนัใน โดยสว่นมากเป็นแบรนดที์ซือลิขสิทธิตราสินคา้มาจากตา่งประเทศ เป็นสว่นใหญ่ นอกจากนียงัมี

ผูผ้ลิตรายยอ่ยทีไมม่เีครอืงหมายการคา้จาํนวนมาก ทงัทีผลิตเองในประเทศ และนาํเขา้จากตา่งประเทศ เพอืรองรบักบั

ตลาดผูบ้ริโภคทีคาํนงึถึงราคาเป็นประเด็นสาํคญัในการเลือกซอืสินคา้   

 ในปี พ.ศ.  เป็นตน้มา จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทอียูใ่นภาวะตกตาํ ตลาดโดยรวมของชดุชนัใน

จากมมุมองของการคา้หนา้รา้นทวัไป รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ พบว่ามีการเติบโตนอ้ยลงเนืองจากภาวะโรคระบาดโควิด  

ทาํใหก้าํลงัซือของผูบ้ริโภคถกูจาํกดัดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจและชะลอการใชจ้่าย แต่ในดา้นของ Online มีการคา้ขายที

เติบโตและคกึคกัมากกวา่มาก  ดงันนัสรุปโดยรวมยงัคาดวา่ ตลาดชดุชนัในยงัมีการเติบโตอยูพ่อสมควร เมอืรวมทงัตลาด

รา้นคา้ทวัไป รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ และรา้นคา้ของบริษัทเอง รวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน ์และช่องทางใหม่ๆ ที

เกิดขนึ  

 นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผูผ้ลิตภายในประเทศแลว้ ยังมีการแข่งขนัจากผูผ้ลิตชุดชันในชนันาํจาก

ตา่งประเทศ เช่น ฝรงัเศส สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ทีเขา้มาแยง่ชิงสว่นแบง่การตลาดผูบ้รโิภคระดบับน สาํหรบัตลาดผูบ้ริโภค

ทีคาํนึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชนัใน non brand ราคาประหยดัมากขึน โดยเฉพาะจากช่องทาง 

Online แตค่ณุภาพก็ยงัคงดอ้ยกวา่สนิคา้ทมีี Brand แตใ่นช่องตน้ปี พ.ศ.  ทีผ่านมา สืบเนืองจาก ภาวะโรคระบาดโค

วิด  เป็นโอกาสใหบ้ริษัท ขยายฐานลกูคา้ไดใ้นวงกวา้งเนืองจาก ผูข้ายรายย่อย ทีนาํเขา้สินคา้มาขาย ไม่สามารถนาํ

สินคา้เขา้มาไดเ้หมือนเดิม เนืองจากมีการปิดการเดนิทาง ตลอดจนการลงทนุตรงในการซอื สต็อคสินคา้สาํเรจ็รูป เป็นเรอืง

ทีตอ้งระวงั ในปีทีผ่านมา ทาํใหเ้กิดโอกาส ช่องทางใหมใ่หก้บับริษัท ในการทาํรูปแบบการขายพิเศษ และขยายและสรา้ง

ฐานลกูคา้ในกลุม่น ีเพอืนาํสนิคา้ไปกระจายสูล่กูคา้ปลายทางได ้

 ในปี พ.ศ.  ภาพของสภาวะการแข่งขนั ยงัไม่มีนยัยะการเปลียนแปลงมากนัก แต่พบว่า อตัราการแข่งขนั 

ขยบัตวัมาหนาแนน่ในการทาํการตลาดออนไลนม์ากขนึ  
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 ศักยภาพการแข่งขัน 

  ในสภาวะตลาดทีมีการแข่งขันเสรีทงัในและต่างประเทศ ผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายชุดชันในจาํเป็นตอ้งรักษา

ความสามารถในการแข่งขันของตนอยู่เสมอ ทังนี ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯเมือเทียบกับคู่แข่งทงัภายในและ

ตา่งประเทศ มีรายละเอียดดงันี 

(1) คุณภาพผลิตภณัฑ ์

  บรษัิทฯ เนน้การควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน โดยเรมิตงัแตก่ารคดัสรร วตัถดุิบ ทีมี

คณุภาพสงู ตามมาตรฐาน  OEKO-TEX Standard 100 โดยใชม้าตรฐานเดียวกนั ทงัสนิคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทเอง 

และการรบัจา้งผลิต หรอื OEM เพอืใหล้กูคา้เกิดความมนัใจในการใชส้นิคา้ เพราะสินคา้ ชดุชนัในเป็นสินคา้ทีมกีารสมัผสั

ผิวโดยตรง อกีทงับรษัิท ยงัคาํนงึถึงความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกัสาํคญั ในการออกแบบและปรบัปรุงสนิคา้ เพอืใหต้รง

ตามความตอ้งการของลกูคา้เสมอ โดยไดม้ีการนาํขอ้เสนอแนะ ติชม จากลกูคา้ มาปรบัปรุง และพฒันาสนิคา้อยา่งตอ่เนอืง 

จนเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ๆ  ทีนาํเสนอ ออกมาสูท่อ้งตลาด ทกุปี โดยในปีพ.ศ.  ไดเ้รมิมีการมุน่เนน้การใชว้ตัถดุิบท ีเป็น

มิตรตอ่สิงแวดลอ้ม เพอืตอบสนองต่อพนัธกิจ ของบรษัิท ในรูปแบบของ สินคา้ยงัยืน หรอื Sustainable Product  

 

(2) พัฒนาฝีมือในการผลิตและใหบ้รกิาร 

  บรษัิทฯ มีการพฒันาฝีมืออาชีพแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเย็บ อยา่งต่อเนอืง โดยเนน้หลกัการพฒันาให้

พนกังานสว่นงานทเีป็นฝีมือ ผ่านการฝึกอบรม  แบบ คือ  

  Re Skill คือ การฝึกใหเ้รยีนรูท้กัษะใหม่ๆ  ของงานประจาํเดมิ ทีทาํอยู ่ เพอืเพมิประสิทธิภาพ หรอืลดตน้ทนุใน

ขนัตอนการทาํงาน ผ่านทางกิจกรรม Kaizen ทีทาํอยา่งตอ่เนืองมากวา่  ปีแลว้ 

  Up Skill คือ ตอ่ยอดพฒันาทกัษะทมีีอยูใ่หมี้ความเชียวชาญมากขนึ เพอืใหพ้นกังานมคีวามสามารถในการทาํ

หลายทกัษะมากขนึ ตวัอยา่ง สาํหรบั ลายนก์ารผลิต คือการทาํ Working Passport คือการทาํ Visualize ความสามารถของ

พนกังานเย็บ ให ้หวัหนา้งานเหน็ชดั เพือทาํการวางแผนการผลติ และปรบัปรุงการผลิตไดอ้ยา่งต่อเนอืง โดยมแีผนงานใน

การพนกังาน ใหม้ีความสามารถในการใชจ้กัร อตุสากรรมไดท้กุประเภท เป็นตน้ 

 

  สาํหรบัปี พ.ศ. ไดข้ยายผลความสาํเรจ็ในการพฒันาฝืมือแรงงาน ทมีตีน้แบบมาจากการพฒันา ในสว่นของ

สายการผลิต มาสูก่ระบวนการใหบ้รกิาร โดยเนน้ในการเรอืงการเขา้ถงึบรกิาร เรมิตน้จากการเพมิช่องทางในการสอืสาร 

กบัทีมบรกิารใหส้ะดวกทีสดุ โดย ลกูคา้สามารถ เขา้ถงึบรกิารตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ดงัน ี

- ผ่านหนา้รา้นไดท้กุรา้นคา้ทีมีพนกังานขายบรกิาร  

- ผ่านทาง Line Offlinal : @SabinaThailand 

- ผ่านทาง Call Center  : 02 422 9430 

- ผ่านทาง E-mail : crm@sabina.co.th 

- ผ่านทาง Facebook inbox : SabinaThailand 
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(3) ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรยีมความพร้อมพนักงาน 

  หลงัจากประสบความสาํเรจ็ในการนาํระบบ Lean Manufacturing Systems เขา้มาใชป้รบัปรุงระบบการจดัการ

ในโรงงานจนไดร้บัรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ นแลว้ บรษัิทฯ ยงัไดน้าํระบบ KAIZEN ของญีปุ่ นเขา้มาใชใ้นการ

จดัการดว้ย และยงัคงหาเครอืงมอืการจดัการเขา้มาเพอืชว่ยบรหิารงานโรงงานมากยงิขนึ ไดแ้ก่ ระบบ QCC หรอื Quality 

Circle Control , ระบบ TPM  หรอื Total Productive Maintenance (การบาํรุงรกัษาทวีผลทีทกุคนมีสว่นรว่ม) เป็นตน้ เขา้

มาชว่ยเสรมิการจดัการในโรงงานใหม้ีระบบมากยงิขนึ เพอืทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตเพมิสงูขนึ ลดการสญูเปลา่  

  ในปี พ.ศ.  บรษัิทฯ ไดต้่อยอด โดยตงัเป้าหมายพนัธกิจ นาํองคก์ร สูค้วามเป็น Lean Enterprise ใหไ้ดภ้ายใน 

ปี  

 

(4) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  บรษัิท สง่เสรมิให ้ บรษัิท เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ มีการควบรวมหนว่ยงานท ี ทาํงานเกียวพนั กนั ใหเ้ป็น

หน่วยงานเดียวในลกัษณะการทาํงานแบบทีม เพอืใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ทีสดุ และลดปรมิาณการสง่ต่องาน อีกทงัยงัก่อใหเ้กิด

ความถกูตอ้งในกระบวนการทาํงาน และเพมิความรวดเรว็ในการทาํงานมากขนึ และไดเ้นน้การใช ้ หลกัการบรหิารแบบ 

Agile ซงึเป็นกระบวนการทจีะช่วยใหก้ารทาํงานเรว็ขนึ โดยลดการทาํงานทีเป็นขนัตอนและงานดา้นเอกสารลง และมุง่เนน้

เรอืงการสอืสารกนัในทมีใหม้ากขนึ เพอืรว่มกนัพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้รว็ขนึ พรอ้มนาํมาทดสอบ และเก็บผลตอบรบัต่าง ๆ 

เพอืกลบัไปแกไ้ขปรบัปรุง ซงึจะทาํใหส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑไ์ดร้วดเรว็และตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านมากขนึนนัเอง โดยนาํหลกั

ความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรอื Design Thinking มาปรบัใช ้ในกระบวนการทาํงาน ทกุกระบวนการ  

 

3) การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบริการ 

 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภณัฑ ์

  3.1 การจัดหาวัตถุดิบ 

  วตัถดุิบทีใชใ้นการผลิตแบ่งไดเ้ป็น  ประเภทหลกัดงันี วตัถดุิบหลกั อปุกรณต์กแต่งสินคา้ และวสัดบุรรจุภณัฑ ์

โดยวตัถดุิบหลกัประกอบดว้ย ผา้ ยาง และฟองนาํ  สาํหรบัอปุกรณต์กแตง่สนิคา้มีความหลากหลาย ขนึอยูก่บัรูปแบบของ

ผลิตภณัฑแ์ละความตอ้งการของลกูคา้ OEM เช่น ตะขอ จุดแต่ง ห่วงคลอ้งสายแขน ดา้ย และเอ็น เป็นตน้ สว่นวสัดบุรรจุ

ภณัฑไ์ดแ้ก่ ไมแ้ขวน กลอ่ง สายรดั ถงุพลาสติก และอนืๆ   ซงึมีสดัสว่นของวตัถดุิบหลกัดงัแสดงในตารางดงันี  

ปี ร้อยละของวตัถุดิบหลกั 

2562 82.0 

2563 88.0 

2564 88.4 

  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไมม่ีนโยบายซอืวตัถดุิบลว่งหนา้มาเก็บไว ้อนัสง่ผลตอ่ตน้ทนุในการจดัเก็บวตัถดุิบ ดงันนั

เพอืป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ และความผนัผวนของราคา รวมทงัการควบคมุวตัถดุิบใหไ้ดม้าตรฐานคณุภาพ  และ

กาํหนดสง่มอบทนัเวลา โดยเฉพาะวตัถดุิบหลกัคือ ผา้ ซงึเป็นสว่นประกอบหลกัของผลิตภณัฑท์กุประเภท และมีปรมิาณที

ใชใ้นการผลิตค่อนขา้งสงู  บริษัทฯจึงทาํสญัญาซือขายล่วงหนา้ในระยะยาว  เพือจองกาํลงัการผลิตของผูจ้ัดจาํหน่าย

วัตถุดิบ และทาํแผนงานกับผูจ้ัดจาํหน่ายวัตถุดิบทีมีการสงัซือเป็นประจาํ  อันเป็นการพัฒนาความสมัพันธ์กับผู้จัด

จาํหนา่ยวตัถดุิบระยะยาวดว้ย  
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  สว่นยางซงึเป็นอีกวตัถดุิบหลกั อนัเป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑท์กุประเภทและมีความหลากหลาย บรษัิทจึง

รว่มพฒันาวตัถดิุบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถดุิบเพอืออกแบบวตัถดุิบทเีหมาะสมกบัแตล่ะลกูคา้ และเพอืลดตน้ทนุการผลิต  

 นอกจากนีวตัถดุิบหลกัอีกชนิด คือ ฟองนาํมี  ประเภท ไดแ้ก่ ฟองนาํทียงัไมข่นึรูป สามารถสงัซอืไดจ้ากผูผ้ลติ

ภายในประเทศ  และฟองนาํขนึรูป (ฟองโมลด์) ถือเป็นวตัถดุิบทเีป็นหวัใจสาํคญัของการออกแบบชดุชนัในทมีีรูปลกัษณ์

ตา่งๆ ทงัแบบไมเ่ตมิ (ระดบัฟอง 0%), เติมเบาๆ (ระดบัฟอง 25%), เติมพอด ี(ระดบัฟอง 50%), และเติมเนน้ๆ (ระดบัฟอง 

100%) โดยฟองนาํขนึรูปนีเป็นการออกแบบจากการวิจยัและพฒันาสรรีะสภุาพสตรขีองบรษัิท ดงันนัเพือป้องกนัไมใ่ห้

ขอ้มลูการออกแบบรวัไหล บรษัิทจึงตดิตงัเครอืงจกัรปัมฟองโมลด ์เพอืดาํเนินการผลติเอง นอกจากนไีดส้ง่ผลตอ่การลด

ตน้ทนุการผลติ ทงันีในปี 2564 สดัสว่นการผลิตฟองนาํขนึรูปเป็นรอ้ยละ 84 ของผลติภณัฑท์ใีชฟ้องนาํทงัหมด   

 

มูลค่าการซือวัตถดุิบจาํแนกตามประเภท ของบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

         

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

วตัถุดิบหลกั 623.05       82.02   364.70       79.74    367.72       82.02         

อุปกรณ์ตกแต่งสินคา้ 83.69         11.02   48.68         10.64    46.56         10.39         

วสัดุบรรจุภณัฑ์ 52.93         6.97     44.01         9.62      34.04         7.59           

รวม 759.66       100.00 457.39       100.00  448.32       100.00       

256425632562

 
 

  ทงันี บริษัทฯและบริษัทย่อยสงัซือวตัถดุิบประเภทต่างๆ จากผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบรวมทงัสินกว่า  ราย โดยมี

สดัสว่นการซอืขายกบัผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบรายใหญ่  รายแรก ดงัแสดงในตาราง ดงัน ี

ปี ร้อยละการซือขายกบัผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก 

2562 59.25 

2563 56.36 

2564 60.60 

  โดยไมม่ผีูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบรายใดทมีีสดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ  ของยอดซอืวตัถดุิบรวมทงัหมด ทงันีหากบรษัิทฯ

และบรษัิทยอ่ยตอ้งการวตัถดุิบชนิดใหมท่ไีมเ่คยถกูใชใ้นการผลิต จะจดัใหมี้การประกวดราคา  โดยฝ่ายจดัซือจะพิจารณา

ตามความเรง่ด่วนของงานประกอบในการจดัหาผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบดว้ย 

  นอกจากนี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการสงัซือวตัถดุิบจากต่างประเทศ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ  เทียบกับ

มลูค่าการสงัซอืวตัถดุิบหลกัทงัหมดในแตล่ะปี โดยเป็นการสงัซอืจากประเทศฮ่องกง  เกาหลี จีนและไตห้วนั เป็นตน้ 
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มลูค่าสงัซอืวตัถหุลกั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หน่วย : ลา้นบาท มลูค่า % มลูค่า % มลูค่า % 

ภายในประเทศ  494.43 79.4% 294.36 80.7% 260.07 70.73 

ตา่งประเทศ        

     ฮ่องกง  22.94 3.7% 10.94 3.0% 19.60 5.33 

     เกาหล ี  13.12 2.1% 4.74 1.3% 3.26 0.89 

     จีน  49.49 7.9% 32.84 9.0% 40.74 11.08 

     ไตห้วนั  23.65 3.8% 11.51 3.2% 9.11 2.48 

     อิตาลี  5.11 0.8% 1.04 0.3% 4.29 1.17 

     สวิสเซอรแ์ลนด ์  0.01 0.0%     

     องักฤษ      9.02 2.45 

     อินโดนีเซีย  3.73 0.6% 3.66 1.0% 6.85 1.86 

     อนื ๆ  10.56 1.6% 5.60 1.5% 14.78 4.02 

รวมตา่งประเทศ  128.61 20.6% 70.34 19.3% 107.65 29.27 

รวมมูลค่าการสงัซอืวตัถุดิบ 623.05 100.0% 364.70 100.0% 367.72 100.0% 

 

. .  การจดัหาผลติภณัฑ ์

  จากการดาํเนินงานทางการตลาดเพอืเผยแพรต่ราสินคา้ของบรษัิท สง่ผลใหต้ราสินคา้ของบรษัิทเป็นทีรูจ้กัอย่าง

แพรห่ลายและไดร้บัความนิยมจากลกูคา้อยา่งมาก ทาํใหบ้รษัิทตอ้งจดัหาผลิตภณัฑเ์พอืรองรบัยอดขายทเีติบโตขนึอยา่ง

มาก บรษัิทจึงปรบัเปลียนนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑจ์ากการผลิตเองทงัหมด เป็นการผลิตและจา้งผลิต 

 

 การจัดหาผลิตภณัฑจ์ากการผลิตเอง 

  ปัจจบุนับรษัิทฯ มีโรงงาน  แหง่ ตงัอยูใ่นเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับรุรีมัย ์มกีาํลงัการผลติ 

.  ลา้นชินตอ่ปี และบรษัิทยอ่ยมีโรงงาน  แหง่ ตงัอยูใ่นเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มีกาํลงัการผลติ .  

ลา้นชินตอ่ปี รวมกาํลงัการผลิตทงัสนิ .  ลา้นชินตอ่ปี ทงันีสามารถเพมิกาํลงัการผลิตไดส้งูสดุประมาณ 20% จากการ

ทาํงานลว่งเวลา 
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 กาํลงัผลิตของแตล่ะโรงงานเป็นดงัน ี   

หน่วย: ลา้นชินต่อปี * 2562 2563 2564

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5

กาํลงัการผลิตสูงสุด ** 1.67 1.91 0.74

ปริมาณการผลิตจริง 1.54 1.93 0.74

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต(ร้อยละ) 92.49 100.95 99.57

โรงงานท่าพระ

กาํลงัการผลิตสูงสุด ** 1.76 1.90 1.01

ปริมาณการผลิตจริง 1.77 1.82 0.93

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต(ร้อยละ) 100.38 96.10 92.19

โรงงานชยันาท

กาํลงัการผลิตสูงสุด ** 2.61 2.29 1.63

ปริมาณการผลิตจริง 2.45 2.29 1.63

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต(ร้อยละ) 93.96 99.88 100.44

โรงงานยโสธร

กาํลงัการผลิตสูงสุด ** 4.60 6.78 2.76

ปริมาณการผลิตจริง 4.27 6.61 2.78

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต(ร้อยละ) 93.00 97.49 100.81

โรงงานบุรีรัมย ์

กาํลงัการผลิตสูงสุด ** 1.84 1.95 0.87

ปริมาณการผลิตจริง 1.71 1.84 0.83

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต(ร้อยละ) 92.84 94.50 95.32

รวม

กาํลงัการผลิตสูงสุด ** 12.47 14.83 7.02

ปริมาณการผลิตจริง 11.74 14.49 6.91

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต(ร้อยละ) 94.15 97.71 98.55

** กาํลงัการผลิตสูงสุดใหเ้ท่ากบัจาํนวนชินผลิตภณัฑ์ทีเป็นเป้าหมายสูงสุด มิใช่กาํลงัการผลิตสูงสุดทีเคยทาํได้  
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บรษัิทมีกระบวนการในการผลิต ตงัแตก่ระบวนการออกแบบ จนถงึ การสง่มอบ ดงันี

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

41 

 

  ทงันีบรษัิทฯ มีมาตรการควบคมุการผลิตสนิคา้อยา่งเขม้งวด โดยกาํหนดระบบการควบคมุคณุภาพเรมิตงัแตก่าร

เตรียมความพรอ้มก่อนผลิต (Pre-Production Meeting), การขึนตัวอย่างแรกเพือทวนสอบความเขา้ใจ, การควบคุม

คุณภาพระหว่างผลิต เพือป้องกนัความผิดพลาดระหว่างการผลิต (QC In Line) และการควบคมุคณุภาพหลงัผลิต เพือ

ตรวจสอบขนัสดุทา้ยก่อนส่งมอบใหล้กูคา้ (End Control 100%) รวมทงักาํหนดใหม้ีการสุ่มตรวจ เพือเป็นการประกัน

คณุภาพใหแ้นใ่จวา่สินคา้ทีผลิตผา่นมาตรฐานคณุภาพ และเป็นไปตามคาํสงัผลติ  อีกทงัไดก้าํหนดใหห้นว่ยงานตรวจสอบ

คณุภาพจากสาํนกังานใหญ่ ทาํการสุม่ตรวจสินคา้หลงัผลิต (เปรยีบเสมือนเป็นตวัแทนของลกูคา้ ) 

 นอกจากนีบริษัทฯ ยงัมีมาตรการควบคุมคณุภาพสินคา้โดยสง่เสริมทกัษะการเย็บ และอบรมพนกังานเย็บใน

เรืองมาตรฐานคณุภาพและทกัษะการดแูลจกัรเบืองตน้  เพือลดอตัราความผิดพลาดในการผลิต จากการสุ่มตรวจสอบที

ผ่านมา พบผลิตภัณฑท์ีไม่ไดม้าตรฐานก่อนการบรรจุและจาํหน่ายใหลู้กคา้เพียงรอ้ยละ .  ของผลิตภัณฑท์ีผลิตได้

ทงัหมด 

 การจัดหาผลิตภณัฑจ์ากการจา้งผลิต 

จากรูปแบบของสินคา้ทีมีการเปลยีนแปลงตามความนิยม โดยเฉพาะชดุชนัในทมีีความเนียนเรยีบ ไรร้อยตอ่ และ 

ไร้ตะเข็บ ซึงใช้เทคโนโลยีการทอขึนรูป (Weaving) การเชือมต่อผ้าเก็บขอบแบบไร้ตะเข็บด้วยกาวและความรอ้น 

(Bonding)  และการตดัขอบเนียน ไม่ลุ่ย (Free cut) และความหลากหลายของสินคา้ รวมทังการปรบัลดตน้ทุน ทาํให้

บริษัทมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑจ์ากการจา้งผลิตมากขึน  ทงันีบริษัทไดด้าํเนินการโดยสรรหาโรงงานผูผ้ลิตทีมี

เครืองจักรทีทันสมัยและระบบในการดาํเนินงานทีดี และดาํเนินการตรวจโรงงานและระบบก่อนการสังผลิตสินคา้ 

นอกจากนีในระหว่างการผลิตสินคา้ไดก้าํหนดใหโ้รงงานผูผ้ลิตปฏิบตัตามขนัตอนปฏิบติังานเพือมาตรฐานและคุณภาพ

ของสินคา้  โดยการส่งตัวอย่างระหว่างการผลิตเป็นระยะ( Production Sample, Inline Sample, Final Sample) และ

มอบหมายใหบ้รษัิทรบัจา้งตรวจสอบดาํเนินการตรวจสินคา้ก่อนสง่ออก เพอืความมนัใจในคณุภาพของสินคา้ 

ทงันีเพอืใหก้ารจดัหาผลิตภณัฑจ์ากการผลิตเองและจา้งผลิตเป็นไปอยา่งเหมาะสม  บรษัิทกาํหนดสดัสว่นใน 

การผลิตเองและจา้งผลติ บนพนืฐานของระดบัสินคา้สาํเรจ็รูปทเีหมาะสมกบัยอดขายและทวนสอบเป็นระยะ 
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4) ทรพัยส์ินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยส์ินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรพัยส์ินถาวรหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีสนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัรายละเอยีดตอ่ไปน ี

 

ประเภทสินทรัพย ์
ลักษณะ

กรรมสทิธิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันท ี
ภาระผูกพัน 

 ธ.ค.

62 

 ธ.ค.

63 

 ธ.ค.

64 

ทดีนิ      

 

ทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้งบน

ทีดินติดภาระจํานองเป็น

หลกัประกนัในการกูย้ืมกับ 

ธ น า ค า รก รุ ง ศรี อยุธ ยา 

วงเงิน100 ลา้นบาท 

บรษัิทฯ     

-โฉนดทีดิน จาํนวน 2 แปลง ทีตงั ต.วงัไก่เถือน 

อ.หันคา จ.ชัยนาท รวมเนือที 7 ไร่ 2 งาน  

ตารางวา เป็นทตีงัโรงงาน 

-โฉนดทีดิน จาํนวน  แปลง ทีตงั ต.วงัไก่เถือน 

อ.หนัคา จ.ชยันาท เนือท ี  ไร ่  งาน  ตาราง

วา เป็นทีตงัโรงงานและสาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 

 

 

เป็นเจา้ของ 

1.00 

 

 

6.13 

1.00 

 

 

6.13 

1.00 

 

 

6.13 

-โฉนดทีดิน จํานวน 2 แปลง ทีตัง ต.ดู่ทุ่ง อ.

เมือง จ.ยโสธร รวมเนือที  ไร่  งาน  

ตารางวา เป็นทตีงัโรงงานและสาํนกังาน 

 
 

เป็นเจา้ของ 10.29 

 

 

 
 

10.29 10.29 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบน

ทีดิ นติ ดภา ระ จํา นองเ ป็น

หลักประกันในการกู้ยืมกับ 

ธนาคารกสิกรไทย วง เงิน 

129.78 ลา้นบาท 

บรษัิทยอ่ย 

-โฉนดทีดิน จาํนวน 2 แปลง ทีตัง93/23 ซอย

ร่มไทร ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ กทม. รวมเนือที 138 ตารางวา 

เป็นทตีงัโรงงาน 

-โฉนดทีดิน จาํนวน  แปลงเลขที 

, ,  ทีตงั /  ซ.เพชรเกษม  ถ.

เพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 

กทม. เนอืทรีวม  งาน  ตารางวา เป็นทตีงั

โรงงาน  

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.72 

 

 

 

9.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.72 

 

 

 

9.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.72 

 

 

 

9.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่ ี

 

 

 

ไมม่ ี
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ประเภทสินทรัพย ์
ลักษณะ

กรรมสทิธิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันท ี
ภาระผูกพัน 

 ธ.ค.

62 

 ธ.ค.

63 

 ธ.ค.

64 

-โฉนดทดีินเลขที ,  จาํนวน  

แปลง ทีตงั /  ซ.เพชรเกษม  ถ.เพชรเกษม 

แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ เนือ

ทรีวม  งาน  ตารางวา เป็นทตีงัโรงงาน 

-โฉนดทดีิน จาํนวน 2 แปลง เลขที 12 ถนน

อรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอก

นอ้ย กทม. รวมเนอืท ี2 งาน  17 ตารางวา เป็น

ทตีงัสาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

7.94 

 

 

 

7.96 

7.94 

 

 

 

7.96 

 

 

 

 

7.94 

 

 

 

7.96 

 

 

 

 

ไมม่ ี

 

 

 

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบน

ทีดิ นติ ดภา ระ จํา นองเ ป็น

หลักประกันกับธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา วงเงิน 200 ล้าน

บาท 

-โฉนดทดีิน จาํนวน 1 แปลงโฉนดทีดินเลขที 

 ทีตงั /  หมู ่  ถ.พธุมณฑลสาย  

ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนอืทรีวม  

ไร ่  งาน  ตารางวา เป็นทตีงัสาํนกังาน และ

โรงงาน 

-โฉนดทีดิน จาํนวน  แปลงโฉนดทดีินเลขที 

 ทีตงั /  หม ู  ถ.พธุมณฑลสาย   

ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนอืทรีวม  ไร ่

 งาน  ตารางวา เป็นทีตงัสาํนกังาน และ

โรงงาน 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

52.10 

 

 

 

 

21.92 

52.10 

 

 

 

 

21.92 

52.10 

 

 

 

 

21.92 

 

ทีดินพรอ้มสิงปลูกสร้างบน

ทีดินติดภาระจํานองเป็น

หลักประกันในการกู้ยืมกับ 

ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน

191.86 ลา้นบาท 

 

อาคาร       

บรษัิทฯ      

-โรงงาน ทตีงั ต.ดูทุ่ง่ อ.เมือง จ.ยโสธร เป็นเจา้ของ 24.70 18.78 

 

 
 

12.76 

 

 

 

ติดภาระจํานองพร้อมทีดิน

เป็นหลักประกันในการกู้ยืม

กบั ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 

129.78 ลา้นบาท 

-โรงงานทตีงั ต.วงัไกเ่ถือน อ.หนัคา จ.ชยันาท เป็นเจา้ของ 2.14 1.92 

 

 
 

1.70 

 

 

 

ติดภาระจํานองพร้อมทีดิน

เป็นหลักประกันในการกู้ยืม

กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

วงเงิน 100 ลา้นบาท 

   - โรงงานทีตงั ต.หนองโบสถ ์อ.นางรอง          

จ.บรุรีมัย ์

 1.20 1.09 0.98 ไมม่ ี
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ประเภทสินทรัพย ์
ลักษณะ

กรรมสทิธิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันท ี
ภาระผูกพัน 

 ธ.ค.

62 

 ธ.ค.

63 

 ธ.ค.

64 

บรษัิทยอ่ย      

-อาคารคลงัสินคา้ 2 ชนั และอาคารตดัเย็บและ

สาํนกังาน 4 ชนั ทีตงั ถนนพทุธมณฑลสาย5 ต.

ไรขิ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม  

เป็นเจา้ของ 25.21 22.11 19.02 ติดภาระจํานองพร้อมทีดิน

เป็นหลักประกันกับธนาคาร

กสิกรไทย วงเงิน 191.86 ลา้น

บาท 

-สาํนกังาน ทตีงั ถ.อรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณ

อมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กทม.  

เป็นเจา้ของ 9.64 8.48 7.32 ติดภาระจาํนองพรอ้มทีดิน

เป็นหลกัประกนักบัธนาคาร

กรุงศรอียธุยา วงเงิน 200 

ลา้นบาท 

-อาคาร 93/23 ต.วดัทา่พระ อ.บางกอกใหญ่ 

กทม. 

-อาคาร /  ซ.เพชรเกษม  ถ.เพชรเกษม 

แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 

-อาคาร /  ซ.เพชรเกษม  ถ.เพชรเกษม 

แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 
 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

6.86 

 

0.76 

 

1.55 

6.28 

 

0.65 

 

1.33 

5.71 

 

0.55 

 

1.11 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

เครอืงจักรและอุปกรณ ์      

บรษัิทฯ 

อปุกรณส์าํนกังาน 

เครอืงตกแตง่และติดตงั 

เครอืงจกัรตดั, เย็บ, ปอ้นสงิทอ และทรพัยส์นิ

อนื  

 

บรษัิทยอ่ย 

อปุกรณส์าํนกังาน 

เครอืงตกแตง่และติดตงั 

เครอืงปัม mold, เครอืงจกัรตดั, เย็บ, ตรวจผา้

และทรพัยส์นิอืนๆ  

 

 
 

     

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

0.85 

1.02 

24.14 

 

 

 

5.98 

27.12 

28.64 

0.64 

0.77 

19.35 

 

 

 

11.99 

28.77 

21.00 

0.37 

0.49 

15.71 

 

 

 

9.33 

24.71 

20.30 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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ประเภทสินทรัพย ์
ลักษณะ

กรรมสทิธิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ วันท ี
ภาระผูกพัน 

 ธ.ค.

62 

 ธ.ค.

63 

 ธ.ค.

64 

งานระหว่างก่อสรา้ง,สินทรัพยร์ะหว่างตดิตัง 

บรษัิทฯ 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 

สินทรพัยร์ะหวา่งติดตงั 

 

บรษัิทยอ่ย 

สินทรพัยร์ะหวา่งติดตงั1 * 
 

 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

- 

- 

 

 

3.24 

 

 

- 

- 

 

 

2.35 

 

 

 

- 

- 

 

 

3.64 

 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

 

สินทรัพยไ์มมี่ตัวตน 

บรษัิทฯ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละซอรฟ์แวร ์ 

  โปรแกรมระหวา่งติดตงั 

 

บรษัิทยอ่ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 

โปรแกรมระหวา่งติดตงั 

สิทธิการเชา่รอการตดับญัช ี
 

 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

 

- 

1.04 

 

 

6.60 

1.05 

8.67 

 

 

- 

2.32 

 

 

7.21 

4.00 

5.14 

 

 

- 

2.41 

 

 

10.57 

2.94 

2.12 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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มลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัยถ์าวรหลกัทใีชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีรายละเอียดดงัน ี

 

    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย ์
ราคาทุนตามงบการเงนิ ณ วนัท ี อายุการใช้

งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท ี

 ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.  

ทดีิน 119.01 119.01 119.01 - 119.01 119.01 119.01 

อาคาร และสว่นปรบัปรุง 335.08 335.16 335.17 20 72.06 60.64 49.16 

เครอืงจกัร  302.56 302.89 299.28 10 39.59 31.90 26.00 

เครอืงมือและอปุกรณ ์ 16.46 16.77 16.85 5 2.96 2.30 1.59 

เครอืงตกแตง่และติดตงั 167.92 181.41 187.26 5 28.15 29.54 25.20 

เครอืงใชส้าํนกังาน 58.92 67.38 67.61 5 6.83 12.63 9.70 

ยานพาหนะ 26.13 21.69 22.81 5 0.82 0.48 1.06 

คา่ตดิตงัโปรแกรม และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

35.50 41.46 45.11 3 8.69 13.53 15.92 

สินทรพัยอ์นื  0.96 0.96 0.96 5 0.03 0.02 0.01 

คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 54.95 57.74 61.84 3 9.40 8.64 8.25 

งานระหวา่งก่อสรา้ง - - - - - - - 

สินทรพัยร์ะหวา่งติดตงั 3.24 2.35 3.64 - 3.24 2.35 3.64 

สิทธิการเชา่รอตดับญัชี 73.97 74.28 74.44 - 8.67 5.14 2.12 

รวม 1,194.70 1,221.10 80.67  299.45 286.18 39.68 

 

 

5) งานทยีงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี - 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบรษัิท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

1) นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

  บริษัทฯ      

   ทาํหนา้ทีในการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชนัในใหแ้ก่บริษัทยอ่ย  และลกูคา้  ซงึเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชนัใน

ต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้ OEM ของ

บริษัทฯ เป็นการผลิต  และจาํหน่ายใหแ้ก่บริษัทย่อย  ซึงรบัคาํสงัผลิตมาจากลกูคา้อีกทอดหนึง  เนืองจากบริษัทย่อย

ดาํเนินธุรกิจมานาน  และเป็นทรูีจ้กัของลกูคา้ตา่งประเทศมากกวา่   เมอืบรษัิทฯ เรมิเป็นทีรูจ้กัในกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศจงึ

เรมิจาํหนา่ยสินคา้ OEM  ตรงสูล่กูคา้โดยไมผ่า่นบรษัิทย่อยมากขนึ   

  บริษัทย่อย 

   ทาํหนา้ทีในการออกแบบ ผลิต และจัดจาํหน่ายชุดชนัในสตรี ภายใต ้แบรนด ์“ ซาบีน่า “ รวมถึงการผลิตตาม

คาํสงัซอืของลกูคา้ทีใชแ้บรนดข์องลกูคา้ หรอื OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบรษัิทฯ ผูจ้ดัจาํหน่าย

ชดุชนัในสตรภีายใตแ้บรนด ์“ซาบีนา่ “ ไปยงัหา้งสรรพสนิคา้, รา้นคา้ตามศนูยก์ารคา้และ โมเดิรน์เทรด ทงัในประเทศ และ

ต่างประเทศ รวมทงัการจาํหน่ายผ่านทางช่องทางการจาํหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของ

บรษัิทเอง และ Website อนืๆ 

2) แผนภาพโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

กลุม่คณุวิโรจน ์ธนาลงกรณแ์ละครอบครวั ผูถื้อหุน้อืน 

บรษัิท ซาบีน่า ฟารอี์สท ์จาํกดั 

บรษัิท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

52.42% 47.58 % 

99.90% 
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บริษัทซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  

  ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดชนัในใหแ้ก่บรษัิทย่อยและลกูคา้ซงึเป็นผูจ้าํหนา่ยชดุชนัในต่างประเทศ (OEM) 

ปัจจุบันมีโรงงาน 3 แห่ง ตังอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท ยโสธร และบุรีรมัย์ มีเครืองจักรรวมทงัสิน  2,740 เครือง แบ่งเป็น

เครืองจักรเย็บจาํนวน  2,677 เครือง และเครืองจักรอืนๆ จาํนวน 63 เครือง นอกจากนี ยงัมีอุปกรณเ์สริมเครืองจักรเย็บซึง

สามารถช่วยปรบัเครอืงจกัรใหท้าํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัรูปแบบผลิตภณัฑม์ากขนึ โดยจะมีหลายแบบ

แตกต่างกนัไปตามรูปแบบสินคา้ ซงึบรษัิทฯ มีปรมิาณการผลิตจริงทงัสนิประมาณ 6 ลา้นชินตอ่ปี 

บริษัท ซาบีน่า ฟารอ์ีสท ์จาํกัด (บริษัทยอ่ย) 

  ดาํเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจดัจาํหน่ายชดุชนัใน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี  

  1.ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายชุดชันใน ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของตนเอง คือSABINA โดยมี 

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

ทตีอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงทกุวยั 

  2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจาํหน่ายชุดชันในตามคาํสงัของลูกคา้ซึงเป็นผูจ้าํหน่ายชุดชันในในต่างประเทศ 

(OEM) เช่น องักฤษสหรฐัอเมรกิา ยโุรป และสแกนดิเนเวีย เป็นตน้  

  นอกจากนี ยังจาํหน่ายชุดชนัในภายใตเ้ครืองหมายการคา้ “SABINA” “SABINIE”  และ “SBN” ทีจดทะเบียน

เรียบรอ้ยแลว้บางส่วนในต่างประเทศ ซึงการจําหน่ายผลิตภัณฑช์ุดชันในภายใต้เครืองหมายการคา้ของตนเองใน

ต่างประเทศนนั เป็นการขายขาดใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่าย โดยจะนาํสินคา้ไปวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้หรือรา้นคา้ของ

ตนเองเป็นสว่นใหญ่ เช่น ในแถบตะวนัออกกลางไดแ้ก่ สาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรต บารเ์รน ในแถบเอเชีย ไดแ้ก่ ปากีสถาน, 

บงัคลาเทศและกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดแ้ก่ พม่า, กมัพชูา,ฟิลิปปินส,์ ลาว  และเวียดนาม เป็นตน้  

  ปัจจุบันบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตงัอยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีเครืองจกัรรวมทงัสนิ  

1,430 เครอืง โดยแบ่งเป็นเครืองจกัรเย็บจาํนวน 1,279 เครอืง และเครอืงจกัรอนื 151 เครอืง ปัจจุบนับรษัิทยอ่ยมีกาํลงัใน

การผลิตทงัสนิประมาณ 2 ลา้นชินตอ่ปี  

ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

การประกอบ

ธุรกิจ 
ออกแบบ 

ผลิตและจาํหนา่ยภายใต้

เครอืงหมายการคา้ของ

ตนเอง 

ผลิตและจาํหนา่ย

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บรษัิท

ยอ่ย 

ผลิตและจาํหนา่ย

ผลิตภณัฑ ์OEM ใหแ้ก่

ลกูคา้ตา่งประเทศ 

บรษัิทฯ     

บรษัิทยอ่ย     

 

3) กรณีเป็นบริษทัทปีระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้บริษทัอนื 

 - ไม่มี - 

4) ชอื สถานทตีังของนิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10 ขนึไปของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้แลว้ทงัหมด

ของนิติบุคคลนัน 

 - ไม่มี - 
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1.3.2 บุคคลทอีาจมีความขดัแยง้ถอืหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นทมีีสทิธิ

ออกเสียงของบริษทั 

 -ไม่ม-ี 

 

1.3.3 ความสัมพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 - ไม่มี – 

 

1.3.4 ผู้ถอืหุ้น 

1) รายชอืผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

  รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้

ลา่สดุ  ณ วนัท ี 27 สิงหาคม 2564 

 

รายชอืผู้ถอืหุ้น 

 

จาํนวนหุ้นทถีือ 
สัดส่วนการถอืหุน้  

(ร้อยละ) 

1. นายวิโรจน ์ ธนาลงกรณ ์ 161,157,000 46.38 

2. นายอชัดา  ธนาลงกรณ ์ 10,501,000 3.02 

3. นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ ์ 10,504,000 3.02 

4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 9,997,900 2.88 

5. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 9,182,600 2.64 

6. นายไชยกร  ศิรริตันอ์สัดร 5,478,900 1.58 

7. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 4,308,746 1.24 

8. นายวิชญ  เมฆาอภิรกัษ ์ 4,000,000 1.15 

9. CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) 

LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN 

FUND-CUSTODY 

3,323,500 0.96 

10. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 เพอืการเลยีงชีพ 3,288,900 0.95 

 

2) การถือหุ้นในบริษทัอนืให้แสดงขอ้มูลของผู้ถอืหุน้ของบรษัิทยอ่ยทเีป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจหลัก 

 - ไม่ม-ี 

 

3) ขอ้ตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 - ไม่ม-ี 
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

  จาํนวนทุนจาํทะเบียนและทุนทชีาํระแล้ว 

    ปัจจบุนั บรษัิทซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนจาํนวน                          347.50  ลา้นบาท 

ทนุทีเรยีกชาํระแลว้ จาํนวน                   347.50  ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน                                                                           347.50  ลา้นหุน้  

มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

1.5 การออกหลกัทรพัยอ์นื 

-ไม่ม-ี 

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตาํกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิทีเหลือจากหกัภาษีและหกัสาํรอง

ตามจาํนวนทีกฎหมายกาํหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กับแผนการลงทนุ ความจาํเป็น 

และความเหมาะสมอนืๆ ในอนาคต 

สาํหรบับริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลอื

เทียบกบังบลงทนุของบริษัทยอ่ยนนั หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และไดต้งัสาํรองตามกฎหมายแลว้ 

คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2564* 2563 2562 

เงินปันผลตอ่หุน้                          (บาท) 0.85 0.80 1.19 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินรวม) 
100.40 100.43 100.07 

อตัราการจ่ายเงินปันผล               (%) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
99.42 87.48 127.64 

หมายเหตุ 

   *การจ่ายเงินปันผลในปี  ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ

0.41 บาทต่อหุน้ และเมือวนัที  กุมภาพนัธ ์  ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดมี้มติใหจ้่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมเพิมในอตัรา

หุน้ละ .  บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจาํปี  เท่ากับอตัราหุน้ละ .  บาทโดยจะนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

 ตอ่ไป 

 

1.7 นโยบายด้านภาษ ี

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีนโยบายในการคาํนวณกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการนาํรายการทีมิใหถื้อเป็นรายจ่าย

ทางภาษี และรายการสว่นทีไดร้บัการลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรษัฎากรแลว้ 

อตัราทใีชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 
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2. การบรหิารจัดการความเสยีง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสยีง 

2.2 ปัจจัยความเสยีงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) “บรษัิทฯ” และบรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั “บรษัิทยอ่ย” ไดจ้ดัใหม้ีระบบ           

การบริหารความเสียงทีเกียวขอ้งอย่างครอบคลมุทวัทงัองคก์ร และแต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง  สาํหรบัทาํ

หนา้ทีในการกาํหนดกรอบการบริหารความเสียง  กาํกบัดแูล สนบัสนนุ พิจารณาแผนจดัการความเสียง และติดตามผล

จัดการความเสียงใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ  รวมทงัรายงาน

ความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพือเป็นการดําเนินตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate 

Governance)และเป็นเครืองมือทางการบริหารทีช่วยเพิมโอกาสแห่งความสาํเร็จตามวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ โดย

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเป็นเจา้ของความเสียง ซึงจะตอ้งมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการระบเุหตุการณ ์

วิเคราะห ์ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบทีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

และกาํหนดมาตรการจาํกัด ป้องกัน รวมถึงการควบคุมความเสียงเพือเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหาร

ความเสียงใหค้รอบคลมุทวัทงัองคก์ร และใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างฯ รวมถึงการ

ประเมินความเสียงดา้นการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชัน ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการ

บริหารความเสียงติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสียงทีอาจเปลียนแปลงไปตลอดเวลา จึงกําหนด

วตัถปุระสงคด์งัน ี

1. เพือใหค้ณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ไดร้บัทราบขอ้มูลความเสียงที

สาํคัญ และความเสียงในภาพรวม รวมถึงการกาํกับดูแลความเสียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 

2. เพือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุคนนาํระบบการบริหารความเสียงมาปฏิบตัิใชใ้นแนวทางเดียวกันทวั

องค์กร และกําหนดให้การบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึงในการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธ์

แผนงาน และการดาํเนินงานดา้นตา่งๆ ขององคก์ร  

3. เพือใหส้ามารถคน้หา ระบ ุจาํกดั และป้องกนัความเสียงไดอ้ยา่งครอบคลมุทวัทงัองคก์ร เพือลดความ

สญูเสียหรอืความเสียหายตอ่องคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพือกาํหนดแนวทางการจดัการความเสยีง ใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้โดยพิจารณามาตรการทีจะลด

โอกาสและ/หรอืผลกระทบจากความเสยีงทอีาจเกิดขนึไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงคที์

บรษัิทฯ กาํหนดไว ้

ทงันีขอบเขตของการบรหิารความเสยีงมีผลบงัคบัใชก้บัทกุการดาํเนินงาน รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานทกุคนของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยบรษัิทกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสยีงดงันี 

1. บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ดาํเนินธรุกิจภายใตค้วามเสยีงทยีอมรบัได ้เพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมาย             

แผนกลยทุธต์า่งๆ และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยกาํหนดใหก้ารบรหิารความ

เสยีงเป็นสว่นหนงึของการจดัทาํแผนธุรกิจประจาํปี การบรหิารงานและการตดัสินใจประจาํวนั รวมถึง

กระบวนการบรหิารโครงการตา่งๆ   

2. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เป็นเจา้ของความเสยีง ซงึมีหนา้ทคีวามรบัผิดชอบในการระบเุหตกุารณ ์

และประเมินความเสยีงของหนว่ยงานทตีนเองรบัผิดชอบ รวมทงักาํหนดมาตรการทีเหมาะสม เพอื

จดัการความเสยีงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรบัได ้
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3. สง่เสรมิใหก้ารบรหิารความเสยีงเป็นสว่นหนงึของวฒันธรรมองคก์ร โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคน

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารความเสยีง 

4. ความเสยีงทอีาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์องบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย จะตอ้ง

ไดร้บัการจดัการอยา่งทนัการณแ์ละตอ่เนือง โดยระบคุวามเสยีงอย่างครอบคลมุและทนัเวลา, ประเมิน

โอกาสของการเกิดความเสยีงและผลกระทบหากเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว รวมทงัจดัการความเสยีงใหอ้ยู่

ในระดบัทียอมรบัได ้โดยพจิารณาความเหมาะสมของตน้ทนุและผลตอบแทนทจีะเกิดขนึ 

5. กาํหนดใหม้ีการติดตามดแูลความเสยีงทอีาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์อง

บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย และรายงานความเสยีงอยา่งสมาํเสมอ เพอืใหม้นัใจวา่ความเสยีงของบรษัิทฯ 

และบรษัิทยอ่ย ไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบรหิารความเสียงตอ้งทบทวนนโยบายฉบบันีเป็นประจาํทกุปี และเสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิหากมีการเปลยีนแปลง 

ความเสยีงองคก์ร Enterprise Risk Management (ERM) 

กระบวนการบรหิารความเสยีงของบรษัิท ถกูกาํหนดใหเ้ชือมโยงกบันโยบาย  แผนกลยทุธ ์และเปา้หมายทาง

ธุรกิจ โดยวเิคราะหแ์ละประเมินปัจจยัเสยีงทมีีผลกระทบตอ่องคก์รดา้นโอกาสทีจะเกิดความเสยีง (Likelihood) และดา้น

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพอืจดัทาํความเสยีงระดบัองคก์ร (ERM)  7  ดา้น คือ ความเสยีงเชิงกลยทุธ ์ ความ

เสยีงดา้นการปฏิบตัิงาน ความเสยีงดา้นการเงิน ความเสยีงดา้น IT  ความเสยีงดา้นการทจุรติ/คอรร์ปัชนั  ความเสยีงดา้น

สงัคมและสิงแวดลอ้ม และความเสยีงดา้นกฎระเบียบ  ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ 

ชือเสียงองคก์ร สงัคมและสงิแวดลอ้ม รวมทงัพจิารณาความเสยีงทีเกิดขนึใหม ่และความเสยีงทจีะสง่ผลเสียหายรุนแรงตอ่

ธุรกิจหรอืทาํใหธุ้รกิจหยดุชะงกั  ทงันีบรษัิทจดัทาํแผนบรหิารความเสยีงและกาํหนดดชันชีีวดัความเสยีง เพือติดตามและ

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสยีงองคก์ร และคณะกรรมการตรวจสอบตามทกีาํหนดไว ้

การประเมินความเสียงองคก์ร (Enterprise Risk Assessment)  

บรษัิททบทวนทกุธุรกรรมจากการดาํเนินงาน เพอืคน้หาประเด็นสาระสาํคญัของความเสยีง และกาํหนด

เกณฑป์ระเมินความเสยีงดา้นโอกาสทีจะเกิดความเสยีง (Likelihood) และดา้นความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพอื

ประเมินความเสยีงองคก์ร รวมทงักาํหนดดชันชีีวดัความเสยีง Key Risk Indicator (KRI), คา่ความเสยีงทอีงคก์รสามารถ

ยอมรบั ( Risk Appetite) และระดบัความเบยีงเบนจากเกณฑท์กีาํหนด Risk Tolerance เพอืตดิตามความเสยีง 7 ดา้น 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสยีงองคก์ร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี     

1. ความเสยีงด้านกลยทุธ ์(Strategic  Risk)  

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

1. การพงึพาแหลง่ของรายไดอ้ยา่งไมเ่หมาะสม 
สดัสว่นของรายไดแ้ตล่ะช่องทางการ

ขาย 
4 3 12 

2. การพงึพาแหลง่ทมีาของสินคา้อยา่งไม่

เหมาะสม 
สดัสว่นของการผลิตเอง และจา้งผลติ 3 2 6 

3. ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจไมไ่ดต้ามเปา้หมาย ยอดขาย และคา่ใชจ้่าย 4 4 16 
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2. ความเสยีงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk)    

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

4.การดาํเนินงานของคูค่า้ 
-จาํนวนคูค่า้ต่อวตัถดุิบแตล่ะประเภท 

และการจดัอนัดบัคูค่า้ของบรษัิท 
3 3 9 

5.ขาดแคลนแรงงานฝีมือ - ระดบัความสามารถ Multi Skill    3 3 9 

6. ปรมิาณสนิคา้เพอืขายไม่เหมาะสม - Days Stock  3 2 6 

 

3. ความเสยีงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

7. ความเสยีงจากลกูหนีชาํระเงินลา่ชา้ 
-มลูค่าลกูหนีเกินกาํหนดชาํระเทยีบ

มลูค่าทงัหมด 
2 4 8 

8. ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 
-อตัราทีแลกเปลียนจรงิ เทียบกบัอตัรา

ทกีาํหนดไว ้
3 3 9 

 

4. ความเสยีงด้าน IT (IT Risk)  

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

9.การหยดุชะงกัของระบบตา่งๆ ในการดาํเนินงาน 
-ความถีในการหยดุชะงกัของระบบจาก

ทกุสาเหต ุ  
3 3 9 

10.การอาํพราง/การสวมรอย เขา้ถึงขอ้มลู ของ

บคุคลภายนอก 
-Fire wall Risk Factor  1 2 2 

 

5. ความเสยีงด้านการทุจรติ/คอรรั์ปชนัทงัองคก์ร (Corruption Risk) 

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

11. จ่ายสนิบน เพอืความสะดวกในการปลอ่ย

วตัถดุิบออกจากทา่เรอื 
-ไมม่กีารจา่ยสนิบน   1 2 2 

12. การใชอ้าํนาจหนา้ทีเรยีกรบัผลประโยชน ์

ของขวญั สนินาํใจ 

-ไมม่กีารรบัผลประโยชน ์ในการจดัซอื 

หรอื จดัจา้ง 
1 2 2 

 

6. ความเสยีงด้านสังคมและสงิแวดลอ้ม(Social & Environmental Risk) 

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

13. ผลกระทบดา้นลบ ตอ่สงัคม -ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากชุมชนรอบขา้ง 1 4 4 

14. ผลกระทบดา้นลบ ตอ่สิงแวดลอ้ม 

- นาํทิงผา่นเกณฑม์าตรฐานสากล 

- การระบายอากาศ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

1 4 4 
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7. ความเสยีงด้านกฎระเบียบ (Compliance  Risk) 

ประเด็นสาระ/ความเสยีง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

15. การรวัไหลข่องขอ้มลูพนกังาน / ลกูคา้ 
- ควบคมุสทิธิการเขา้ถึง 

- การเขา้รหสัขอ้มลู 
1 2 2 

 

จากการประเมินความเสยีงดงักลา่ว ทาํใหบ้รษัิทสามารถระบรุะดบัของความเสยีงองคก์ร ดงัแสดงในตาราง 

 

จากระดบัคะแนนของแต่ละความเสียงองคก์ร และเพือใหม้นัใจว่าบริษัทไดด้าํเนินการบริหารความเสียงอย่าง

เหมาะสม บริษัทจึงทบทวนทกุประเด็นสาระสาํคญัของความเสียงสาํหรบัการกาํหนดมาตรการในการควบคุมดแูล เพือ

กระจายและบรรเทาความเสียงต่างๆ โดยเฉพาะความเสียงทีมีระดบัผลกระทบปานกลางขึนไป (ระดบั 3) 9 ความเสยีง  

ดงันี   

 

การพึงพาแหล่งของรายได้อยา่งไม่เหมาะสม  

ทังนีบริษัทมีรายได้จาก 3 ช่องทาง คือ  Retail Business, Non Store Retailing  และ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) จากวิกฤติโควิด 19 ในปี 2563-2564 สง่ผลกระทบตอ่การขายผ่านช่องทาง Retail Business 

ในขณะเดียวกัน ก็ทําให้บริษัทมีโอกาสในการขยายช่องทาง  Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment 

Manufacturer)  ซงึในปี 2563 ไดร้บัโอกาสในการรบัจา้งผลิตหนา้กากผา้ จากสถานการณห์นา้กากอนามยัขาดแคลน และ

ในปี 2564 ทสีถานการณโ์ควิด 19 เรมิคลีคลาย ทาํใหไ้ดร้บัคาํสงัซอืจากตา่งประเทศและการรบัจา้งผลิตสงูขนึผ่านชอ่งทาง 

OEM ทาํใหแ้หลง่รายไดข้องบริษัทกระจายตวัอย่างเหมาะสมตามนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ  อนัเป็นผล

จากการบรหิารความเสยีงของบรษัิทในการกาํหนดการกระจายสดัสว่นของรายไดใ้น ปี 2564   
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ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย 

ประเด็นสาระสาํคญัของความเสียงนมีีระดบัความสาํคญัสงูมาก บรษัิทจึงทบทวนดชันีชวีดัความเสยีงในเรอืง

ยอดขายและค่าใชจ่้ายเป็นระยะตามความเหมาะสม เพือใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทงัปรบัเปลียนการ

บรหิารตน้ทนุแบบ Cost Center เป็น Profit Center และแยกหนว่ยงาน เพอืด ูProfit & Loss ของแตล่ะหนว่ยงาน ซงึสง่ผล

ใหก้ารดาํเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิ  

ทงันีไดอ้นมุติัจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรารอ้ยละ 100 ตงัแตปี่ 2560 ถึงปัจจุบนั นอกจากนียงัมีอตัราสว่นของหนีสิน

ตอ่สว่นผูถ้ือหุน้นอ้ยกวา่ 1.0  มาโดยตลอด โดยในปี 2564 บรษัิทมี  DE  Ratio อยูท่ ี 0.48 

 

การดาํเนินงานของคู่ค้า 

บริษัทกาํหนดแนวทางในการควบคุมความเสียงนี  โดยสรรหาแหล่งทีมาของวตัถุดิบจากคู่คา้ทงัในและ

ต่างประเทศ  เพือใหม้นัใจสาํหรบัการมีวตัถดุิบคณุภาพดี หลากหลาย มีราคาสมเหตสุมผล และเพียงพอในการผลิต เป็น

การลดการพงึพาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนงึ ป้องกนัปัญหาปรมิาณวตัถดุิบไมเ่พียงพอ ปอ้งกนัการผกูขาดดา้นราคาของ

ผูจ้ดัจาํหน่าย และช่วยใหม้ีทางเลือกมากขึนในการกระจายปริมาณวตัถดุิบทีตอ้งการซอืไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย ซึง

ปัจจบุนัขอ้ตกลงทางการคา้กบัหลายๆ ประเทศ ทาํใหภ้าษีในการนาํเขา้วตัถดุิบลดลงอยา่งมาก   

ทงันีบริษัททวนสอบการดาํเนินการจากดชันีชีวดั เรืองจาํนวนคูค่า้ตอ่วตัถดุิบแตล่ะประเภท  ทบทวนขนัตอน

ปฏิบัติในการคดัเลือกคู่คา้ทีมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย  การจัดการดา้นสงัคม  สิงแวดลอ้ม  และเคารพสิทธิมนุษยชน 

รวมทงัประเมินผลคู่คา้โดยพิจารณาการจัดส่งและคุณภาพวัตถุดิบของคู่คา้แต่ละราย เพือจัดอันดับคู่คา้ของบริษัท 

นอกจากนีตอ้งพิจารณาความเสียงดา้นโลจิสติกส ์จากการคลาดแคลนตูค้อนเทรนเนอรใ์นการขนส่งวตัถดุิบ  ทงันีเพือลด

ความเสยีงทเีกิดจากการดาํเนินงานของคูค่า้ ซงึอาจสง่ผลตอ่การสง่มอบวตัถดุิบ 

    

ขาดแคลนแรงงานฝีมอื 

แรงงานในอุตสาหกรรมชุดชันในเป็นแรงงานซึงหาไดย้าก  เนืองจากตอ้งมีทักษะในการตัดเย็บสูง และ

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝนจนชาํนาญในระดบัหนึง  ซึงแตกต่างจากแรงงานในอตุสาหกรรมสิงทออืน ทาํใหแ้รงงานสนใจ

ทาํงานในโรงงานทีไม่ตอ้งใชท้กัษะและความสามารถมากนกั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใชเ้ครอืงจักรและเทคโนโลยีอนั

ทนัสมยั ซงึไดผ้ลตอบแทนทเีทา่กนัหรอืมากกวา่  ทาํใหอ้ตุสาหกรรมนีขาดแคลนแรงงานทีมีทกัษะ  นอกจากนีรูปแบบของ

ผลิตภณัฑท์ีมีความหลากหลายและเปลียนแปลงตลอดเวลา ทาํใหต้อ้งพฒันาและปรบัเปลียนทกัษะของพนกังานตามไป

ดว้ย บริษัทจึงกาํหนดใหมี้การฝึกพฒันาทกัษะพนกังานเย็บใหม้ีความสามารถหลากหลาย ทาํงานไดห้ลายประเภทจักร

และหลายขนัตอน (Multi Skill) และกาํหนดดชันีชีวดัความเสยีงนเีป็นระดบั Multi Skill  

 

ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจาํหนา่ยชดุชนัในสตร ีความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน 

จะเกิดจากดา้นนาํเขา้ วตัถดุิบและสินคา้สาํเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมถึงการสง่ออกสินคา้ไปต่างประเทศในรูปแบบการ

จาํหนา่ยแบบ OEM 
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ดังนนั เพือเป็นการลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนดงักล่าว บริษัทฯจึงไดมี้การบริหาร

กระแสเงินสดทงัรบัและจ่ายใหส้อดคลอ้งกัน เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนต่างประเทศ โดยมีมาตรการ

ดงัต่อไปน ี 

1.จดัใหม้ีเจา้หนา้ทีคอยติดตามการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลียนอยา่งใกลชิ้ด เพือประเมินสถานการณ์

และแนวโนม้ของอตัราแลกเปลยีนของสกลุเงินตา่งๆ 

2. เปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account : FCD) เพือลดความ

เสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน 

3. จัดทาํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contact) กับรายการคา้ทีมีความเสียงจาก

ความผนัผวนดงักลา่ว 

 

ความเสยีงจากลกูหนีชาํระเงนิล่าช้า 

บริษัทกาํหนดใหมี้เจ้าหนา้รบัผิดชอบดูแลลูกหนีแต่ละราย โดยมีปฏิสมัพันธ์และสรา้งความสมัพันธ์ทีดี

ระหว่างบริษัทกบัลกูหนี  เพือทราบความเป็นไปและความสามารถในการชาํระหนี ซงึทาํใหเ้ห็นแนวโนม้ของลกูหนทีอีาจมี

ปัญหาในการชาํระหนี และกาํหนดมาตรการในการดแูลหาทางออกรว่มกนั  ปัจจุบนับริษัทมีอตัราส่วนการเกินกาํหนด

ชาํระหนีของลกูคา้ใน เปอรเ์ซ็นตท์ีตาํกว่า 5 % รวมถึงไมมี่ลกูคา้ทีเป็นหนีสญูเลย   

 

การหยุดชะงกัของระบบต่างๆ ในการดาํเนินงาน 

เนืองจากไม่สามารถป้องกนัอปุกรณใ์นการเสียหายได ้ทางบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมอปุกรณส์าํรองกรณีทีมีอปุกรณ์

เสยีหาย ซงึจะทาํใหก้ารหยดุชะงกัของระบบใชเ้วลาไมน่าน 

 

ผลกระทบด้านลบ ต่อสังคม 

บริษัทกาํหนดมาตรการดแูลชุมชนรอบขา้งทีอาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากการดาํเนินงานของบริษัท เช่น 

ขยะ, การจราจร, เสียง, นาํทิง, อากาศ ฯลฯ ทงันีบริษัททาํการสาํรวจผลกระทบทางลบต่อชุมชนผ่านแบบสาํรวจการ

ประเมินผลกระทบต่อชุมชน เพือทราบขอ้มูลและกาํหนดมาตรการในการแก้ไขป้องกัน  ซึงในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้

รอ้งเรยีนในเรอืงดงักลา่วจากชมุชน 

ผลกระทบด้านลบ ต่อสงิแวดล้อม 

                  บรษัิทกาํหนดใหม้ีระบบบาํบดัทงัอากาศและนาํทิงก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก เพอืป้องกนัผลกระทบทางลบตอ่

สงิแวดลอ้ม และกาํหนดใหห้นว่ยงานทีไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล ดาํเนินการตรวจวดัคา่อากาศและนาํทิง ตาม

รอบเวลาทีกาํหนด เพอืเป็นการยืนยนัระบบการปอ้งกนัของบรษัิท  

 

การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสยีงขององคก์ร 

นอกจากมาตรการสาํหรบัการบริหารความเสียงองคก์รแลว้ บริษัทยงัตระหนกัถึงการสรา้งวฒันธรรมการ

บริหารความเสียงขององคก์ร เนืองจากทกุแผนกเป็นเจา้ของความเสียงซงึอาจส่งผลต่อการไม่บรรลเุป้าหมายของธุรกิจ 

ดังนนัการบริหารความเสียงจึงจาํเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากพนกังานทุกคน บริษัทจึงใหค้วามสาํคญัในการสรา้ง

วฒันธรรมการบรหิารความเสยีงขององคก์ร โดยดาํเนินการ ดงัน ี
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1.  ในปี 2563 ทาํการอบรมการบริหารความเสียงใหก้บัผูจ้ดัการแผนก, ส่วน, ฝ่าย  เมือวนัที 27 ส.ค.2563 

จาํนวน 40 คน และในปี 2564 ทาํการประเมินความเขา้ใจต่อการบริหารความเสียง ซึงผลการประเมินพบว่ามีระดบั

คะแนนความเขา้ใจ ถึงเป้าหมายทกีาํหนด 

2. กาํหนดใหท้กุแผนกระบคุวามเสียงในหน่วยงานตนเอง เพอืกาํหนดประเด็นสาระสาํคญัความเสยีงภายใน

หน่วยงาน 22 ขอ้ รวมทงัพจิารณาโอกาสเกิดและผลกระทบ  เพอืสรา้งความตระหนกัรูแ้ละปลกูฝังวฒันธรรมการบรหิาร

ความเสยีงในทกุหนว่ยงาน   

 

3.ติดตามการดาํเนินงานของการบริหารความเสียง โดยจดัการประชมุในระดบัคณะทาํงานเป็นรายไตรมาส 

ซึงประกอบดว้ย กรรมการบริหารความเสียงและเจา้ของความเสียง (Risk Owner ) และการประชุมระดบัคณะกรรมการ

บริหารความเสียง ซึงประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง, กรรมการบริหารความเสียง, เลขานุการ

คณะกรรมการความเสยีง และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 2 ครงั/ปี 

 

การหยุดชะงกัในการดาํเนินธุรกิจ  (Emerging Risk) 

ความเสียงของการหยุดชะงักในการดาํเนินธุรกิจ ซึงเป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง ภยัธรรมชาติ โรคระบาด และเหตกุารณร์า้ยแรง ทาํใหร้ายได ้กาํไร และแผนการพฒันาของบรษัิท ลว้นตอ้งพงึพงิ

การจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภค ซงึอาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆปัจจยัทอียูน่อกเหนือการควบคมุ

ของบรษัิท แตบ่รษัิทไดจ้ดัทาํมาตรการบรหิารความเสยีง เพอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่การดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการ

ของบรษัิทจากเหตกุารณที์ไมค่าดคิดใหไ้ดม้ากทสีดุ ดงันี 

. การขาดแคลนสินค้าและต้นทุนสินค้าทสีูงขนึ  บรษัิทไดค้าํนงึถึงผลกระทบดา้นลบจากการขาดแคลน

สินคา้และตน้ทุนสินคา้ทีสงูขึน โดยบริษัทไดท้าํการจัดหาช่องทางการไดม้าของสินคา้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะผลิต

สินคา้เอง  หรือ ทาํการ Sourcing สินคา้จากหลายๆประเทศ โดยยังคงไวซ้ึงมาตรฐานของสินคา้ และตน้ทุนสินคา้ที

เหมาะสม 

. การสรา้งความแข็งแกรง่ของรายได้และความยังยนื บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัแหลง่ทมีาของรายไดใ้น

ทุกๆช่องทาง  จึงทาํใหบ้ริษัทมีการขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย และไม่พึงพิงแหล่งทีมาของรายไดใ้นช่องทางใดช่องทาง
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หนึงมากเกินไป อีกทงับริษัทยงัแสวงหาช่องทางการขายรูปแบบใหม่ๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงช่องการขาย

แบบ Offline และ Online อยูเ่สมอ 

. การจัดเตรียมแผนสาํรองสาํหรับเหตุการณท์ไีม่คาดคดิ จากผลกระทบทีเกิดขึนในอดีตไมว่า่จะภยั

พิบตัิตา่งๆ โรคระบาด ทีเกิดขนึในอดีต ทาํใหบ้รษัิทมีแบบจาํลองในการรบัมือกบัวิกฤตตา่งๆทีไมค่าดคดิไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากขนึ รวมถงึมคีวามสามารถในการฟืนตวัของธุรกิจของบรษัิทไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 

ปัจจัยเสยีงเกดิใหม่  (New Risk) 

1. ความเสยีงทเีกิดจากการเปลยีนแปลงของเทคโนโลยี    

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัสง่ผลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป  ตลอดจนรูปแบบการ

ซือสินคา้และบรกิาร  ซงึส่งผลกับการดาํเนินธุรกิจแบบ Retail Business เช่น ระบบการบริหารการขาย  ระบบการบริหาร

คลงัสินคา้  ระบบขนสง่ การทาํสือการตลาดกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของบริษัทฯ  ความเสียงนีอาจจะส่งผลกระทบในการ

ดาํเนินธุรกิจแบบเดิม  ดงันนับริษัทจึงกาํหนดมาตรการในการจัดการความเสียง โดยเรมินาํเทคโนโลยีขอ้มลูขนาดใหญ่ 

(Big Data) สาํหรบัวิเคราะหพ์ฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้  เพือใหบ้ริษัทสามารถคาดเดาความตอ้งการและ

สามารถออกสินคา้และบรกิารใหมที่เป็นประโยชนแ์ก่ลกูคา้ และเป็นการเพมิรายไดข้องบรษัิท  นอกจากนบีรษัิทจาํเป็นตอ้ง

กาํหนดมาตรการในการปรบัปรุงการบริหารคลงัสินคา้และระบบขนส่ง  เพือลดระยะเวลาการส่งมอบสินคา้สาํหรับ

ตอบสนองวิถีชีวิตทีเรง่รบีและความตอ้งการของลกูคา้ทเีปลยีนแปลงง่ายขนึและรวดเรว็   

สว่นการทาํสอืการตลาดก็คาดวา่จะไดร้บัผลกระทบจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมากขนึ  เมอืผูบ้รโิภค

เปลยีนช่องทางการรบัสอืจากแบบเดิม  เป็นแบบใหมท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา อีกทงัช่องทางของสอื

แบบใหมย่งัมีอิทพลในการสนบัสนนุการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคไดง่้ายและมากขนึ  ทาํใหบ้รษัิทตอ้งเรมิปรบัเปลียนการทาํ

สอืการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงนี 

2. ความเสยีงจากการปรบัตวัของพนกังานกบัเทคโนโลยีใหม ่

จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทีมีการพฒันาเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็และตอ่เนอืง  บรษัิทจึงพฒันา

ระบบการทาํงานและนาํเทคโนโลยีตา่งๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร  จึงเป็นปัญหาและความทา้ทายสาํหรบัพนกังานของ

บรษัิทในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบการทาํงานและเทคโนโลยีใหม ่ บรษัิทจึงเรมิมาตรการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร

อยา่งรอบดา้น โดยใหพ้นกังานเรยีนรูท้กัษะใหม ่(Reskill)  รวมทงัการใหค้วามรูเ้กียวกบัทกัษะทีสงูขนึใหก้บัพนกังาน 

(Upskill) เพอืสามารถทาํงานทแีตกตา่งจากเดิม และสามารถใชเ้ทคโนโลยีใหมไ่ด ้

3. ความเสยีงจากโรคระบาดรา้ยแรง 

จากสถานการณโ์ควิด 19 สง่ผลตอ่การดาํเนินธุรกิจ โดยในปี 2563-2564 รฐับาลกาํหนดมาตรการรบัมือ

ระดบัเขม้ขน้ดว้ยการ Lock Down ปิดสถานที ปิดสถานการคา้ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปิดเมือง หา้มการเดินทาง ฯลฯ 

สง่ผลกระทบตอ่การขายและรายไดข้องบรษัิท  และภาวะชะงกังนัของเศรษฐกิจสง่ผลตอ่รายไดข้องประชาชน ทาํใหผู้ค้น

ใชจ่้ายนอ้ยลง  นอกจากนีสถานการณโ์ควดิสง่ผลกบัความกงัวลของพนกังาน เกิดกรณีแรงงานกลบัสูบ่า้นเกิด ทาํใหส้ง่ผล

กระทบกบักระบวนการผลิตของโรงงาน  บรษัิทจึงกาํหนดมาตรการรบัมือสาํหรบัความเสยีงจากโรคระบาดรา้ยแรงและ

ระเบียบปฏิบตัิพิเศษในช่วงโรคระบาดรา้ยแรง 
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3. การขับเคลอืนธุรกิจเพือความยงัยนื 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยงัยนื 

บรษัิทซาบีนา่จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูผ้ลติและจาํหน่ายชุดชนัในสตรรีายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด ์ซาบี

น่า มีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจตามหลักการแห่งความยังยืน ครอบคลุมทัง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สงิแวดลอ้ม  โดยมีเป้าหมาย คือ  

 

เป้าหมาย 

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม 

มีผลการดาํเนินธุรกิจทดีี 

มนัคง เติบโต และสรา้งผล

กาํไรอยา่งยงัยืน 

ดาํเนินงานอยา่งรบัผิดชอบ

ตอ่พนกังานและผูบ้รโิภค 

รวมทงัมีสว่นรว่มในการ

สรา้งสงัคมทียงัยืน 

ดาํเนินงานโดยไมส่รา้ง

ผลกระทบทางลบตอ่

สงิแวดลอ้ม และมีสว่นรว่ม

ในการลดก๊าซเรอืนกระจก 

 

บริษัทไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงานเพือพฒันาความยงัยืน  เพือใหท้กุหน่วยงานของบริษัทนาํไปปฏิบตัิใน

การดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดเป้าหมายการพฒันาอยา่งยงัยืนสูก่ารปฏิบตัิในสายงานตา่งๆ อยา่งถกูตอ้ง 

และช่วยบรูณาการแผนการดาํเนินงานใหมี้ความเชือมโยงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพืออาํนวยประโยชนส์งูสดุ

ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทงันีในปี 2564 คณะทาํงานดา้นความยงัยืนไดน้าํเสนอนโยบาย เป้าหมาย และผลการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษัิท  เพอืพิจารณาทบทวนและรบัทราบผลการดาํเนินงานทผี่านมา 

 

นโยบายการดาํเนินงาน

เพือพัฒนาความยงัยนื 

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม 

-ดาํเนินธุรกิจตามหลกั 

ธรรมาภิบาลทีดี  

-พฒันานวตักรรม

ผลิตภณัฑ ์เพอืตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้  

-การบรหิารความเสยีง 

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

-การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 

อยา่งเป็นธรรม และรกัษา

ความปลอดภยั และความ

เป็นสว่นตวั ของขอ้มลู

ลกูคา้ 

-ปฏิบตัิตอ่พนกังาน อยา่ง

เป็นธรรม รวมถึงการ

พฒันาทกัษะความรู ้และ

ดแูลสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน 

-การเคารพสิทธิมนษุยชน 

และยอมรบัความแตกตา่ง 

-รว่มพฒันาคณุภาพชีวิต

ของสตรผีูป่้วยมะเรง็เตา้นม 

-รว่มพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของผูด้อ้ยโอกาส 

-สรา้งรายไดใ้หช้มุชน 

-บรหิารจดัการขยะทวัไป 

และขยะจากการผลิต 

-ดแูลตรวจสอบนาํทงิ  และ

อากาศ เพือไมใ่หก้ระทบ

ตอ่สงิแวดลอ้ม 

-ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั

และคุม้คา่ รวมทงัการใช้

พลงังานทดแทน   

-พฒันาและปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานเพอืลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 

การดาํเนินงานกับผู้มีส่วนไดเ้สีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ช่องทางการมีสว่น

ร่วม 
ความคาดหวังและประเด็นสาํคัญ การตอบสนอง 

ลกูคา้ (customer and 

consumer) 

Social Network, Web 

site, พนง.ขาย, CRM 

คณุภาพ/ราคาของสินคา้  

โปรโมชนัโดนใจ  

Customization 

-วิจยัการตลาด/นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

-กลยทุธก์ารตลาด/บรกิารหลงัการขาย 

-ควบคมุทกุกระบวนการเพอืคณุภาพ 

 

พนกังาน (employee) 

อบรม, การจดักิจกรรม, 

บอรด์ประชาสมัพนัธ,์ 

Town Hall Meeting 

คา่ตอบแทน/สวสัดิการ 

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

สภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศในการทาํงาน  

-Training Needs/การพฒันาศกัยภาพ 

-การประชมุคณะกรรมการ สก. 

-การประเมินผลประจาํปี 

คูค่า้ทางการคา้ 

(Partner) 

จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท,์ Meeting 

การจดัรา้น / หนา้เวปทนัสมยัและจงูใจ 

การขายออกทรีวดเรว็ / ยอดขายสงู 

-การออกแบบรา้น / หนา้เวป 

-แผนการตลาด / จดัโปรโมชนัโดนใจ 

ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ 

(shareholder and 

investor) 

การประชมุผูถื้อหุน้, 

รายงานประจาํปี 

เงินปันผล  

ความมนัคงธุรกิจ  

ความเติบโตของธุรกิจ 

-อตัราการจา่ยเงินปันผลเพมิขนึ 

-ผลประกอบการธุรกิจ 

-แผนธุรกิจ 3-5 ปี 

หน่วยงานกาํกบัดแูล

ทอ้งถินและภาครฐั 

(government 

authority) 

จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท ์
ปฏิบตัิตามกฏหมายทกีาํหนด 
 

ดาํเนินงานบนพนืฐานขอ้กฏหมาย

อยา่งถกูตอ้ง และมีกระบวนการ 

สอดสอ่งติดตามความผิดปกติ โดยทีม 

Audit 
 

ชมุชน (community) แบบประเมิน, พบปะ 

ขยะและของเสียจากการผลติ 

การควบคมุนาํ, อากาศในการดาํเนินงาน  

รายไดสู้ช่มุชน 

-การจดัการของเสียของโรงงาน 

-สาํรวจผลกระทบตอ่ชมุชน เพอืแกไ้ข

และปรบัปรุงพฒันา 

-การจา้งงาน 
 

คูค่า้ทสีง่มอบสินคา้/

วตัถดุิบ (supplier) 

จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท,์ Supplier 

Visit 

ทราบการสงัซอืลว่งหนา้  

ราคาทเีหมาะสม  

การชาํระตรงเวลา 

-สง่แผนการสงัซอืลว่งหนา้   

-กาํหนดระยะเวลาการชาํระเงิน  

สงัคม (society) 
Social Network, Web 

site. การลงพนืท ี 

สรา้งประโยชนแ์ละคืนกาํไรใหส้งัคม  

ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ 

-โครงการเตา้นมเทียม  

-สนบัสนนุทนุการศกึษา  

-สนบัสนนุ รณรงคก์ารตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรปัชนั 
 

เจา้หน ี(creditor) 
จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท,์ 
ความสามารถในการชาํระหน ี -การชาํระเงินตรงเวลา   
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3.2.1 หว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain) 

 บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของทุกกระบวนการในห่วงโซ่ธุรกิจ  เพือมีผลการ

ดาํเนินงานทีดีและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  โดยเริมตงัแต่การใช้ทรัพยากรในการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต การบรหิารคลงัสินคา้ การขนสง่ และการจดัจาํหนา่ย จนถึงผูบ้รโิภค รวมทงัการบรหิารจดัการสินคา้หลงั

การขาย โดยมีวตัถปุระสงค ์เพือดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อการบริโภคทรพัยากรในการ

ผลิต โดยไมก่ระทบตอ่การใชท้รพัยากรของคนรุน่หลงั และรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย   

 

3.2.2 การวเิคราะหผ์ู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การจัดการทรัพยากร 

ด้านวัตถุดิบและคู่ค้าทางวัตถุดิบ : บริษัทมุ่งเนน้การใชว้ตัถดุิบทีมีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภค เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

และเรมิใชว้ตัถดุิบ Recycle ในบางรุน่ผลิตภณัฑ ์โดยเลอืกคู่คา้ทีนา่เชือถือ ปฏิบตัิตามกฏหมายและมีการดาํเนินงานตาม

มาตรฐานสากล เช่น ไดร้บัการรบัรอง OEKO-TEX Standard 100  (The International Association for Research and 

Testing in the Field of Textile Ecology)  หรอื ISO ฯลฯ รวมทงัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นสงิแวดลอ้ม ดา้น

สงัคม  โดยเฉพาะการเคารพสิทธิมนษุยชน  ตลอดจนมีการรว่มมือกบัคู่คา้ในการแลกเปลียนความรู ้และพฒันาวตัถดุิบ

เพอืเพิมคณุคา่ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์  
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ด้านพลังงานไฟฟ้า : บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชพ้ลงังานในการผลิต และมุ่งมนัในการบริหารจดัการใช้

พลงังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  โดยใชพ้ลงังานทดแทน ใชเ้ครืองมือและอุปกรณท์ีมีประสิทธิภาพ และอนุรกัษ์พลงังาน

ผ่านการปลกูจิตสาํนกึของพนกังาน ในการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 

ด้านพนักงาน : บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานซึงเป็นทรพัยากรทีสาํคัญทีสดุขององคก์ร จึงสนบัสนนุการ

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างรอบดา้น โดยใหพ้นกังานเรียนรูท้กัษะใหม่ (Reskill)  รวมทงัการใหค้วามรูเ้กียวกับ

ทกัษะทีสงูขึนใหก้บัพนกังาน (Upskill) เพือสามารถทาํงานทีแตกต่างจากเดิม และสามารถใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆมากขนึ ซึง

สง่ผลตอ่ความสาํเรจ็ของงาน   ควบคู่ไปกบัการดแูลการเคารพสิทธิมนษุยชนขนัพนืฐานของพนกังาน เพอืสรา้งบรรยากาศ

ในการทาํงานอยา่งมีความสขุ  สนกุ  และทา้ทาย 

กระบวนการผลิต 

 บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑ ์ตงัแตก่ระบวนการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัทกุรุน่ทกุวยั และคาํนงึถึงการใช้

ทัพยากรในการผลิตทีลดลง ซึงเป็นทีมาของผลิตภัณฑ์ รุ่น Wireless Bra และ Seamless Fit รวมทังบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยนาํหลกัการ Lean เขา้มาประยกุตใ์ช ้เพอืสรา้งคณุคา่ใหก้บัทกุกระบวนการ และ

กาํจัดงานทีไม่สรา้งคุณค่า ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบผลิตภณัฑ ์และของเสียไดอ้ย่างมาก รวมทงัไดค้าํนึงถึงความ

รบัผิดชอบในการใชท้รพัยากรในการผลิต  จึงดาํเนินโครงการ Zero Waste  นอกจากนีบรษัิทใหค้วามสาํคญัในการไมส่รา้ง

ผลกระทบทางลบจากการดาํเนินงานของบริษัท โดยนาํทิงหรืออากาศทีปลอ่ยออกจากโรงงานจะไดร้บัการดแูลและบาํบดั

จนผ่านเกณฑม์าตรฐานสากล ทงันีเพอืมุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) 

การจัดจาํหน่ายและกระจายสินค้า/ขนส่ง 

บริษัทมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ทงัแบรนดต์นเองและรบัจา้งผลิตในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางการ

ขาย คือ ช่องทาง Retail Business, Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซงึจะถกูนาํสง่

ใหลู้กคา้ผูส้งัผลิตทงัในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนการขายแบรนด ์SABINA สินคา้จะถูกนาํส่งเขา้คลงัสินคา้  และมี

การบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ 2 ช่องทาง คือ  

1.การกระจายสินคา้ไปยงัจุดขายทวัประเทศ  บริษัทมีจุดขายทงัทีเป็นรา้นคา้ของตนเอง และจุดขายของคู่คา้

ทางการคา้ โดยมีอตัราสว่นรา้นคา้ตนเอง 17%  และไดพ้ฒันาระบบและติดตงั Point of Sale ทีจุดขายสาํหรบัตรวจสอบ

การขายสินคา้และสต็อกคงเหลอื เพอืกระจายสนิคา้ไดอ้ยา่งถกูท ี ถกูเวลา  และถกูกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละ

พนืท ี สาํหรบับรหิารจดัการเติมเต็มสนิคา้ ใหม้ียอดสต็อกสินคา้ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งในแตล่ะจดุขาย เพอืเพิมโอกาส

ในการขายสนิคา้มากยิงขนึ   

2.การกระจายสินคา้ออนไลน ์บรษัิทขายสนิคา้ผ่าน Website ของตนเอง และขายผา่น Marketing Platform ของ

คูค่า้ทางการคา้ โดยมีอตัราสว่นการขายสนิคา้ผ่าน Website ของตนเอง 10%  ซงึการขายผา่นช่องทางนตีอ้งใชก้ารบรหิาร

จัดการสงูมาก เพือส่งสินคา้ภายใน 48 ชม. หลงัจากรบั Order  ทงันีบริษัทไดพ้ัฒนาระบบโปรแกรมพิเศษสาํหรับการ

เปิดรบั Order, การจัดสินคา้ดว้ย Hand held, การรนับิล, การส่งมอบขนส่ง และระบบปฏิสมัพันธ์กับลูกคา้เพือสือสาร

ขอ้มลูเกียวกบัคาํสงัซือและการจดัสง่ นอกจากนีเพือใหล้กูคา้มนัใจในการสงัซือออนไลน ์ซงึลกูคา้ไม่สามารถเห็นหรือจบั

ตอ้งสินคา้จริง บริษัทจึงกาํหนดนโยบายการคืนของโดยไม่มีคาํถาม (No Questions Asked Policy) ทาํใหก้ารขายผ่าน

ช่องทางนีเติบโตอยา่งรวดเรว็และตอ่เนอืง   
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การขนส่ง 

ในการกระจายสินคา้ไปยงัจดุขายทวัประเทศ  มี 2 รูปแบบในการขนสง่สินคา้ ดงันี  

1. บริษัทดาํเนินการขนส่งสินคา้ไปยงัจุดขายเอง ซึงมีการออกแบบการขนส่งในรูปแบบ Full Truck Load หรือ 

Milk Run  พรอ้มทงัมีระบบติดตามรถขนสง่ดว้ยโปรแกรม  เพอืทราบรายละเอียดและสถานะการเดินทาง 

2. บริษัทดาํเนินการวา่จา้ง ผูร้บัเหมาสง่สินคา้ หรือบริษัทขนสง่  สาํหรบัขนสง่สินคา้ใหจ้ดุขายทีอยู่หา่งไกล หรือ

เป็นการขนสง่สนิคา้เรง่ดว่น หรอืมจีาํนวนนอ้ยชิน 

ผู้บริโภค 

บริษัทฯมุ่งเนน้การผลิตสินคา้ทีมีคณุภาพและปลอดภยัตามความคาดหวงัของลกูคา้ (Customer Expectation) 

เพือไม่มีขอ้รอ้งเรียน และสรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้ (Customer Satisfaction) อีกทงับริษัทใหค้วามสาํคญัในการวิจัย

และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพอืสรา้งคณุคา่และนวตักรรมผลติภณัฑ ์ตามวิสยัทศันข์องบรษัิท “Create Value with Innovation”  

ทีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกเพศทุกวัย และส่งมอบผลิตภัณฑท์ีเกินความคาดหวัง (Product Beyond 

Expectation) เพอืสรา้งความประทบัใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

ผลิตภัณฑข์องบริษัทครอบคลุมทุกช่วงวัยของสุภาพสตรีและเพศทางเลือกอย่างหลากหลาย ครบทุกความ

ตอ้งการใชส้อย โดยมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทีสวมใสส่บาย ความสวยงาม แฟชนั

และราคา โดยมีนวตักรรมผลิตภณัฑเ์พือสรา้งความพงึพอใจและเหนือความคาดหมายตลอดมา 

การจัดการสินค้าหลังการขาย 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีฝ่ายลูกคา้สัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพือสือสารและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้  รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทงัขอ้รอ้งเรียน สาํหรบัแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้ และสง่

ตอ่ปัญหาใหห้นว่ยงานทเีกียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขป้องกนั  

นอกจากนี บรษัิทไดจ้ดัทาํโครงการ New Life BRA-CYCLE “โละแลว้ไปไหน” สาํหรบัสินคา้ทีผูบ้รโิภคไมต่อ้งการ

ใช ้หรือเป็นชุดชนัในเก่าเสือมสภาพ  ทงันีไดร้ว่มมือกบัพารท์เนอร ์คือ บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจาํกดั ซงึเป็นบริษัทในกลุม่

บริษัทปูนซีเมนตน์ครหลวง และบริษัท เคอรี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินโครงการตงัแต่วนัที  

ธันวาคม  โดยลกูคา้สามารถนาํสง่ชุดชนัในซาบีน่าทีไม่ตอ้งการใช ้ ทีทุกจุดขายและสถานประกอบการของซาบีนา่ 

รา้นคา้และเคานเ์ตอรเ์คอรีทุกแห่งทวัประเทศ โดยชุดชนัในเหล่านีจะถูกส่งใหบ้ริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจาํกัด ดาํเนินการ

กาํจดัชดุชนัทไีมก่่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษตอ่สิงแวดลอ้มโดยกาํจดัอยา่งถกูวิธีดว้ยกระบวนการเผาทาํลายผา่นระบบปิด 

 

3.3 การจัดการด้านความยงัยนืในมติิสงิแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสงิแวดล้อม 

3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านสงิแวดลอ้ม 

บรษัิทไดเ้ผยแพรก่ารจดัการดา้นความยงัยืนในมิติสิงแวดลอ้ม นโยบายและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนผลการ

ดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้ม ไวใ้นเอกสารแนบ 6 รายงานความยงัยืน ในหวัขอ้ท ี . ความรบัผิดชอบต่อสงิแวดลอ้ม สงัคม 

และการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ESG (Environmental, Social, Governance) ในหนา้ท ี249 - 277 
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3.4 การจัดการด้านความยงัยนืในมติิสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสงัคม 

3.4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสงัคม 

บรษัิทไดเ้ผยแพรก่ารจดัการดา้นความยงัยืนในมิติสิงแวดลอ้ม นโยบายและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนผลการ

ดาํเนินงานดา้นสงัคม ไวใ้นเอกสารแนบ 6 รายงานความยงัยืน ในหวัขอ้ที . ความรบัผิดชอบตอ่สิงแวดลอ้ม สงัคม และ

การกาํกบัดแูลกิจการทีดี ESG (Environmental, Social, Governance) ในหนา้ท ี277 - 304 

 

4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

4.1 ใหวิ้เคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

 
 

สินทรัพย ์

สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมลดลงจากปี 2562 เป็น 2,803.94 ลา้นบาท  โดยลดลง 213.97 ลา้นบาท 

สาเหตมุาจาก ลกูหนีการคา้ลดลงเป็น .  ลา้นบาท ลกูหนีการคา้อืนลดลงเป็น .  ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง

เป็น , .  ลา้นบาท ทีดิน อาคาร อุปกรณส์ทุธิลดลงเป็น .  ลา้นบาท สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลงเป็น 

.  ลา้นบาท และสินทรพัยส์ทิธิรอการใช ้เพมิขนึเป็น .  ลา้นบาท 

สินทรพัยปี์ 2564 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 2,703.37 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัรารอ้ยละ -3.6  

สินคา้คงเหลือเทา่กบั 1,260.30 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัรารอ้ยละ -10.2  ทดีิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิเท่ากบั 

243.63 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัรารอ้ยละ -8.9  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนืเท่ากบั 441.92 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2563 เป็นอตัรารอ้ยละ -13.1 
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ลูกหนีการค้า 

สาํหรบัปี 2563  ลกูหนกีารคา้ของบรษัิทเทา่กบั 399.36 ลา้นบาท ลดลง 18.06 ลา้นบาท  ลกูหนีทยีงัไมถ่ึงกาํหนด

ชาํระคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 92 เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.8  เกินกาํหนดชาํระ 4-6เดือน  คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 0.7  เกินกาํหนดชาํระ 7-12 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.5 ของลกูหนีการคา้ทงัหมด 

 สาํหรบัปี 2564 ลกูหนกีารคา้ของบรษัิทเทา่กบั 403.81 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2563 เป็นอตัรารอ้ยละ 1.1  

ประกอบดว้ย ลกูหนกีารคา้ทียงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85 เกินกาํหนดชาํระ 0-3 เดือน คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 10  เกินกาํหนดชาํระ 4-6 เดือน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2 เกินกาํหนดชาํระ มากกวา่ 6 เดือน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

3 ของลกูหนีการคา้ทงัหมด  ลกูหนเีกิดกาํหนดชาํระของบรษัิททีมีอตัราเพมิขนึเกิดจาก สถานการณ ์โควิด-  ทรีะบาดใน

กลุม่ตวัแทนจาํหนา่ยใน CLMV ทาํใหเ้กิดการขาดสภาพคลอ่งชวัคราว ทางบรษัิทฯ ไดใ้หค้าํปรกึษากบัตวัแทนจาํหนา่ย ให

ปรบัตวัมาจาํหนา่ยสินคา้ทาง online มากขนึ เพอืทดแทนการจาํหนา่ยทาง offline ทลีดลง สง่ผลใหส้ภาพคลอ่งของตวัแทน

จาํหนา่ยดีขนึ สามารถทยอยชาํระค่าสินคา้ทคีา้งชาํระไดใ้นปี  

 

สินค้าคงเหลือ 

สาํหรบัปี 2563  สินคา้คงเหลือเท่ากับ 1,403.95 ลา้นบาท  ลดลง 159.84 ลา้นบาท  ลดลงรอ้ยละ .  เมือ

เทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการลดลงของสินคา้สาํเร็จรูปภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบริษัทย่อย  สินคา้ระหว่างผลิต 

และวตัถดุิบ 

สาํหรบัปี 2564 สินคา้คงเหลือเทา่กบั 1,260.30 ลา้นบาท ลดลงอตัรารอ้ยละ -10.2  เมอืเปรยีบเทียบกบัปี 2563 

ผลมาจากการบริหารสินคา้ทีผลิตกับการ Sourcing สินคา้มาเพือจาํหน่าย ใหส้อดคลอ้งกับกาํลงัซือของผูบ้ริโภค จาก

สถานการณ์โควิด-  ทีระบาดต่อเนืองในปี 2564 รวมถึงการบริหารการจัดจาํหน่ายทีดีขึน การจาํหน่ายแบบ DTC 

(Directo to Customer) ณ จุดขาย สามารถมองเห็นสต๊อกคงเหลือในคลงัได ้ทาํใหส้ามารถจาํหน่ายสินคา้ได ้โดยให้

คลงัสินคา้เป็นผูจ้ดัสง่สินคา้ใหล้กูคา้ ผลดงักลา่ว ทาํใหไ้มจ่าํเป็นตอ้งผลิตหรือ Sourcing สินคา้มาเพอืสต๊อกสินคา้ ณ จุด

ขายเป็นจาํนวนมาก 

 

ทดีิน อาคารและอุปกรณ ์

สาํหรบัปี 2563  มลูค่าทางบญัชีของทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ของบริษัทเท่ากบั 267.51 ลา้นบาท  ลดลงจากปี

ก่อน 14.58 ลา้นบาท  ณ สนิปี 2563  ค่าเสอืมราคาสินทรพัยม์ีตวัตนเทา่กบั 43.68 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2564 มูลค่าทางบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณข์องบริษัทเท่ากับ 243.63 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2563 ในอตัรารอ้ยละ -8.9  โดยในระหวา่งปี 2564 บรษัิทมีซอือปุกรณค์อมพิวเตอรเ์ทา่กบั 5.5 ลา้นบาท สนิทรพัยร์ะหวา่ง

ติดตงั 6.9 ลา้นบาท สินเทรพัยอื์น 2.6 ลา้นบาท ตดัจาํหนา่ยคา่เสอืมราคา 39 ลา้นบาท 
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ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

สาํหรบัปี 2563 อตัรากาํไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 9.50 ทาํใหผ้ลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม และสินทรพัยถ์าวรคิด

เป็นรอ้ยละ 9.51 และรอ้ยละ 102.60 ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2564 อตัรากาํไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 11.1 ทาํใหผ้ลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม และสินทรพัยถ์าวรคิด

เป็นรอ้ยละ 10.7 และรอ้ยละ 116.3 ตามลาํดบั 
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หนีสิน 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีหนีสินเท่ากบั 1,008.83 ลา้นบาท  ลดลง 148.14 ลา้นบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเงินกู้

ระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลงเป็น .  ลา้นบาท  เจา้หนีการคา้ลดลงเป็น .   ลา้นบาท  เจา้หนีอนืลดลงเป็น 

.  ลา้นบาท  หนีสินหมนุเวียนอืนลดลงเป็น  45.73  ลา้นบาท และหนีสินไม่หมนุเวียนอืนเพิมขึนเป็น .  ลา้น

บาท อนึงในปี  ไดเ้ริมใชม้าตรฐานบัญชี TFRS16 ทาํใหเ้กิดหนีสินทีเกียวกับสิทธิการเช่า ภายในปี เท่ากับ 

.  ลา้นบาท ซึงแยกออกเป็นหนีสินสิทธิการเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายใน  ปี เท่ากับ .  ลา้นบาท ซึงอยู่รวมใน

เจ้าหนีอืน และเป็นหนีสินสิทธิการเช่าทีมากกว่า  ปี แต่ไม่เกิน  ปี เท่ากับ .  ลา้นบาท ซึงอยู่รวมในหนีสินไม่

หมนุเวียนอนื 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีหนีสินรวมเท่ากบั 874.09 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัรารอ้ยละ -13.4  โดยมี

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินคงเหลือ 394.60 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นอตัรารอ้ยละ -29.4 

เจา้หนีการคา้เท่ากบั 147.84 ลา้นบาท เพิมขนึอตัรารอ้ยละ 36.7  เจา้หนีการคา้อืนเท่ากบั 124.09 ลา้นบาท ลดลงอตัรา

รอ้ยละ -11.80  หนสีินหมนุเวียนอนืเทา่กบั 44.41 ลา้นบาท ลดลงอตัรารอ้ยละ -2.9  หนสีินไม่หมนุเวียนอนืเทา่กบั 163.16 

ลา้นบาท เพมิขนึอตัรารอ้ยละ 4.6 

 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวม 1,795.11 ลา้นบาท  ลดลง  65.83 ลา้นบาท จากปีก่อน 

สาํหรบัปี 2564 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวม 1,829.22 ลา้นบาท  เพมิขนึ  34.11 ลา้นบาท จากปีก่อน 
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การวิเคราะหส์ภาพคล่อง

 
 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 329.93 ลา้นบาท  ซึงประกอบดว้ย  

ปัจจัยหลกั คือ กาํไรสุทธิประจํางวด .  ลา้นบาท  ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย .  ลา้นบาท  สินค้า

คงเหลือทีลดลง .  ลา้นบาท  เป็นตน้ 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากับ 578 ลา้นบาท  ซึงประกอบดว้ย  

ปัจจัยหลกั คือ กาํไรสุทธิประจาํงวด 294 ลา้นบาท  ค่าเสือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 80 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือที

ลดลง 144  ลา้นบาท  เป็นตน้ 

 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ เท่ากบั -24.77 ลา้นบาท โดยบรษัิทไถ่ถอน

เงินลงทนุชวัคราว 9.35 ลา้นบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ ์29.10 ลา้นบาท เป็นตน้ 

สาํหรบัปี 2564 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ เท่ากบั -81.8 ลา้นบาท โดยบรษัิทเพมิเงิน

ลงทนุชวัคราว -63 ลา้นบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ ์-15 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

 สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ -307.42 ลา้นบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล 337.33 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง .  ลา้นบาท 

 สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ -479.20 ลา้นบาท  โดยมีการ

จ่ายเงินปันผล -299 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง -164 ลา้นบาท 

 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

69 

 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

ปี  บรษัิทฯ  มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากบั , .  ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 381.74 

ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ .   เนอืงมาจากในปี  เกิดเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโร

นา  ทปัีจจบุนัไดข้ยายวงกวา้งขนึอยา่งต่อเนอืงทวัทกุมมุโลก ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบตอ่

ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ทงันีในประเทศไทยก็ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว โดยทีทางภาครฐัไดม้ี

มาตรการป้องกันการแพร่กระจาย โดยวิธี Lock Down หา้งรา้นต่างๆ ในประเทศไทย ตงัแต่ปลายเดือน มีนาคม จนถึง

กลางเดือน พฤษภาคม  จึงมีมาตรการผ่อนคลายจากทางภาครฐั สามารถเปิดรา้นคา้ เพือดาํเนินธุรกิจตอ่ได ้รวมถึง

การแพรก่ระจายของไวรสัโคโรนาในรอบ  ในช่วงปลายธันวาคม  จนตอ้งมีมาตรการควบคมุเข็มงวดในจงัหวดัทีมี

ความเสยีงสงู ตามลาํดบั แตก่ระนนัก็ตาม ฝ่ายบรหิารของบรษัิทก็สามารถปรบัแผนกลยทุธใ์นการบรหิารงานของบรษัิทไม่

วา่จะเป็นทางดา้นรายได ้ตน้ทนุการผลิต คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร เพอืดาํรงไวซ้งึผลประกอบการทีดีของบรษัิท 

ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 2,612.55 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 249.66 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.6 ผลมาจากเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-  ทีแพรก่ระจายต่อเนอืงมาตงัแตปี่ 2563 

จนกระทงัในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2564 ทีทางภาครฐัตอ้งประกาศมาตรการควบคมุและจดักิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

พืนทีทีมีการระบาดรุนแรงในเดือน ก.ค.-ส.ค. ปี 2564 ทาํใหร้า้นคา้ในพืนทีควบคุมตอ้งหยุดดาํเนินการชวัคราว ส่งผล

กระทบกับยอดรายได ้offline ของทางบริษัท  ดงันนับริษัทจึงปรบักลยทุธาการจาํหน่ายทาง online และรบัคาํสงัซือจาก

ลกูคา้ OEM มากขนึ รวมถึงการควบคมุตน้ทนุการผลิต การดาํเนินงานตา่งๆ เพือคงไวซ้งึผลการดาํเนินงานทดีีในปี 2564 

รายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ ์(มลูค่าลา้นบาท) 

 

 

2562 ร้อยละ 

 

2563 ร้อยละ 

 

2564 ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เสือชนัใน 208.52 6.36 138.11 4.83 158.97 6.08 

กางเกงชนัใน 42.23 1.29 24.19 0.85 69.88 2.68 

อืนๆ 36.29 1.11 71.24 2.49 50.92 1.95 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

OEM 287.04 8.75 233.54 8.16 279.77 10.71 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใต้

เครืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เสือชนัใน 2,411.05 73.52 2,189.00 76.48 1,639.88 62.77 

กางเกงชนัใน 501.79 15.3 429.74 15.01 469.06 17.95 

อืนๆ 79.62 2.43 9.93 0.35 223.84 8.57 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้

ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของ

บริษทัยอ่ย 2,992.46 91.25 2,628.67 91.84 2,332.78 89.29 

รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,279.50 100.00 2,862.21 100.0 2,612.55 100.00 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

70 

 

ผลิตภณัฑ ์OEM 

สาํหรบัปี  รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เท่ากบั 233.54 ลา้นบาท  ลดลง 53.5 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัรา

ลดลงรอ้ยละ .   รายไดจ้ากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเสอืชนัใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์

อนืๆ  เทา่กบัรอ้ยละ 4.83  รอ้ยละ 0.85  และรอ้ยละ 2.49 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

สาํหรบัปี 2564 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ OEM เทา่กบั 279.77 ลา้นบาท  เพมิขนึ 46.23 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัรา

เพิมขนึรอ้ยละ 19.8 และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.71 เมือเทียบกบัรายไดจ้าการขายสินคา้ โดยมีสดัสว่นรายไดจ้ากการ

ขายเสือชนัใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอื์นๆ  เท่ากบัรอ้ยละ 6.08  รอ้ยละ 2.68  และรอ้ยละ 1.95 ของรายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ 

 

ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบรษัิทยอ่ย 

รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑภ์ายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบริษัทย่อยมีความสาํคญัต่อรายได้ของบริษัทฯ 

เนืองจากสินคา้มีราคาและอตัรากาํไรขนัตน้ทีดีกวา่สนิคา้ OEM นอกจากนีบรษัิทฯ ยงัสามารถควบคมุดีไซน ์ปรมิาณ และ

ช่วงเวลาในการจดัจาํหน่ายสินคา้ไดเ้องอีกดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบรษัิทย่อย มีการ

เติบโตอยา่งตอ่เนือง ดงัน ี

 

สาํหรบัปี  บริษัทฯ  มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑภ์ายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบริษัทย่อย  เท่ากับ 

2,628.67 ลา้นบาท ลดลง .  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ .   และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 91.84  เมือ

เทียบกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้  โดยมีสดัสว่นรายไดจ้ากการขายเสือชันใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอื์นๆ  คิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 76.48  รอ้ยละ 15.01  และรอ้ยละ 0.35  เมอืเทียบกบัรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ  มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบริษัทย่อย  เท่ากับ 

2,332.78 ลา้นบาท ลดลง 295.89 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 11.3  และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 89.29  เมอืเทียบ

กบัรายไดจ้ากการขายสินคา้  โดยมีสดัสว่นรายไดจ้ากการขายเสือชนัใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑอื์นๆ  คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 62.77  รอ้ยละ 17.95  และรอ้ยละ 8.57  เมอืเทียบกบัรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
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ต้นทุนขายและกาํไรขนัต้น 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายเท่ากับ 1,524.80 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 52.6 ของรายไดจ้ากการขาย

และบรกิาร  ทาํใหม้ีกาํไรขนัตน้ จาํนวน 1,373.20 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 47.4 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร เหตทุี

กาํไรขนัตน้ของปี 2563 ตาํกว่าปี 2562 เนืองมาจากสถานการณข์องการแพร่กระจายไวรสั Covid-19 ทีเกิดขึน และเกิด

การ Lock Down ในช่วงปลายเดือน มีนาคม จนถึง กลางเดือน พฤษภาคม ในช่วงเวลาดงักล่าวเกิดสภาวะขาดแคลน

หนา้กากอนามยัและหนา้กากผา้อย่างมาก เพือช่วยในการหยดุยงัการแพรก่ระจายไวรสั ทางผูบ้ริหารของบรษัิท ตระหนกั

ถึงความเดือดรอ้นของประชาชนโดยภาพรวม จึงมีนโยบายผลิตหนา้กากผา้บริจาคใหส้่วนราชการต่างๆ รวมถึงผลิต

ออกจาํหน่ายใหป้ระชาชนและองคก์รต่างๆเป็นจาํนวนมาก ซึงผลิตภณัทด์งักล่าวมีกาํไรขนัตน้ตาํกว่าผลิตภณัฑห์ลกัของ

บรษัิท รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ หลงัจากวิกฤตการดงักลา่ว ทาํใหก้าํลงัซือของผูบ้รโิภคลดลง ดงันนัเพือใหส้อดคลอ้ง

กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทางบริษัทจึงจัดหาสินคา้ในราคาทีลกูคา้เอือมถึง รวมทงัจัดส่วนลดต่างๆ ใหผู้บ้ริโภค เพือ

กระตุน้ความตอ้งการซอืผูบ้รโิภคมากขนึ จึงทาํใหเ้กิดตน้ทนุตอ่รายไดส้งูขนึ สง่ผลใหก้าํไรขนัตน้ลดลงเมอืเทียบปี 2562 

 สาํหรบัปี 2564 บรษัิทฯ มีตน้ทนุขายเทา่กบั 1,345.77 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.1 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ ทาํใหม้ีกาํไรขนัตน้เท่ากบั 1,285.59 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 48.9 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ในปี 2564 

บริษัทฯ สามารถทาํกาํไรขนัตน้ไดด้ีกว่าปี 2563 เป็นผลมาจากการทีบริษัทฯ ปรบักลยทุธก์ารขายจากเดิมในปี 2563 ทาง

บริษัทจาํหน่ายสินคา้ประเภทรบัจ้างเย็บมากขึน ซึงทาํใหส้่วนต่างของกาํไรขนัตน้ดีขึนอย่างมีนัยสาํคัญ รวมถึงการ 

Sourcing สินคา้ทีมีคณุภาพและราคาทีเหมาะสมมาจาํหนา่ยเพมิขนึ จึงทาํใหก้าํไรขนัตน้ปี 2564 ดีกวา่ปี 2563 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเทา่กบั 1,034.14 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2562 เทา่กบั 

242.31 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.98  และคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 35.49  ของรายไดร้วมทังหมด  ซึงเป็นผลสืบ

เนืองมาจากสถานการณก์ารแพรก่ระจาย Covid-19 ทาํใหบ้ริษัทไดร้บัการยกเวน้/สว่นลด ค่าเช่า,ค่าบริการ ของหา้งรา้น

จากบริษัทคูค้า้ในช่วงทีเกิดการ Lock Down ค่าใชจ่้ายดา้นบคุลากร ลดลงเนืองมาจากมีพนกังานบางสว่นของบริษัทได้
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ลาออกไปประมาณเกือบ 600 คน เมือเทียบปลายปี 2563 กับปลายปี 2562 และบริษัทไม่ไดร้บัพนักงานทดแทนใน

ตาํแหน่งทีว่างลง ค่าใช้จ่ายในด้าน Marketing & Promotion ทีลดลง โดยปรับการทาํ Marketing & Promotion ทาง 

Online มากขนึ ทาํใหค้า่ใชจ้่ายในสว่นนีลดลง 

บริษัทมีกาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 339.06 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 11.70  ของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการเท่ากับ 936.88 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ     

-97.29 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ -19  และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.3 ของรายไดร้วมทงัหมด ซงึเป็นผลจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดจากโคดวิด-  ในช่วงปี 2564 สง่ผลใหท้างราชการออกมาตรการควบคมุกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพนืททีมีี

การระบาดรุนแรงในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัยกเวน้, ส่วนลด หรือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ จากคูค้า้ในช่วงเวลา

ดงักลา่ว รวมถึงการทาํ Maketing & Promotion สินคา้ ทางบริษัทฯ ไดป้รบักลยทุธม์าจาํหน่ายสินคา้แบบ online มากขนึ 

การควบคมุดแูลคา่ใชจ่้ายใหเ้กิดผลตอบแทนทคีุม้คา่มากขนึ การลดคา่ใชจ้่ายในสงิทีไมจ่าํเป็น 

บริษัทฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานเท่ากับ 348.72 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 ของรายได้จาการขายและ

บรกิาร 

 

ดอกเบียจ่าย 

ปี 2563 บรษัิทฯ มีดอกเบียจ่ายเท่ากบั .  ลา้นบาท  เพิมขนึ   0.77 ลา้นบาท 

ปี 2564 บรษัิทฯ มีดอกเบียจ่ายเท่ากบั 4.91 ลา้นบาท  ลดลง   - 4.19 ลา้นบาท 

 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2563 เทา่กบั 68.97 ลา้นบาท 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปี 2564 เทา่กบั 73.92 ลา้นบาท 
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กาํไรสุทธิ 

ปี 2563 บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิ 276.81 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 136.44 ลา้นบาท เป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 33.02 

ปี 2564 บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิ 294.19 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 17.38 ลา้นบาท เป็นอตัราเพมิขนึรอ้ยละ 6.3 

 

 
 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

ปี 2563 บรษัิทฯ มีกาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานเทา่กบั 0.80 บาทตอ่หุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉลยีตอ่สว่นผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity:ROE) รอ้ยละ 15.14 

ปี 2564 บรษัิทฯ มีกาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานเทา่กบั 0.85 บาทตอ่หุน้ และมีอตัราผลตอบแทนเฉลยีตอ่สว่นผูถื้อ

หุน้ (Return on Equity:ROE) รอ้ยละ 16.2 

 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี คือ สาํนกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท ในปี 2562 ถึงปี 2564 คิดเป็นจาํนวนเงินดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท      2562      2563      2564 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 910,000 910,000 910,000 

คา่ตอบแทนอืน - - - 
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4.2 อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณท์อีาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคตทงั

ปัจจัยภายนอกและภายใน 

 

ปัจจัยภายใน 

- การขาดแคลนชา่งฝีมือ / การฝึกอบรมช่างฝีมือ 

ผลจากสถาณการณโ์ควิด-  ทาํใหพ้นกังานชา่งฝีมือหลายทา่นในบรษัิทลาออกเพอืกลบัถินกาํเนิด 

หรอืหนัไปประกอบอาชีพอิสระมากขนึ จงึทาํใหบ้รษัิทอาจเสยีโอกาสในการรบัคาํสงัซอืจากลกูคา้ OEM ซงึในปัจจบุนั 

บรษัิทฯ มีการปรบักลยทุธ โดยมกีารฝึกอบรมพนกังานใหม้คีวามสามารถในการผลิตแบบ Muti Skill มากขนึ รวมถึงการ

จดัหาเครอืงจกัรททีนัสมยัเพอืเพมิประสิทธิภาพในการผลิต ซงึเป็นการรวมหลายขนัตอนการผลิตไวด้ว้ยกนั (Semi & Auto 

Machine)  เพอืลดผลกระทบจากการขาดแคลนช่างฝีมือ 

 

ปัจจัยภายนอก 

 ในปัจจบุนั โลกทีไรพ้รหมแดน สถานการณต์า่งๆทเีกิดขนึ สามารถสง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ

ไดอ้ยา่งต่อเนอืง เช่น 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค ซงึสามารถเกิดโรคใหมไ่ดต้ลอดและการแพรก่ระจายไปในพืนที

ตา่งๆของประเทศได ้

- ภาวะคา่เงินบาทแขง็หรอืออ่น จากสถานการณเ์ศรษฐกิจ ซงึอาจจะเกิดขนึจาก สถานการณเ์ศรษฐกิจ

ภายในประเทศไทย หรอืสถานการณเ์ศรษฐกิจในประเทศอนืๆ ทีอาจสง่ผลในประเทศไทยเช่นเดยีวกนั 

- การขนึคา่แรงขนัตาํของภาครฐั ซงึจะทาํใหบ้รษัิทฯตอ้งรบัภาระตน้ทนุการผลิต และตน้ทนุการจาํหนา่ย

ทเีพมิสงูขนึ 
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4.3 แสดงข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราสว่นทางการเงนิทสีาํคัญ 

ข้อมูลทางการเงนิทสีาํคัญ 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม 

ผลการดาํเนินงาน 2562 2563 2564 

. รายไดร้วม 3,294.96 2,913.83 2,655.71 

. รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,279.74 2,898.00 2,631.36 

. กาํไรขนัตน้ 1,785.61 1,373.20 1,285.59 

. กาํไรจากการดาํเนินงาน 509.16 339.07 348.71 

. กาํไรสทุธิ 413.25 276.81 294.19 

    

สถานะทางการเงนิ    

. สินทรพัยร์วม 3,017.91 2,803.94 2,703.31 

. หนีสินรวม 1,156.97 1,008.83 874.09 

. สว่นของผูถ้ือหุน้รวม 1,860.94 1,795.11 1,829.22 

    

อัตราส่วนทางการเงนิ    

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.33 2.54 3.02 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีการคา้ (เทา่)  8.00 7.10 6.55 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลอื (เทา่)  1.12 1.03 1.01 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี (เทา่)  8.46 10.96 10.51 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability Ratio)    

อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 54.44 47.38 48.86 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 12.54 9.50 11.08 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  22.36 15.14 16.23 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%)  14.71 9.51 10.68 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนสีินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.62 0.56 0.48 
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บริษทั :   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชุดชนัในสตรี 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่ :    หมู ่   ตาํบลวงัไก่เถือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาท 

เลขทะเบียนบริษทั :   0107550000068 

Home Page :   www.sabina.co.th  

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

โทรสาร :   056-437159, 02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาที  :    ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย   

กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์ :   02-422-9400 

โทรสาร :   02-434-5911 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาที  :   /  หมู่ที   ถนนพทุธมณฑลสาย  ตาํบลไร่ขิง     

อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท ์ :   02-811-8220-31 

โทรสาร :   02-811-8081 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาที  :    หมู่ที  ตาํบลดู่ทุ่ง  อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 
โทรศพัท ์ :   045-737-351-3 

โทรสาร 

- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาที  

โทรศพัท ์

โทรสาร 

:   045-737-356 

:   ,  หมู่ที  ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

:  044-657107,044-657210 

:  044-657207 

นกัลงทุนสัมพนัธ ์ :   ir@sabina.co.th  

เงินลงทุนจดทะเบียน :    , ,   บาท 

เรียกชาํระแลว้ :   , ,   บาท 

หุน้สามญั :   , ,   หุน้ 

มลูค่าหุน้ :   1 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :   บริษทั ศู น ย์รั บ ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีตงั      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

    กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์ :   02-0099999 

  

5. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคญัอืน 

ขอ้มูลทวัไป 
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ผูส้อบบญัชี นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจี์น        หรอื 

นายชยัยทุธ องัศวุิทยา              หรอื 

นางสาวดรณี   สมกาํเนิด           หรอื 

นางสาวจารุณี   นว่มแม ่           หรอื 

นายศิรเมศร ์ อคัรโชติกลุนนัท ์   หรอื 

นางสาวเยาวลกัษณ ์ สมประเสริฐ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน  , , ,   

,  และ  ตามลาํดบั 

ทตีงัสาํนกังาน สาํนกังาน เอ เอม็ ที แอสโซซิเอท 

/  สลีมพลาซา่  ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพมหานคร  

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

โทรสาร 02-2372133 

 
ขอ้มูลอืน ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษัิททีออกหลกัทรพัยเ์พมิเติมไดจ้ากแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) ของบรษัิททีแสดงไวใ้น  www.set.or.th หรอื 

www.sabina.co.th 

 

5.3 ข้อพิพาททางกฏหมาย 

- ไมม่ ี– 

 

5.4 ตลาดรอง 

 -ไมม่-ี 

 

5.5 สถาบันการเงนิทตีิดต่อประจาํ (เฉพาะกรณีทีบริษัทออกตราสารหนี) 

 - ไมม่ ี- 
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ส่วนท ี2 

การกาํกับดูแลกจิการ 

6. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บรษัิทมีการบรหิารงานโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  โดยตระหนกัถึงความสาํคญัและ

ความรบัผิดชอบทีมีต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียของบริษัทอย่างต่อเนือง  เป็นผลใหใ้นปี 2561, 2562, 2563 และ 2564  

บรษัิทไดร้บัการประเมินจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” 

 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  เพือเพิมความเชือมนั

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ผูล้งทนุ  และผูเ้กียวขอ้งทกุฝ่าย  โดยกาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิ

ตามนโยบายอยา่งนอ้ยปีละ  ครงั  ซงึบรษัิทไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทบนเว็บไซตเ์พอืการสอืสาร

ภายนอกองคก์ร  และเผยแพร่เพือการสือสารใหพ้นกังานในองคก์รรบัทราบการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัท  และส่งเสรมิ

ใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

 ในปี 2560 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ไดอ้อกหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดีสาํหรบั

บริ ษัทจดทะเ บียน ปี  2560 (Corporate Governance Code : CG Code ปี  2560)  ซึง ได้วางหลักปฏิบัติส ําหรับ

คณะกรรมการ 8 ขอ้หลกั ดงัน ี

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รทีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการ

อยา่งยงัยืน 

2. กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการทเีป็นไปเพอืความยงัยืน 

3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทมีีประสิทธิผล 

4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

5. สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

6. ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสยีงและการควบคมุภายในทีเหมาะสม 

7. รกัษาความนา่เชือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

8. สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสอืสารกบัผูถื้อหุน้ 

เพือใหค้ณะกรรมการบริษัทนาํหลกัปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

ไปปรบัใช้ตามทีเหมาะสมกับการดาํเนินงานของบริษัทใหไ้ด้มากทีสุด และกาํหนดแนวปฏิบตัิเพิมเติมทีบริษัทควรจะ

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณข์องบริษัท  และใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม

ของการนาํ CG Code ไปปรบัใชอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกับดูแลกจิการ 

นโยบายเกียวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ทีประกาศในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือใหไ้ดม้าซงึความเจริญกา้วหนา้ ความมนัคงของบรษัิทฯ และเพือเพมิความเชือมนัใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย ตลอดจนสรา้งมลูค่าเพมิของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดแูลกิจการเพือเป็นแนวทางทีกรรมการบรษัิทฯ พึงใชใ้นการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ 

ไวด้งันี 
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1. กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผูบ้ริหารอย่าง

ชดัเจน ตามโครงสรา้งการจดัการของบรษัิทฯ  

2. ดาํเนินกิจการดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูทีถกูตอ้ง โปรง่ใส ครบถว้น และสะทอ้นถึงผลการดาํเนินกิจการที

แทจ้รงิ มีการประเมิน และวางมาตรฐานปอ้งกนั และจดัการความเสยีงในระดบัทีเหมาะสม 

3. กําหนดให้มีการถ่วงดุลอาํนาจในกระบวนการการดาํเนินกิจการ เพือความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้

4. ผลิตสินคา้ดว้ยคณุภาพทดีีทีสดุ ตอบสนองความตอ้งการ และความพงึพอใจของลกูคา้ ตลอดจนรบัฟัง

ความคิดเห็น ขอ้ตาํหนิติเตียนของลกูคา้ เพอืนาํมาซงึการพฒันาสนิคา้ทีดีทีสดุสาํหรบัลกูคา้ 

5. เชือมนัในคณุค่าของพนกังานดว้ยการอบรมและพฒันา เพือปลกูฝังคณุธรรม สรา้งจิตสาํนึกอนัดีงาม 

เพอืใหพ้นกังานเจริญกา้วหนา้ไปพรอ้มกบับรษัิทฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้ทกุรายดว้ยความเทา่เทียมกนั 

7.   ดาํเนินการโดยคาํนงึถึงความรบัผิดชอบทีมีต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นเกียวขอ้ง และตอ่สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

.  ต่อตา้น การทุจริตคอรร์ปัชนั และหา้มจ่ายสินบนเพือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรพัยส์นิทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ เขา้ใจบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการบรษัิท ทีมีต่อบรษัิท และผูถ้ือหุน้ โดยมีนโยบายตามขอ้พงึปฏิบตัิทีด ี(Code of Best Practices) สาํหรบั

กรรมการบริษัทจดทะเบียนทีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพือใหบ้ริษัทฯ มีการกาํกบั

ดแูลกิจการทีดี และมีระบบการวดัผลการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพ ซึงจะช่วยสง่เสรมิใหกิ้จการมีการพฒันาและเติบโต

ในระดบัทีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดาํเนินการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซงึสามารถ

แบ่งออกไดด้งันี 

หมวดท ี .สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบรษัิทฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเคารพตอ่สทิธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้ทกุราย 

โดยปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงันี 

1. สิทธิในการรบัทราบขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ 

อย่างรวดเร็วสมาํเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ เว็บไซตข์องบริษัทฯ ที 

www.sabina.co.th  

2. สิทธิในการซอืขายและการโอนหุน้ การไดร้บัสว่นแบง่ในผลกาํไรของบรษัิท 

3. สิทธิในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้และเสนอชือบุคคล

เพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ โดยบริษัทไดท้าํหลกัเกณฑใ์นการเสนอเรืองดงักล่าวเผยแพร่บน

เว็บไซต ์ของบรษัิทที www.sabina.co.th และแจง้การเผยแพรผ่า่นทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4. สิทธิในการสง่คาํถามเพือสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระทีนาํเสนอในการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นเ ป็นการล่วงหน้า    โดยสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาที เลขานุการบริษัททางอี เมล์ : 
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vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911   และไดเ้ผยแพร่ใหท้ราบถึงสิทธิดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัท ฯ ที 

www.sabina.co.th  

5.    สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ โดยทางบรษัิทฯ จะจดัใหม้ีการประชมุผูถ้ือหุน้ปีละ 1 ครงั

โดย    บรษัิทฯจะจดัใหม้ีการสง่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการประชมุทีมีรายละเอียดเพียงพอ

ใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นการลว่งหนา้ เพอืใหผู้ถ้ือหุน้ไดพิ้จารณาลว่งหนา้ก่อนการเขา้รว่มประชุม 

  6.  บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เพือใหผู้ถ้ือหุน้และนัก

ลงทุนสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยการจัดสถานทีประชุมผูถื้อหุน้ทีสามารถเดินทางไปไดง้่ายและสะดวกและมี

ระบบขนสง่มวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ 

.   บริษัทฯเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัท และในบริษัทย่อยไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส

และตรวจสอบไดแ้ละไมม่ีการถือหุน้ไขวใ้นกลุม่บรษัิท 

.  บรษัิทฯ มีสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย(Free Float) มากกวา่รอ้ยละ  

.  บรษัิทฯมีสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ  

                     . บริษัทไม่มีข้อตกลงระหวางผู ้ถือหุ้น(Shareholders agreement) ทีส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อบรษัิท หรอืผูถื้อหุน้รายอนื 

                    11.  บริษัทฯ ยงัไดเ้พิมช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบวาระการ

ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทงัแบบฟอรม์มอบฉันทะ และขอ้มูลอืนๆ ทีจาํเป็นทงัทีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้

ลว่งหนา้ในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัสง่เอกสารไปยงัผูถื้อหุน้รบัทราบ เพือประกอบการ

ตดัสนิใจในการใชส้ทิธิออกเสียง และมีการเผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซดข์องบรษัิทฯ 

12.  เพือเป็นตวัแทนรกัษาสิทธิของตนได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน หรือกรรมการ

อิสระของบรษัิทฯ เพอืลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีทผีูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง 

13. บริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้ับผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกรายซึงรวมถึงนกัลงทุน

สถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ย โดยมีการชีแจงรายละเอียดในการประชมุรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อ

หุน้ทีตอ้งลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทกุรายสามารถสอบถาม 

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแตล่ะวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระ 

14.  บริษัทฯ จัดให้มีการดาํเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

เพอืใหผู้ถ้ือหุน้สามารถตรวจสอบได ้  โดยไมต่อ้งรอถึงการประชมุครงัต่อไป 

.  สิทธิในการไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในการรบัซอืหุน้คืน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถติดตอ่สอืสารระหวา่งกนัได ้

 . การประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปีผู้

ถือหุน้ปีละ 1 ครงัภายในระยะเวลา  เดือน  นบัแต่วนัสินสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทและถือเป็นหนา้ทีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทีจะตอ้งเขา้รว่มประชมุทกุครงัหากไมต่ิดภารกิจสาํคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษัทฯ จะ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอรม์มอบฉันทะ พรอ้มทังขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุ้นได้

รบัทราบล่วงหนา้อย่างครบถว้นก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย วนัก่อนวันประชุม เพือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการ
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ตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีทีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบ

ฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนงึ หรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุแทนได ้ 

2.1   บรษัิทฯมีนโยบายสนบัสนนุ หรอืสง่เสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ รวมถึงผูถื้อหุน้สถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชุม

ผูถื้อหุน้ 

2.2   บริษัทฯจดัใหมี้เว็บไซต ์เพือเสนอขอ้มลูทีสาํคญั ข่าวสารตา่งๆ เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตร

มาส ประจาํปี แบบแสดงขอ้มูลประจาํปี(แบบ - ) รายงานประจาํปี(แบบ - ) รวมทงัหนงัสือ

เชิญประชมุผูถื้อหุน้ซงึมีขอ้มลู วนั เวลา สถานที วาระการประชุม ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจแต่

ละวาระ กฎเกณฑต์า่งๆ ทใีชใ้นการประชมุ และขนัตอนการออกเสยีงอยา่งครบถว้น ซงึเป็นขอ้มลู

เดียวกับทีจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

อยา่งนอ้ย  วนัก่อนการประชมุ เพอืใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

2.3   บริษัทฯ จัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ โดยอาํนวยความสะดวกสถานทีจัดประชุม ตงัอยู่ใจกลาง

เมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจดัใหมี้เวลาดาํเนินการประชมุอยา่งเพยีงพอ 

2.4   บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสและใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในเรอืงทเีห็นวา่

สาํคัญและเสนอรายชือผูที้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือแต่งตงัให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการ

ลว่งหนา้ โดยมีวิธีการปฏบิตัิทีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

2.5   บริษัทฯ เปิดโอกาสใหส้ิทธิแก่ผูถ้ือหุน้ส่งคาํถามเกียวกับวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย1 

เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ผา่นทางเว็บไซตบ์รษัิทฯ 

2.6   บรษัิทฯ ไดส้นบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบทผีูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอชือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย  คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ

ของผูถ้ือหุน้ 

2.7    บริษัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ทีมาร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมเริมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดล้งมต ิ

2.8    บริษัทจดัใหมี้ตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ

ผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ไดมี้การซอืหุน้คืนและไม่มีการทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้ือหุน้ทีมีผลกระทบอยา่ง

เป็นนยัสาํคญัต่อบริษัทฯ หรือต่อผูถื้อหุน้รายอืน และไม่ไดกี้ดกันหรือสรา้งอุปสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถติดตอ่สอืสารระหวา่งกนัได ้

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

.  บริษัทไดม้อบใหศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จาํกดั ซงึเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิทเป็น

ผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ  วนั อยา่งไรก็ตาม ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว

ซึง เ ป็นข้อมูล เดียวกับทีบริ ษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่ านทาง เว็บไซต์ของบริษัท 

www.sabina.co.th อย่างนอ้ย  วัน ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูล

ประกอบการประชมุลว่งหนา้ รวมทงัไดม้ีการประกาศลงหนงัสือพิมพร์ายวนั ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกว่า 3 วนัและก่อนวนั

ประชมุไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั เพอืบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
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3.2 หนงัสือเชิญประชุมมีขอ้มูลประกอบการประชุมพรอ้มรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถว้น มี 

รายละเอียดวนั เวลา สถานที ระเบียบวาระการประชุม ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่าเป็นเรืองเสนอเพือทราบหรือเพือ

พิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล พรอ้มทงัความเห็นของคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบับริษัทเกียวกบัการประชุมผูถ้ือหุน้แผนทีแสดงสถานทีประชุม รายละเอียดของเอกสารทีผูถื้อหุน้จะตอ้ง

นาํมาแสดงในวนัประชมุผูถ้ือหุน้ซงึมีขอ้มลู ครบถว้นและเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ประกอบการตดัสนิใจในการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระและวิธีการเขา้ร่วมประชุมและเพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการสือสารสาํหรบัผูถื้อหุน้

ชาวต่างชาติ บรษัิทไดจ้ดัทาํเอกสารทเีกียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นภาษาองักฤษดว้ย 

.    บรษัิท ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลูวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชมุไวอ้ยา่งครบถว้นทงันีเพอืเป็นการ

ช่วยในการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ส่งเสริมการใช้สิทธิโดยไดม้ีการนาํเสนอ

เรืองทีสาํคญัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิและไดบ้รรจุเรืองสาํคญัต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท วาระทีสาํคญัไดแ้ก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บรษัิทไดเ้สนอรายละเอียดเกียวกบันโยบายการจา่ยเงินปันผล อตัราเงนิ

ปันผลทีเสนอจ่ายพรอ้มขอ้มลูประกอบ ระบวุนักาํหนดรายชือผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลและวนัปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ และวนัทจี่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตังกรรมการบริษัท  บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดชือ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน   

จํานวนบริษัททีดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททัวไป 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการทีเสนอ ขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่าน

มา  จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่ง เพือเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเลือกตงักรรมการทีตอ้งการอย่าง

แทจ้รงิ 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไดใ้หร้ายละเอียดเกียวกับนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกาํหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือใหผู้ถื้อหุน้

เป็นผูอ้นมุติัตอ่ไป 

-วาระการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญช ีบรษัิทไดเ้สนอรายละเอียด

เกียวกบัชือผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชี ประสบการณค์วามสามารถของผูส้อบบญัชี ความ

เป็นอิสระ ค่าตอบแทนจาํนวนปีทีสอบบญัชี (กรณีผูส้อบบญัชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบ

บญัชีซงึไดผ้า่นการพจิารณากลนักรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

.  การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  4.1 ก่อนเรมิประชมุผูถื้อหุน้ ประธานในทีประชมุจะทาํการแนะนาํคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ

ชุดย่อยต่าง ๆ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและทีปรกึษากฎหมายใหท้ีประชุมรบัทราบ และชีแจงกฎเกณฑต์่าง ๆทีใชใ้น

การประชุม รวมทงัขนัตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีทีผูถื้อหุน้รายใดเขา้มาภายหลงัจากทีไดเ้ริมประชุม

ไปแลว้บรษัิทยงัใหส้ทิธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีเหลืออยูท่ยีงัไมไ่ดมี้การพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็น

องคป์ระชมุ 
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  4.2 บริษัทฯ ไดน้าํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนเสียงและแสดงผล เพือให้

สามารถดาํเนินการประชุมไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นยาํ และแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง

แตล่ะวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเรมิการประชมุผูถ้ือหุน้ 

  .   บรษัิทฯ ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิาร เขา้รว่มประชุมผู้

ถือหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในทีประชุมผูถื้อหุน้ ในเรอืงต่าง ๆเรอืงที

เกียวขอ้งได ้

 .   บริษัทฯ มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรบัทกุวาระ เพือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีที

มีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 .   บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ลือกลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล และเปิด 

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเกียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 .   บรษัิทฯ หลีกเลยีงการเพมิวาระอืนๆ ทีไมไ่ดก้าํหนดไวล้ว่งหนา้ในการประชมุผูถ้ือหุน้ เนอืงจากเป็น

การไม่เป็นธรรมตอ่ผูถ้ือหุน้ทไีมไ่ดเ้ขา้ประชุม 

 .   บริษัทฯ จดัใหม้ีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน

การประชมุผูถื้อหุน้ 

.  การดาํเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น 

 .   บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ โดยบนัทกึการชีแจงขนัตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนใหที้ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั ซงึบรษัิทฯ ไดจ้ดบนัทึกประเด็นซกัถาม หรอืความคิดเห็น หรอืขอ้เสนอแนะของผู้

ถือหุน้ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร 

รวมทงับันทึกชือกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมและทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บน

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

.  บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยมติทีประชุมผูถ้ือหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในวนัทาํการถัดไปจากวนั

ประชมุผูถ้ือหุน้ โดยแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซดข์องบรษัิทฯ 

 .  บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ (AGM Checklist) ซึง

จดัทาํโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

5.4 บรษัิทไดมี้การบนัทึกรายงานการประชมุถกูตอ้ง ครบถว้น เพอืใหผู้ถ้ือหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดย

บนัทกึรายละเอียดของคณะกรรมการและผูบ้รหิารทีเขา้รว่มประชมุ วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ความเห็น ขอ้

ซกัถามต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ คาํชีแจงของกรรมการรวมทงัมติทีประชมุไวอ้ย่างชดัเจน และไดมี้การจดัสง่รายงานตอ่

ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน  วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และไดม้ีการเผยแพรร่ายงานดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์อง

บรษัิท นอกจากนี ยงัไดเ้ผยแพรภ่าพและเสยีงของการประชมุผูถ้ือหุน้บนเว็บไซดข์องบรษัิทดว้ย 

 

หมวดท ี . การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

  บรษัิท ไดใ้หค้วามสาํคญักบัผูถ้ือหุน้และดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตอ่ผูถ้ือหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและ

เป็นธรรมดงัน ี
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.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชอืบุคคลเพอืเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชือบุคคลเพือรับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑที์บริษัทฯกาํหนด ซึงไดมี้การเผยแพร่ผ่านตลาด

หลกัทรพัยแ์ละเว็บไซตบ์รษัิทก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ตงัแตว่นัท ี  ตลุาคม  ถึงวนัที  ธันวาคม  

.  การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

  ในกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะให้

บุคคลอืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมแทนได ้เพือเป็นการรกัษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทไดแ้จ้ง

รายละเอียดเกียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พรอ้มทงัไดแ้นะนาํวิธีและขนัตอนในการมอบฉนัทะ

ไวอ้ย่างชัดเจน ทีทางบริษัทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซงึเป็นแบบทีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนด

ทิศทางการลงคะแนนไดใ้นกรณีทีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ บริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษ

และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.เพืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ชาวต่างชาติพรอ้มทงัสามารถดูไดจ้ากเว็บไซต์

ของบรษัิท 

.  กาํหนดสิทธิออกเสียงในทปีระชุมผู้ถือหุ้น บริษัทไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถ้ือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไป

ตามจาํนวนหุน้ทีถืออยู่โดยหนึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนงึเสียง และไม่มีหุน้ใดทีมีสิทธิพิเศษทีจะจาํกัดสิทธิของผูถื้อหุน้

รายอนื 

.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทาํโดยเปิดเผย มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และจะเก็บ

บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงยกเวน้วาระเลือกตังกรรมการ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุรายทีเขา้รว่มประชมุ โดยใชร้ะบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

5.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปอ้งกนักรรมการบริษัทผูบ้ริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชนจ์าก

การใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ ทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตน รวมถึงการซือขาย

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ดงันี 

1.   บริษัทฯ จดัใหม้ีระบบ Firewall เพือป้องกันผูไ้ม่หวงัดีในการเขา้มาดแูล หรือทาํลายขอ้มลูทีสาํคญัของ

บรษัิทฯ นอกจากนนัยงัมีระบบ Anti-Virus เพอืป้องกนัการนาํไวรสัเขา้มาเผยแพร ่หรอืทาํลายขอ้มลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกาํหนดระบบรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูของพนกังาน Security ในแต่ละ 

Program Software เพอืจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มลูได ้

  3.   บรษัิทฯ ไดม้ีการกาํหนดการเก็บรกัษา และการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ ไวใ้นสญัญาจา้ง

แรงงาน และขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ และขอ้พงึปฏิบตัิในการทาํงาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูที้เกียวขอ้ง จากขอ้มลู หรอืข่าวสารใดๆ ของบรษัิทฯ ทยีงัเป็นความลบั และยงั

ไม ่เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทาํการแจ้งใหผู้้บริหารไดร้ับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลียงหรืองดการซือ หรือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณะ หากมีการซือขายในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซึงเริมตงัแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร พกังานชวัคราว และออกจากงาน ตามลาํดบั และบรษัิทฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยใหบ้คุคลทีกระทาํผิด

ดงักลา่วทาํการกลบัรายการ และนาํผลกาํไรทไีดจ้ากการซือขายหุน้นนั ๆ ไปบรจิาคแก่องคก์รการกศุลตอ่ไป 
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             5.   บคุคลภายนอกทีเขา้มามีส่วนรว่มในการตรวจสอบ จดัทาํ หรือทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูทอีาจมี

ผลต่อความเคลือนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จะตอ้งทาํสญัญารักษาขอ้มูลความลับ ไวก้ับบริษัทฯ 

จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

             6. บรษัิทมีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไมซ่บัซอ้น รายการระหวา่งกนัทเีกิดขนึเกือบทงัหมดเป็นการทาํรายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  . บริษัทปฏิบัติตามขอ้กฎหมาย ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์ในเรืองหลักเกณฑ์และวิธีการทาํรายการเกียวโยงกัน หลักเกณฑก์ารไดม้า

จาํหนา่ยไปซงึสนิทรพัยเ์ป็นตน้ 

 

หมวดท ี . บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สว่นไดส้่วนเสียทงั

ภายในและภายนอก  และไดก้าํหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพอืใหเ้กิดความโปรง่ใส 

เป็นธรรม และมนัใจวา่สิทธิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึง

ไดก้าํหนดนโยบายเพอืเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในแตล่ะกลุม่ ตลอดจนคาํนงึถึงชมุชนสงัคมและ

สงิแวดลอ้มเพือการพฒันาอยา่งยงัยืน ตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชนั ไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลิขสิทธิ 

และเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 

ผู้ถอืหุ้น   

บรษัิทฯ มุง่มนัในอนัทจีะพฒันากิจการของบรษัิทฯ ใหเ้จรญิกา้วหนา้ ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความ

ซือสตัยส์ุจริต เพือใหบ้ริษัทฯ มีความมนัคง สามารถสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างยงัยืนและเหมาะสม 

พรอ้มกบัปกปอ้งผลประโยชน ์และดแูลทรพัยส์นิของบรษัิทฯ  รวมทงัมีการรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทกุ

รายไดร้บัทราบอยา่งสมาํเสมอ ครบถว้น และถกูตอ้ง  อกีทงัขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ย

ความมีเหตมุีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมาํเสมอ 

ลูกค้า 

บริษัทฯ ตงัใจ และมุ่งมนัทีจะสรา้งความพึงพอใจและความมนัใจในคุณภาพของสินคา้ใหก้ับลกูคา้ 

โดยคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพือเพิมคณุค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการอย่างต่อเนืองเพือตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ทกุวยั ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อคาํรอ้งเรียนของลกูคา้ โดยผ่านทางพนกังานขาย

ของบรษัิทฯ ซงึประจาํอยูต่ามเคานเ์ตอรจ์าํหนา่ยสินคา้ ตามรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชนันาํทวัประเทศ 

พนักงาน 

พนกังานเป็นทรพัยากรทีมีค่าและเป็นหวัใจสาํคญัทีจะพาองคก์รไปสูค่วามสาํเรจ็ บรษัิทฯ จึงปฏิบตัิตอ่

พนกังานโดยมุง่สง่เสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอยา่งทวัถึง พรอ้มกบัสรา้ง

ความมนัคงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงใหพ้นกังานมีสว่นรว่ม

ในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพฒันาบริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน ตลอดจนดแูล รกัษา สภาพแวดลอ้ม
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ในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให้การดูแล

พนกังานในดา้นความปลอดภยัและจดัใหมี้สวสัดิการตา่งๆ เช่น   

- หอ้งพยาบาล 

- การตรวจสขุภาพประจาํปี   

- สวสัดิการซือสินคา้ราคาพเิศษเพอืช่วยการครองชีพของพนกังาน   

- ชดุฟอรม์ใหก้บัพนกังาน 

- กองทนุสาํรองเลยีงชีพ เพือการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกูเ้มอืพนกังานจาํเป็นตอ้งใชย้ามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบียตาํ    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทงัภายในและภายนอกเพอืพฒันาพนกังาน 

- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทงัในประเทศและตา่งประเทศ   

คู่ค้าหรอืเจ้าหนี 

บริษัทฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อคู่คา้หรือเจา้หนีซึงเป็นผูท้ีมีส่วนสาํคญัส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตของ

บริษัทฯโดยทางบริษัทฯไดม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกและประเมินผูข้ายดว้ย เพือใหม้นัใจว่าผูข้ายมี

ระดบัความสามารถทีจะตอบสนองต่อขอ้กาํหนดทางคุณภาพของบริษัทและลกูคา้ไดโ้ดยทางบริษัทมีหลกัการ

คดัเลือกทงัการประเมินตามวตัถดุิบ วสัดสุนิคา้ตา่ง ๆและรวมถึงการประเมินผูข้ายดงันี 

วตัถดุิบและวสัดสุนิคา้ทวัไป  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกมีดงันี 

.ระยะเวลาในการจัดสง่  .ราคาของสินคา้ .ปริมาณขนัตาํในการสงัซือ .มีระบบการตรวจสอบของ

แต่ละสินคา้ตามมาตรฐานทีกาํหนด .เงือนไขการชาํระเงิน .ระยะเวลาในการผลิต .กาํลงัการผลิต .ความถีใน

การจดัสง่สินคา้ 

วตัถดุิบทีใชใ้นการผลิต และการจา้งทาํอปุกรณท์ใีชใ้นการผลิตหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงันี 

.คุณภาพของสินคา้ .ระยะเวลาในการแกปั้ญหา .จาํนวนส่งทีเทียบกับใบสงัซือ .ส่งของไดต้าม

เวลาทีกาํหนด .เงือนไขการชาํระเงิน .ระบบเอกสารในการจดัสง่(เฉพาะผูข้ายในตา่งประเทศ)  โดยทางบรษัิทได้

จดัใหม้ีการทาํแบบฟอรม์ในการคดัเลือกผูข้ายและจดัใหม้ีการประเมินผูข้ายอยา่งนอ้ยปีละ ครงั 

    บริษัทฯ จะรกัษาและปฏิบตัิตามเงือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ ทีมีต่อคู่คา้ และหรือเจา้หนีอย่าง

เครง่ครดั และไม่เรียกรบั หรือยอมรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชนอื์นใด ทีไม่สจุริตในการคา้ และจะสรา้งสมัพนัธภาพ

และความเขา้ใจทีดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลียนความรู ้และร่วมกันพฒันาสินคา้และบริการเพือเพิมคุณค่าใหแ้ก่

สินคา้และบริการหากเกิดกรณีทีไมป่ฏิบตัิตามเงือนไขทีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษัทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนทีราบลว่งหนา้เพือ

รว่มกนัหาแนวทางในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 

  บริษัทมีนโยบายในการแนะนาํใหล้กูคา้เขา้โครงการAnti-Coruption ซงึในปี 2562 บริษัทฯ ไดช้ักชวน

บรษัิทคูค่า้เขา้รว่มประชมุและรบัฟังรายละเอียดเกียวกบัโครงการ CAC FOR SME  และมีบรษัิทคู่คา้สนใจเขา้รว่ม

ประชมุจาํนวน 48 บรษัิท  โดยบรษัิทฯ ไดเ้รยีนเชิญคณุพนา  รตันบรรณางกรู ตาํแหนง่ผูอ้าํนวยการโครงการ CAC, 

CAC FOR SME  เขา้มาใหค้วามรูเ้กียวกับรายละเอียดโครงการดงักล่าว เมือวนัที  4  กรกฎาคม  2562 ณ หอ้ง

ประชมุ 702  อาคารสาํนกังานใหญ่อรุณอมรนิทร ์
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สังคมและสงิแวดล้อม 

บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนงึผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม มีการปลกูฝังจิตสาํนึก 

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กิดขึนในบริษัทฯ อย่างต่อเนือง รวมถึงมีการสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็น

ประโยชนต์่อชุมชนและสงัคมโดยสว่นรวม และไม่กระทาํการใดๆ หรือใหก้ารสนบัสนุนการกระทาํทีผิดกฎหมาย 

หรือก่อใหเ้กิดผลเสียต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสงัคมและความมนัคงของประเทศโดยกาํหนดนโยบาย

และความรบัผิดชอบตอ่สงัคมรวมทงัดาํเนินกิจกรรมเพือสนบัสนนุการแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและกิจกรรม

ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนหลายกิจกรรม(ตามหวัขอ้ .ความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบั

ดแูลกิจการทดีี ESG (Environmental, Social, Governance) ในเอกสารแนบที  รายงานความยงัยืน) 

คู่แข่งขันทางการค้า 

บรษัิทฯ จะประพฤติปฏิบตัติามกรอบกติกาของการแขง่ขนัทเีป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบั

ของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีทีไมเ่หมาะสม หรอืขดัตอ่กฎหมายใด ๆ โดยมแีนวทางในการปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีด ี

2. ไมพ่ยายามทาํลายชือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ย โดยปราศจากความจรงิ 

3. ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเป็นความเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที ไมส่จุรติ หรอืไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้งใหก้บัพนกังานของคูแ่ข่ง 

4. สนบัสนนุและสง่เสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรมไมผ่กูขาดหรอืกาํหนดใหล้กูคา้ของบรษัิทตอ้งทาํการคา้

กบับรษัิทเทา่นนั 

5. สนบัสนนุการรว่มมือกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ทีเป็นประโยชนข์องผูบ้รโิภค  มิใช่เป็นไปเพอืการผกูขาด

การจดัสรรรายไดแ้ละสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร  การกาํหนดราคาสินคา้และบรกิาร  

อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสยีต่อผูบ้รโิภคในภาพรวม 

ในปี 2564 บริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน(Impact 

Mitigation) 

1.บรษัิทไดมี้การประเมินผลกระทบ(การบรรเทาและ/หรอืสรา้งประโยชน)์ใหแ้ก่พนกังานและครอบครวั  ดงันี 

1) ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานและไม่มีการลดเงินเดือนพนักงานลงรวมทังยังคงให้

สวสัดิการตามปกต ิ

2) มีกองทนุสาํหรบัพนกังานโดยใหพ้นกังานกูย้ืมแบบไม่คิดดอกเบีย 

3) มีการลดเวลาการทาํงาน และ ให ้Work From Home เพือลดการแออดัของทงัสถานทีทาํงานและ

การเดินทาง รวมทงักาํไยงัมีการจดัประชุมผ่านทาง online เพอืใหพ้นกังานปลอดภยัตอ่สถานการณ์

ระบาดของโควิด-19 

4) มีการดูแลสขุอนามยัพนกังานโดยมีการจัดเตรียมอปุกรณต์่างๆ เช่นเจลแอลกอฮอลลล์า้งมือ , ให้

พนกังานทกุคนใส่หนา้กากอนามยั, ปรบัเวลาพกักลางวนัใหเ้ร็วเพือใหพ้นกังานปลอดภยัจากการ

ออกไปรบัประทานอาหารทีเจอคนในช่วงเวลาเรง่ด่วน, ใหพ้นกังานตรวจ ATK 

2.บรษัิทมีการประเมินผลกระทบทีเกิดขนึและจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรอืสรา้งประโยชน)์ ใหแ้ก่ลกูคา้ 

1) มีการชะลอการชาํระหนีสาํหรบัลกูคา้ทีไดร้บัผลกระทบ 
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2)  มีการยืดการชาํระหนใีหก้บัลกูคา้ OEM และรา้นคา้ยอ่ยในภาคต่างจงัหวดัมากกว่า โดยมีการผ่อน

ผนัการยืดชาํระหนขีองลกูคา้เพอืเพิมสภาพคลอ่งใหล้กูคา้ 

3.บริษัทมีการประเมินผลกระทบทีเกิดขนึและจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสรา้งประโยชน)์ ใหแ้ก่คู่คา้ 

เช่น 

1) มีการจ่ายชาํระตรงเวลา ไมม่กีารเลอืนการชาํระเงิน 

4.บริษัทมีการประเมินผลกระทบทีเกิดขนึและจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสรา้งประโยชน)์ ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ 

1) มีการจัด Opportunity Day ผ่านทางช่องทาง online เพือไดส้ือสารกับผูล้งทุนและเพือสรา้งความ

เชือมนัใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงสถานการณปั์จจุบนัของบรษัิท 

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

บรษัิทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเกียวกบัการไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลิขสิทธิโดยกาํหนดให้

กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรืองทรพัยส์ินทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธิ โดยการปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทไม่ใหถู้กล่วงละเมิดและหลีกเลียงการละเมิด

ทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอนื 

ทผี่านมาบรษัิทฯไมเ่คยมีรายงานการถกูรอ้งเรยีนเกียวกบัการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ 

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพือประโยชนท์างธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั และบริษัทไดร้ว่มลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption) พรอ้มทงัมีการกาํหนดให ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ

บรษัิทยอ่ยทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยกาํหนดนโยบายทเีนน้การปลกูจิตสาํนึก

ใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสยีของการทจุรติคอรร์ปัชนัรวมถึงการสรา้งค่านิยมทีดี เพือพฒันา

องคก์รใหม้ีความถกูตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไมก่่อใหเ้กิดความเสยีงต่อความเสียหายของ

กิจการ รวมทงัไดก้าํหนดนโยบายต่าง ๆ ซึงเกียวกับการต่อต่านทุจริตคอรร์ปัชันอย่างชัดเจน ดังนนัเพือเป็นการ

ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว และปฏิบติัตนตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั บริษัทจึงไดก้าํหนดกรรมการผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยทกุคน ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ดงัน ี

 เนน้การปลกูจิตสาํนึกใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอรร์ปัชนั 

รวมทงัสรา้งคา่นิยมทีดี เพือพฒันาองคก์รใหมี้ความถกูตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 กาํหนดใหก้รรมการบรษัิท และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยไม่

เขา้ไปเกียวขอ้งกบัเรืองทจุริตคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือประโยชนท์งัต่อบริษัท ต่อ

ตนเอง ต่อครอบครวั ตอ่เพอืน และตอ่คนรูจ้กั 

 สรา้งระบบการควบคมุภายใน เพอืป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั จะสง่ผลใหค้วามโปรง่ใสและการกาํกบั

ดแูลกิจการทดีี เกิดขนึอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้

 บรษัิทมีมาตรการในการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนในการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน โดยจะจดัเก็บขอ้มลูทีไดร้บั

จากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียนเป็นสาํคญั โดยจะไดร้บั

ความคุม้ครองจากการปฏิบตัิทีไมเ่ป็นธรรม            
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 การทจุริตคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ

ทางวินยัตามระเบียบทบีรษัิทกาํหนดไว ้นอกจากนี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํ

นนัผิดกฎหมาย 

 บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการสือสาร และประชาสมัพนัธ ์เพือสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจแก่

กรรมการบรษัิท พนกังานและผูที้เกียวขอ้งกบับรษัิท ในเรอืงทีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้น

ทจุรติคอรร์ปัชนั 

ทงันี การกาํหนดนโยบาย หลกัปฏิบตัิ รวมถึงการสรา้งระบบการควบคุมภายใน เพือป้องกันการทจุริต

คอรร์ปัชัน จะส่งผลใหค้วามโปร่งใสและการกาํกับดูแลกิจการทีดี เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้จาก

นโยบายดงักลา่วไดก้าํหนดเป็นมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัทีอาจเกิดขนึ รวมถึงการหาวิธีการแกไ้ขทีเหมาะสม 

และกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบรษัิทฯ และกรรมการอิสระของบรษัิท

ฯโดยบริษัทไดม้ีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท www.sabina.co.th (ตามหัวขอ้ .ความ

รบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกับดูแลกิจการทีดี ESG (Environmental, Social, Governance) ใน

เอกสารแนบที  รายงานความยงัยืน) 

4. ช่องทางในการติดต่อสอืสาร 

  บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีส่วนไดเ้สีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคาํถาม รวมทังขอ้

รอ้งเรียนมายงับริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th    หรือหน่วยงานนักลงทนุ

สมัพันธ์คือคุณสมคิด ผดุงเกียรติศกัดิ E-mail address  : ir@sabina.co.th   โทรศัพท ์ -  โดยทีอยู่ทาง

ไปรษณีย ์ ไดแ้ก่ บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) เลขที 12  ถนนอรุณอมรินทร ์  แขวงอรุณอมรินทร ์  เขตบางกอก

นอ้ย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทงันีในกรณีทเีป็นประเด็นสาํคญัหรอืเรอืงทีอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายกบับรษัิท เลขานกุารจะนาํเรอืง

ดงักลา่วเสนอต่อคณะกรรมการของบรษัิทตอ่ไป 

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อรอ้งเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

   บรษัิทฯ  จดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแส  ขอ้รอ้งเรยีน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรอื

พฤติกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบรษัิทฯ   ทงัจากพนกังาน บคุคล

ทเีกียวขอ้ง  และผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ    ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    

ซงึทาํหนา้ทเีป็นหนว่ยงานรบัขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี 

ขนัตอนกระบวนการดาํเนินการเมอืได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

   บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ บคุคลทเีกียวขอ้ง และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่สามารถติดตอ่/

รอ้งเรียนในเรืองทีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจง้เบาะแส     ขอ้รอ้งเรียน  เพือเป็น

แนวทางสูก่ารพฒันาและสรา้งความยงัยืนใหก้บัองคก์ร ดงัน ี

 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เท็จจรงิทเีกียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ 

 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรายงานขอ้เท็จจรงิตอ่กรรมการอิสระปฏิบตัิหนา้ทีสอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพอืพิจารณาการ

รอ้งเรยีน โดยแยกแยะเรอืงทีเกียวขอ้งกบันโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั   ออกเป็นประเด็น  ดา้นการ
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สนบัสนนุทางการเมือง ดา้นการใหเ้งินสนบัสนนุและการบรจิาคเพือการกศุล และการรบั  การใหข้องขวญั  

ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใด  

 มาตรการดาํเนินการ โดยผูร้ ับเรืองรอ้งเรียนนาํเสนอต่อคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั    เพือ

สอบสวนขอ้เท็จจริงโดยมีการกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีไดร้บัเรือง พรอ้มกาํหนด

มาตรการดาํเนินการ  เพือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัโดย

ทางคณะกรรมการจะมีการกลนักรองขอ้มูลและจะมีการส่งขอ้มลูถึงคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา

ตอ่ไป    

 การรายงานผล โดยผูร้บัเรืองรอ้งเรียนมีหนา้ทีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรียนรบัทราบ หากผู้

รอ้งเรยีนเปิดเผยตนเองในกรณีทเีป็นเรอืงสาํคญั  ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อ

ประธานกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิททราบ 

 หากผูถู้กกล่าวหา กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชนัจริง  ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อตา้นทุจริต

คอรร์ปัชนั    ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ทกีาํหนดไว ้    หาก

กระทาํผิดตอ่กฎหมายตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายต่อไป 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อรอ้งเรียน  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์       :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท ์      :    02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์     :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรอืแจง้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง                                                        

ไปรษณีย ์: บรษัิท ซาบีนา่  จาํกดั(มหาชน)  

              เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร ์  

              เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 

โดยข้อมูลการร้องเรียนทัวไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบรษัิทจะดาํเนินการตามขนัตอนตอ่ไป 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลที

เกียวข้อง แต่หากผูร้อ้งรอ้งเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนา้และชีแจง

ขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบ 

 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจัดเก็บขอ้มลูทีไดร้บัจากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผู้

รอ้งเรียนเป็นสาํคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียน และ/หรือผูที้ใหข้อ้มูล และ/หรือความ

รว่มมือในการตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปลียน
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ตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  สถานทีทาํงาน  สงัพักงาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบัติงาน    เลิกจ้าง อัน

เนืองมาจากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน  เป็นตน้  ซึงขอ้รอ้งเรียนการดาํเนินการทวัไปจะถูกเก็บเป็น

ความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถกูเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง  

   นอกจากนีบริษัทยงัจัดช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้อ้งเรียนใน

กรณีการกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารระดับสงู  การกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงพฤติกรรมทสีอ่ถึงการทจุรติ การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผ่านช่องทางดงัน ี  

      ไปรษณีย ์  :      ประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

                                เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์ แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 

                                กรุงเทพมหานคร  

    โดยขอ้มูลรอ้งเรียนการดาํเนินการทวัไปจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามเป็นธรรม สว่นการรอ้งเรยีน

การกระทาํผิดของผูบ้ริหารระดับสงูจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดาํเนินการตาม

ขนัตอนตอ่ไป         

    ทีผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวตัิการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน  ผูบ้ริโภค การแข่งขันทาง

การคา้และสิงแวดลอ้ม 

 

หมวดท ี . การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท  

  บรษัิทไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัตา่ง ๆ  ทีเกียวขอ้งกบับรษัิท ทงัในดา้นการเงินและไมใ่ช่ดา้นการเงินซงึอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในการลงทนุโดยไดจ้ัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างพียงพอ 

ถกูตอ้งครบถว้น และทนัเวลาไวใ้นรายงานประจาํปี คาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสมัพนัธ์

ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทังภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

2. การจดัทาํรายงานทางดา้นการเงิน  

เพือแสดงความรบัผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึงเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏใน

รายงานประจาํปีใหม้ีการจดัทาํขนึตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป โดยใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือ

ปฏิบตัิอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนไดม้ี

การพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและความรอบคอบในการจดัทาํงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดแ้ต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบซงึประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพือทาํหนา้ทีดแูลรบัผิดชอบเกียวกบัคณุภาพของรายงาน

ทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน 

.  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการ

บรษัิท ผูบ้รหิารและพนกังาน เป็นลายลกัษณอ์กัษรและเผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องบรษัิท 
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4.  คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดนโยบายการดูแลสงัคมและรกัษาสิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการ

ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ(ตามหวัขอ้ .ความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบั

ดแูลกิจการทดีี ESG (Environmental, Social, Governance) ในเอกสารแนบที 6 รายงานความยงัยืน) 

5.  บรษัิท ไดมี้การเปิดเผยการทาํรายการระหวา่งกนั ซงึบรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบชืุอบคุคลทีมีการทาํ

รายการระหว่างกัน ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเงือนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกนั (รายละเอียด

ตามหวัขอ้ การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั ขอ้ 9) 

6.  บรษัิทมีการกาํหนดนโยบายใหก้รรมการของบรษัิทตอ้งรายงานการซือ-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทให้

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิททราบทกุครงั  

.  บริษัทมีการกาํหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร

ตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบทกุครงัถึงการมีสว่นไดเ้สียของตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ภายในสามเดือนนบัแต่

วนัทไีดร้บัแตง่ตงัหรอืวนัทมีีการเปลยีนแปลง 

8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทมีการนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง ให้

เป็นไปอยา่งชดัเจนโปรง่ใส จากการเปรยีบเทียบกบับรษัิทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพอืใหส้ามารถดงึดดูและรกัษา

กรรมการทีมีความรูค้วามสามารถไวไ้ด ้และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนาํเสนอขออนุมตัิจากทีประชุมผูถ้ือหุน้

ทกุปี 

สาํหรบัคา่ตอบแทนผูบ้รหิารคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน ซงึไมร่วมกรรมการทีเป็นผูบ้รหิาร ทาํหนา้ทีในการกาํหนด พิจารณา และติดตามดแูลโครงสรา้ง

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบรษัิทฯ) ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร รวมถึงการ

ติดตามใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ทีตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด เพือนาํขอ้มลูไปใชใ้นการพิจารณาคา่ตอบแทน

ทเีหมาะสมทงัในระยะสนัและระยะยาว และสอืสารใหแ้ก่ผูบ้รหิารทกุระดบัรบัทราบ ทงันี ใหด้าํเนินการทกุขนัตอน

กบัพนกังานทกุระดบัดว้ยเช่นกนั 

แนวทางปฏิบตั ิ

กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ) 

คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาเป็นประจาํทกุปี ทงันี เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกาํหนด ซงึค่าตอบแทนตา่งๆ จะอยูใ่นระดบัทจีงูใจ โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ทคีวามรบัผิดชอบภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ ตามผลการ

ปฏิบตัิงานของ CEO ตลอดจนผลการดาํเนินงาน การเติบโตทางผลกาํไรในปีทีผ่านมาของบรษัิทฯ และภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของบรษัิทฯ ตามวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์

ของกิจการในระยะยาว รวมถงึเปรยีบเทียบอา้งอิงจากบรษัิททีเป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัในระดบัใกลเ้คียงกนั 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เพอืใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการตอ่ไป        

คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาและกาํหนดคา่ตอบแทน การ

พิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบ ชดัเจน และโปรง่ใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขต 

ภาระหนา้ทีความรบัผิดชอบของกรรมการ และเปรยีบเทียบอา้งองิจากบรษัิททเีป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัใน
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ระดบัใกลเ้คียงกนั รวมถึงพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบรษัิทฯ ซงึสงูเพยีง

พอทจีะดงึดดู และรกัษากรรมการทีมีคณุสมบตัิทีตอ้งการไวไ้ด ้นาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือพจิารณาเห็นชอบ 

และเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เพอืพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

สาํหรบัคา่ตอบแทนจะจดัสรรจากเงินคงเหลือหลงัหกัคา่เบียประชมุ ซงึเฉลยีตามตาํแหนง่หนา้ทีของกรรมการ ทงันี 

กรรมการทีไดร้บัมอบหมายใหม้หีนา้ที และความรบัผิดชอบเพมิขนึ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพมิสงูขนึ เพอืใหเ้หมาะสม

กบัภาระหนา้ทนีนัเช่นกนั 

ผู้บริหารระดับสูง 

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูบ้รหิาร จะพิจารณาเป็นประจาํทกุปีโดยกรรมการผูจ้ดัการ ซงึ

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกาํหนดเช่นเดยีวกบักรรมการ

ผูจ้ดัการ (CEO ของบรษัิทฯ) 

สาํหรบัคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทคีณะกรรมการบริหารกาํหนดซงึเชือมโยง

กบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน (จาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการ

และผูบ้ริหาร ในหวัขอ้ที . โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการและขอ้มลูสาํคญัเกียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอนืๆ) 

9. ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทงัทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงินทีมีความครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทวัถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และ

ข่าวสารต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูที้เกียวขอ้งไดร้บัทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.sabina.co.th 

เพือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 

โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร รายงานประจาํปี หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ ขา่วจากสอืมวลชน  และขอ้มูล

อนืๆ ทีจาํเป็น 

นอกจากนนั ทางบริษัทฯ  ได้ดาํเนินการจัดตงัหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพือ

ใหบ้ริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห ์และประชาชนทวัไป 

ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามของนกัลงทนุและผูท้ีเกียวขอ้งซึงสามารถติดต่อเขา้มาทางผูดู้แลหน่วยงานนักลงทนุ

สมัพนัธ ์คือ คณุสมคิด ผดงุเกียรติศกัดิ   โดยผ่านทางอีเมล ์ir@sabina.co.th   หรอืโทรศพัทไ์ดที้ โทร.0-2422-9400  

สาํหรบัปี ทีผ่านมา  บริษัทไดม้ีการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทวัไปแก่

นกัวิเคราะห ์นกัลงทุนและ ผูถื้อหุน้อย่างต่อเนือง โดยการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสือสาธารณะ และบริษัทไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพือเป็นช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลู ทาํใหส้ามารถพบปะและรบัฟังความคิดเห็นของ

นกัวิเคราะห ์นกัลงทนุและผูถ้ือหุน้ไดโ้ดยตรงเพือเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและ เพือเป็นขอ้มูลประกอบการ

ตดัสนิใจของนกัลงทนุ โดยผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี 

  - Roadshow       จาํนวน   2  ครงั 

  - Opportunity Day    จาํนวน       ครงั 

  - Company Visit     จาํนวน       ครงั 

                             - จดัทาํจดหมายขา่วทีเกียวกบัผลประกอบการของบรษัิท  จาํนวน  20  ครงั 

และมีกิจกรรมอนื ๆ อีก เช่นการพบปะนกัลงทนุ  
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   ทีผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวตัิการถูกสงัใหแ้ก้ไขงบการเงินโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทังไดมี้การ

เปิดเผยงบการเงินประจาํปีและ รายไตรมาส ตอ่ผูถ้ือหุน้และนกัลงทนุภายในกาํหนดเวลา 

 หมวดท ี . ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนา้ทีสาํคญัในการกาํกับดูแลกิจการเพือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบตอ่ผลการปฏบิตัิหนา้ทตีอ่ผูถ้ือหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

            5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

        คณะกรรมการบรษัิท มีจาํนวน  ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน  ท่าน(เป็น

กรรมการอิสระจาํนวน  ทา่น)โดยมีกรรมการอสิระทีเป็นเพศหญิงจาํนวน  ท่านและกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารจาํนวน 

 ท่าน 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการทีมีคณุสมบตัิ

หลากหลาย เป็นบคุคลทีมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์ีเป็นประโยชนก์บับริษัท สามารถปฏิบติัหนา้ทีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นทียอมรบัและเชือถือโดยทวัไปบริษัทมีการแบ่งแยกหนา้ที และ

ความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทไวอ้ยา่งชดัเจน 

       คณะกรรมการบริษัทไดร้บัเลือกตงัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งทีแน่นอนซึงเป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯทีกาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงัใหก้รรมการทีดาํรงตาํแหน่งนานทีสดุ

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งและเมือครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปไดอี้ก 

และไม่มีกรรมการท่านใดทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน  แห่งทงันีบริษัทยงัไม่ไดมี้นโยบาย

กาํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ  

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุน้สว่นของบริษัทสอบ

บญัชีภายนอกทบีรษัิทใชบ้รกิารอยูใ่นช่วงเวลา  ปีทีผ่านมา 

ในคณะกรรมการของบรษัิทไมมี่กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียน

อนืมากกวา่  แหง่ 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารมากกว่า  ท่านทีเคยเป็นผูท้ีมีประสบการณ์

ทาํงานเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

  - ทีผ่านมา ไมม่ีประวตัิการทาํผิดของคณะกรรมการบรษัิท 

  - ทีผ่านมา บรษัิทฯไมมี่ประวตัิการกระทาํผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัย ์

  . .    การดาํรงตาํแหน่งกรรมการทอีืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

         เพือใหก้รรมการสามารถอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบรษัิททีกรรมการแตล่ะคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไวด้งัน ี

 1. คณะกรรมการบรษัิท มีการกาํหนดนโยบายในไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบรษัิทจดทะเบียนอืนของ

กรรมการผูจ้ดัการ(CEO)ไวไ้ดไ้มเ่กิน  บรษัิท 

         2. คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายใหก้รรมการดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืนไดไ้ม่เกิน 

5 บรษัิท   แตไ่ม่ไดก้าํหนดการเป็นกรรมการในบรษัิททีมิไดจ้ดทะเบียน 

          3. ในกรณีทีกรรมการรายใดรายหนงึของบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบียน

มากกวา่ 5 บรษัิท   ก็ใหชี้แจงผูถื้อหุน้และผูเ้กียวขอ้งทราบถึงเหตผุลและผลตอ่การปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการดงักลา่วไว้

ในแบบแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ดว้ย   
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และทีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไมม่ีกรรมการทา่นใดทีไปดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจด

ทะเบียนอนืเกิน  แหง่ 

   5.1.2 การถว่งดุลของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบไปดว้ยกรรมการทงัหมด  ท่าน มี

กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํนวน  ทา่น และดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ จาํนวน  ท่าน 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกลเ้คียงกบั

สว่น 1 ใน 3 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และเมือครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปได้

อีก 

   . .   การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีโดยไดก้าํหนดอาํนาจอนุมัติ และดาํเนินการของบริษัทไวอ้ย่าง

ชดัเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยไดจ้ดัแบ่งเป็นหมวดหมูต่ามสายงานอนัไดแ้ก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชี

และการเงิน หน่วยงานทรพัยากรมนุษย ์หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอืนๆ โดยไดถ้กูบรรจุไวใ้น

ระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการฉบบัท ี1/2549 ลงวนัที 1 กนัยายน 2549 

 ดว้ยบทบาท และภาระหนา้ทีทีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผูจ้ัดการ 

บริษัทฯ จึงกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมิใช่บคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพือ

แบ่งแยกบทบาทหนา้ทีออกจากกันอย่างชัดเจน ซึงก่อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน นอกจากนี 

คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพือกํากับดูแลใหก้าร

ดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ อย่างไรก็ตามประธาน

กรรมการบริษัทไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเป็นอิสระเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการทุก

ทา่นมีอิสระในการปฏิบตัิหนา้ทีและแสดงความเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ขอ้เสนอแนะทเีป็นประโยชน์

กบับรษัิทฯ 

. .   นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงประโยชนข์องการดาํเนินธุรกิจจึงกาํหนดใหม้ี  ความหลากหลาย

ของคณะกรรมการบรษัิทและเห็นวา่เป็นปัจจยัหนงึในการเพมิประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ การตดัสินใจและการ

ทาํงานของคณะกรรมการบรษัิท 

ทงันี ความหลากหลายนนัไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะในเรืองเพศเท่านนั แต่ยงัรวมถึง อายุ ประวตัิการศึกษา 

ประสบการณใ์นวิชาชีพ ทกัษะและความรู ้ ดงันนัในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตงักรรมการของบรษัิทจะอยูบ่น

พืนฐานของความรูค้วามสามารถและใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกซงึไดค้าํนึงถึงผลประโยชนข์องความหลากหลาย

มาประกอบดว้ย 

อาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดหนา้ทีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ แทนบรษัิทซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน ี
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อาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหนา้ทีกาํหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจดัการของ

ฝ่ายบริหาร คอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วมและไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนั 

นอกจากนีประธานกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีภาวะผูน้าํดูแลกรรมการมิใหอ้ยู่ภายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชมุทงัในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม สนบัสนนุ

และผลกัดันใหผู้ร้่วมประชุมใชส้ิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพโดยกาํหนดใหม้ีการจดัองคป์ระกอบ ขนาด และโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทเพอืก่อใหเ้กิดความ

สมดลุระหวา่งกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระ 

 จดัใหเ้กิดการมีสว่นรว่มกนัของกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ

ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบรษัิท    

 จดัใหม้ีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมาํเสมอและความมุง่หวงัในการ

รว่มมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ทีในการบริหารงานประจาํเพือใหเ้ป็นไปตามเพอืใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คาํสงั และมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติทีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทและ/หรอืมติทปีระชมุผูถื้อหุน้ 

.จดัใหมี้การจดัทาํนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพือพิจารณาอนุมัติ และมีหนา้ทีในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจทีไดร้บัอนุมัติ ตลอดจน

งบประมาณทไีดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทตามช่วงระยะเวลาทีไดก้าํหนดไว ้

.บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของบริษัทเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทาง

ธุรกิจและงบประมาณเพอืบรรลจุุดมุง่หมายทางการเงินทีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

.กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน  การจดัสรรทรพัยากร เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการบริหาร

จดัการ  เพือใหม้นัใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานทางธุรกิจของ

บรษัิท 

.กาํหนด ตรวจสอบ และเสริมสรา้งมาตรฐานขององคก์รใหม้ีความแขง่แกรง่ ซงึเป็นสงิทีจาํเป็นตอ่การ

แข่งขนัและการสรา้งมลูคา่แก่องคก์ร โดยมีการทาํงานอยา่งตอ่เนอืงกบับคุคลากรและผลิตภณัฑ ์

 .วิเคราะหส์ถานการณปั์จจุบนัและสถานการณท์ีอาจจะเกิดขึน ของสภาวะอตุสาหกรรมทวัโลก เพือ

คาดการณก์ารถึงการเปลยีนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปลยีนกลยทุธข์องบรษัิท  

  . พิจารณาและอนมุตัิ การบรรจุ แต่งตงั โยกยา้ย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทาง

วินัย ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน จัดใหม้ีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจาํทังนีมาตรการดังกล่าวตอ้งไม่ขัดแย้งกับอาํนาจของคณะ

กรรมการบรหิาร 
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.ออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสงั

และมติของทีประชมุผูถ้ือหุน้ ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิาร 

     .อนมุตัิรายการปกติทางการเงินของบรษัิท ฯ 

 9.มอีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืนมีอาํนาจในการปฏิบตัิหนา้ทีเรอืงใด

เรืองหนงึโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอนื จะตอ้งอยู่ภายใต้

ขอบเขตของอาํนาจ และ/หรือภายใตก้ฎระเบียบภายใน หรือคาํสงัทีไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท

การมอบอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการอาจไมส่ามารถกระทาํได ้ในกรณีทีเป็นการอนมุตัิ

รายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ตามคาํนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) โดยอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือไดร้บัผลโยชนใ์นทกุรูปแบบ หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท หรือบริษัทย่อย เวน้แต่รายการดงักล่าว สอดคลอ้งกับนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ไีดร้บัการอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหรอืทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

            5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตงัคณะกรรมการชดุยอ่ย  คณะ เพือติดตามและกาํกบัดแูลการดาํเนินงาน

อย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมาํเสมอ โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าทีความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะชดุไวด้งัน ี

1. คณะกรรมการบริหาร  มีหนา้ทีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แกปั้ญหาทีสาํคญั

และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือใหเ้ป็นไปตาม

เปา้หมายทีไดก้าํหนดไว ้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนา้ทีสอบทานความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินของบรษัิท และ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทงัพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการทเีกียวโยงใหถ้กูตอ้งครบถว้น และให้

คาํแนะนาํปรกึษาทเีป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการในการดา้นกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าทีในการพิจารณาหลักเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามคณุสมบติัในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดย่อย

อนืๆ และกรรมการบรษัิท 

4. คณะกรรมการบริหารความเสียง  มีหนา้ทีในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์และกระบวนการประเมินผล 

รวมทงัใหค้าํแนะนาํความเสยีงโดยรวมของบรษัิท 

            5.3  บทบาท  หน้าท ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ทีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ทีในการพิจารณาและใหค้วามเห็นใน

เรืองทีสาํคัญเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคมุภายในและการบรหิารความเสียง รวมทงักลไกในการรบั

เรืองรอ้งเรียนและดาํเนินการกรณีมีการชีเบาะแส ดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจต่อเนืองในระยะยาว รวมทังแผนการ

พฒันาพนกังาน และความตอ่เนืองของผูบ้รหิาร 

 . .   ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน ์   

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุง่มนัทีจะดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้จรญิกา้วหนา้ และมีการเติบโต

ทีมันคง เพือสร้างผลตอบแทนทีดีทีสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าทีด้วยความรู้ 
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ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อยา่งเต็มความสามารถ โดยยึดถือตาม

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้พึงปฏิบตัิทีดีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีได้

กาํหนดไวเ้พือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูน้าํเสนอวิสยัทศัน ์ ภารกิจ กลยทุธ์ 

นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพือใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทฯ ในการกาํกบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางทจีะเพมิ

มลูค่าและความมงัคงัแก่บริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ย

และในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณาอนมุติั และทบทวนวิสยัทศัน ์และภารกิจและเป้าหมาย

ของบริษัท  และใหค้วามเห็นชอบและติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบตัิตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางทีวางไวอ้ยา่ง

สมาํเสมอ 

คณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลใหม้ีการนาํกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการ

ทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ

ดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆเพือให้

เป็นไปตามกลยทุธที์วางไว ้

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณากาํหนดบทบาทและหนา้ทีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยไดจ้ดัใหมี้การแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทงัในดา้นโครงสรา้งและ

การปฏิบตัิตามหนา้ที ทงันีบริษัทไดมี้การจัดทาํหนงัสือมอบอาํนาจระบุขอบเขตทีชัดเจนของผูบ้ริหารและมีการ

กาํหนดระดบัอาํนาจในการดาํเนินงานแตล่ะดา้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

และเพือใหก้ารปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตอาํนาจหนา้ที

และความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย บริษัทฯ จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหมโ่ดยบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมและ

นาํส่งเอกสารขอ้มูลทีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ทีของกรรมการใหม่เช่นโครงสรา้งเงินทุน โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 

รายชือและประวตัิโดยยอ่ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดาํเนินงานทีผ่าน

มา และส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรม ใหค้วามรูด้า้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทงัจัดทาํสรุปภาพรวมธุรกิจ

และผลการดาํเนินงานทีผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ใหก้รรมการใหม่ไดศ้ึกษาทาํ

ความเขา้ใจ พรอ้มคู่มือขอ้พึงปฏิบตัิทีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนเพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานขณะ

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกดว้ย 

  5.3.2.  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัความซือสตัยส์ุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม

กฎหมาย  เพือเพิมความเชือมนัต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน และสงัคมสว่นรวม บริษัทฯ จะ

ควบคมุดแูลไมใ่หมี้การแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนและผูเ้กียวขอ้ง โดยการนาํขอ้มลูภายในทียงัไมไ่ดเ้ปิดเผย หรอื

ทเีป็นความลบัไปใชห้รอืนาํไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรอืทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

นอกจากนี บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัทาํคูมื่อจรยิธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และทาํการสือสารใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดร้บัทราบ และยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั และ

ทวัถึงรวมถึงใหม้ีการติดตามการปฎิบตัิตามคูม่ืออย่างสมาํเสมอ 
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ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการให้พนักงานทุกคนทําแบบทดสอบเกียวกับกฏเกณฑแ์ละการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนนโยบายทรพัยากรบุคคล(Human Resource Poliy Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบริษัท 

เพือใหม้นัใจไดว้า่พนกังานทกุคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเกียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และสามารถปฏิบตัิหนา้ที

ไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทงั บริษัทฯ ไดน้าํผลทีไดม้าประเมินระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจของพนกังานเพือปรบัปรุง

การสือสารใหพ้นกังานมีความเขา้ใจอยา่งทวัถึง และตระหนกัถึงหนา้ทีของตนในการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการที

ดีขององคก์ร โดยทางบริษัทไดป้รบัปรุงและพฒันาแบบทดสอบดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกับกฏหมายและระเบียบที

เปลียนแปลงไปตลอดเวลา และกาํหนดใหพ้นักงานทีทาํแบบทดสอบไดค้ะแนนไม่ถึงเกณฑท์ีกาํหนด ศึกษาหา

ความรูเ้พิมเติมและทาํแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ ์นอกจากการกาํหนดใหพ้นกังานปัจจบุนัตอ้งทาํแบบทดสอบโดย

ถือเป็นสว่นหนงึของตวัชีวดัการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานทเีขา้ทาํงานระหวา่งปีทกุคนก็ถกูกาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ

ดังกล่าวเพิมเติมจากการเขา้ฟังกฏระเบียบในการปฐมนิเทศ ทงันี ผลการทดสอบดงักล่าวถือเป็นส่วนหนงึในการ

พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี 

บริษัทฯไดเ้ผยแพรคู่่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกับดแูลกิจการทีดี”

ในปีทีผา่นมา กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมพ่บการกระทาํผิดจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

 5.3.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ มีแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจนในการดแูลและขจดั

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตมีุผล 

การทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อทีประชุมโดย

ระบมุลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักลา่ว ดว้ยขอ้มลูทโีปรง่ใสสามารถตรวจสอบ

ได ้  หากรายการใดจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือทีประชุมผูถื้อหุน้   รายการ

ดังกล่าวจะไดร้บัการพิจารณากลนักรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํ

รายการดงักลา่ว 

ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นทีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ

เปิดเผยความเห็นทีแตกตา่งดงักลา่วดว้ย   ในกรณีทีกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนนัจะไมม่ี

สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทงันีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

นอกจากนีคณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละใหก้รรมการบรษัิท , ผูบ้รหิาร และบคุคลที

มีความเกียวขอ้งใหม้ีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง   ซึงเป็นส่วนไดเ้สียที

เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพือใหบ้ริษัทมีขอ้มลูประกอบการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํรายการทเีกียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส 

บรษัิทไดมี้การเปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ในปี 2564 รวมทงัคณะกรรมการ

บริษัทไดใ้หค้วามเห็นว่ารายการระหวา่งกนัทกุรายการเป็นรายการทีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต.(รายละเอียดตามหัวขอ้ การควบคุมภายในและ

รายการระหวา่งกนั ขอ้ 9) 
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. .  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายหา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทอียูใ่นหนว่ยงานทรีบัทราบขอ้มลูใชข้อ้มลู

ภายในของบรษัิททยีงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลยีนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท

ฯทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯในช่วง  วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิด

ทางวินยัตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ หากกระทาํการอนัเป็นการแสวงประโยชนส์่วนตนจากขอ้มลูภายในทีตนลว่งรู ้

ก่อนเปิดเผยสูส่าธารณะ และละเวน้การซอืขายหลกัทรพัยห์รอืรอใหผู้ล้งทนุรบัทราบขอ้มลูภายหลงัจากวนัทีไดมี้การ

เผยแพรข่อ้มลู   อยา่งนอ้ย24 ชวัโมง แตถ่า้ขอ้มลูมีความซบัซอ้นมากใหร้อถึง  ชวัโมงภายหลงัจากขอ้มลูไดม้ีการ

เผยแพร่แลว้ นอกจากนี หากกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารมีการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้

รบัทราบทกุครงั 

โดยบริษัท ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการเกียวกับการซือ

ขายหุน้ของตนเองอยา่งนอ้ยลว่งหนา้  วนัก่อนทาํการซอืขาย 

บริษัทไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งเปิดเผยรายงานการซือขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท

ใหท้ปีระชมุคณะกรรมการทราบทกุครงั 

อีกทงัคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดใหม้ีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษัท 

กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถึงครอบครวัทีถกูตอ้งตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหนา้ทรีายงานการถือ

ครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

    5.3.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุม

ภายในทีครอบคลมุทงัในดา้นการบรหิาร การเงิน การดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบทเีกียวขอ้ง มีความอิสระ สามารถทาํหนา้ทตีรวจสอบ และถ่วงดลุไดอ้ยา่งเต็มที 

นอกจากนนัยงัมุง่เนน้ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนอืง 

คณะกรรมการบรษัิทฯไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในซงึทาํหนา้ทตีรวจสอบระบบควบคมุภายใน

และการบริหารความเสียงโดยไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส  เพือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทาํหนา้ทีสอบทานวา่บรษัิทฯ 

ไดมี้การปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

 

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯไดก้าํหนดใหม้ีการประชุมขนัตาํไม่นอ้ยกว่าปีละ  ครงั และอาจมีการประชุม

วาระพิเศษเพิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นรายปีและมีการกาํหนด

ระเบียบวาระการประชุมทีชัดเจนและนาํส่งเอกสารใหค้ณะกรรมการก่อนวนัประชุมล่วงหนา้อย่างครบถว้น

เพยีงพอใหค้ณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่  วนัทาํการเพอืใหค้ณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศกึษาขอ้มลูอย่าง

เพยีงพอ    

ในทีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระเต็มที  และในการประชุมไดเ้ชิญผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งเขา้รว่มประชุม  เพือชีแจง้ขอ้มลูหรือใหข้อ้มลูเพิมเติม
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ในฐานะผูเ้กียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงเพือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี มีการจด

บนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรบัรองแลว้จากคณะกรรมการ

บริษัทอย่างเป็นระบบซงึสามารถตรวจสอบและอา้งอิงไดต้ลอดเวลา นอกจากนีในการลงมติแตล่ะวาระของการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน  ของกรรมการทงัหมด 

 

5.5 การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลทงัคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบคุคล และคณะกรรมการชดุยอ่ยทงันีบริษัทไดม้อบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบคุคลมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความ

สอดคลอ้งกบัตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์รวมทงัไดมี้การทบทวนเพือใหม้ี

ความเหมาะสมอยา่งสมาํเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบรษัิททงัคณะและรายบคุคลมีหวัขอ้ประเมินแบง่ออกเป็น  หวัขอ้

หลกั ดงันี 

.โครงสรา้งคณุสมบตัิของกรรมการ   

. การเขา้รว่มประชุม 

. บทบาท หนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

. เรอืงอนื ๆเช่นการทาํหนา้ทีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบรษัิทชุดยอ่ยรายบคุคลมีหวัขอ้ประเมินแบง่ออกเป็น  หวัขอ้

หลกั ดงันี 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชุดย่อย  

2. การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. บทบาทหนา้ทแีละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บรษัิท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานกุารบรษัิทเป็นผูจ้ดัสง่แบบประเมินใหแ้ก่

กรรมการเพอืประเมินผลและสง่กลบัมายงับรษัิทโดยบรษัิทจะไมเ่ปิดเผยชือกรรมการทีประเมินเพอืใหก้รรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนาํเสนอผลการประเมินตอ่ทปีระชมุคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการรายบุคคลเพือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกาํหนดแนวทางปรบัปรุงในการปฏิบตัิงานของ

กรรมการใหด้ียิงขนึ 

วิธีการประเมิน  คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัททงัคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชดุย่อยโดยใชว้ิธีระบคุวามเห็นของกรรมการแต่

ละคนโดยกาเครอืงหมายทีช่องใหค้ะแนนตงัแต่ -  

โดยมีความหมายดงันเีรมิจาก  =  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง   = ไมเ่ห็นดว้ย   = เห็นดว้ย             

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก 
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ซึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททังคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 

2564  อยู่ในระดบัดี มาก 

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทไดท้าํการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการ(CEO) โดยใชห้วัขอ้ในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยป์ระกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

.ความเป็นผูน้าํ 

.การกาํหนดกลยทุธ ์

.การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์

.การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

.ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

.ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

.การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 

.การสืบทอดตาํแหน่ง 

.ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

.คณุลกัษณะสว่นตวั 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการในปี 2564 โดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดย   

บริษัทฯ มีความตงัใจทีจะประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 

 .  การพัฒนาความรู้อยา่งต่อเนืองของคณะกรรมการ 

 5.6.1   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่

คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทกุคน เพอืใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งต่อเนอืง  

โดยบรษัิทไดมี้การสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูรทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการการ เช่น

หลกัสตูรซงึจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) และสถาบนัอนืๆทเีกียวขอ้ง โดยในปี 

2564 มีกรรมการบรษัิทเขา้อบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปน ี

  . .    สาํหรบักรรมการทีเขา้ใหม่ บริษัทก็ไดม้ีการปฐมนิเทศใหก้รรมการใหม่โดยกรรมการ

ผูจ้ัดการและฝ่ายบริหารทีเกียวขอ้งจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลเกียวกับโครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ นโยบายการดาํเนินงานของบริษัท  ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูล

บรษัิทในเครอื การประชมุ คณะกรรมการบรษัิท และขอ้มลูอนืทเีกียวขอ้ง 

ชอื ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด ิ กรรมการบรษัิท และ 

กรรมการบรหิารความเสยีง 

-   TLCA CFO Professional 

DevelopmentProgram (TLCA CFO 

CPD) 2021 
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 . .   คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีแผนสืบทอดตาํแหนง่งาน (Succession Plan) สาํหรบัตาํแหนง่งาน

หลกั โดยกาํหนดเป็นสว่นหนึงในแผนกลยทุธ์เพือประโยชนใ์นการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันา

ผูบ้รหิารตามแผนทีกาํหนดไว ้รวมทงัปฏิบตัิหนา้ทีแทนกรณีทีกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารไมส่ามารถปฏิบตัิ

หนา้ทีได ้

 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งประธาน

กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารของบรษัิทโดยไดพิ้จารณาถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือง โดยไดจ้ดัใหมี้แผนการคดัเลือกบคุคลากรทีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหนง่

งานบริหารทีสาํคญัทุกระดับใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

คดัเลือกผูส้บืทอดตาํแหนง่งานดงันี 

          .ระดบัประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

เมือตาํแหน่งว่างลง หรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดบ้ริษัทจะจดัใหมี้ระบบการใหผู้บ้ริหารใน

ลาํดบัใกลเ้คียง รกัษาการในตาํแหน่งทีวา่งลงจนกวา่จะมีการคดัเลือกบคุคลากรทมีีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์

ทบีรษัิทไดก้าํหนดไว ้ 

        .ระดบัผูบ้รหิาร ตงัแตร่ะดบัรองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการฝ่าย 

เมอืตาํแหนง่ว่างลงหรอืผูท้ีอยูใ่นตาํแหน่งไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ทไีด ้บรษัิทไดว้างแผนการสืบทอดตาํแหนง่ของ

ระดับผูบ้ริหารโดยมีกระบวนการดังนี วิเคราะหส์ถานการณข์องธุรกิจประเมินความพรอ้มของกาํลงัคนให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธข์องบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพอืเตรียมทดแทนคน

ทีลาออกโดยกําหนดความรูค้วามสามารถและตอ้งเป็นผู้ทีมีวิสยัทัศนค์วามรูค้วามสามารถทีเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพือพิจารณาความ

เหมาะสม 
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.  รายละเอียดการเปลยีนแปลงการถือครองหุน้บริษัทฯของกรรมการบริษัท  

     ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564     

ลาํดบั ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที

ถือ 

ณ วนัที 

31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนหุ้น 

ทีเปลียนแปลง 

จาํนวนหุ้นที

ถือ 

ณ วนัที 

31 ธ.ค. 2564 

สดัส่วน

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

1. 
นายวิโรจน ์           ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 161,157,000 - 161,157,000 46.38 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

2. 

นายบุญชยั             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการบริษทั และกรรมการ  

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
688,000 - 688,000 0.20 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

3. 
นางสุชญัญา           ธนลงกรณ์ กรรมการบริษทั - - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

4. 

นายสมคิด           ผดุงเกียรติศกัดิ กรรมการบริษทั และ

กรรมการบริหารความเสียง 
10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ กรรมการบริษทั และ

กรรมการบริหารความเสียง 
10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

6. 

นางสาววชิรวรรณ      แยม้ศรี กรรมการบริษทั และ

กรรมการบริหารความเสียง 
35,000 - 35,000 0.01 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

7. 

นางสาวรวีวลัย ์        ภิยโยพนากุล  กรรมการอิสระ , ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

8. 

นายสมชยั              วนาวิทย  กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  

 
- - - - 

9. 

นายยทุธนา            อดิพฒัน ์ กรรมการอิสระ , กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

10. 

นายจกัรกฤษณ์        อทุโยภาศ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

11. 

นางสาวเพญ็ศรี         สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 
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 รายละเอียดการเปลยีนแปลงการถอืครองหุ้นบริษัทฯของผู้บริหาร ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564     

ลาํดบั ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที

ถือ 

ณ วนัที 

31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนหุ้น 

ทีเปลียนแปลง 

จาํนวนหุ้นที

ถือ 

ณ วนัที 

31 ธ.ค. 2564 

สดัส่วน

การ 

ถือหุ้น 

(%) 

1. 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร - ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

- ประธานเจา้หนา้ทีบริหารการ

ปฎิบติัการ (รักษาการ) 

- ประธานเจา้หนา้ทีบริหารการ

ผลิต (รักษาการ) 

- ผูอ้าํนวยการสายงานขาย

ต่างประเทศ (รักษาการ) 

- ผูอ้าํนวยการสายงานทรัพยากร

มนุษย ์(รักษาการ) 

688,000 - 688,000 0.20 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

2. 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัดิ  - ประธานเจา้หนา้ทีบริหารการเงิน 

- ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและ

การเงิน (รักษาการ) 

- ผูอ้าํนวยการสายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (รักษาการ) 

10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

3. 

คุณพชิชา  ธนาลงกรณ์ - ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

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

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

4. 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ - ประธานเจา้หนา้ทีบริหารการ

ส่งเสริมธุรกิจ 
10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี - ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต และ

วิศวกรรมการผลิต 

- ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซือและ

เตรียมการผลิต(รักษาการ) 

35,000 - 35,000 0.01 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

6. 

นายวินยั  พนาเชวง - ผูอ้าํนวยการสายงานขายใน

ประเทศ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัท ซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน ) ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายชุดชนัในสตรี มีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

ซือสตัย ์, โปร่งใส ต่อผูที้เกียวขอ้งกับบริษัทฯ ในทุกๆส่วน ทงัในส่วนของผูถ้ือหุน้ , พนกังาน , ลูกคา้ , คู่คา้ และ / หรือ 

เจ้าหนี รวมทังสงัคม และสิงแวดลอ้ม โดยไดม้ีการกําหนดจรรยาบรรณ ในความรบัผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการ

ถ่ายทอดจรรยาบรรณความรบัผิดชอบเหล่านีไปยังพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ เพือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม รวมถึงเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานยดึถือปฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

ต่อไป  (ทงันีสามารถเขา้ไปดรูายละเอียดเพิมเติมเรืองจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจบนหนา้เวปไซตน์กัลงทุนสมัพันธ์

ของบริษัทในหวัขอ้ การกาํกบัดแูลกิจการทีดี  และเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม 

และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัเต็มทบีรษัิทไดจ้ดัทาํ) 

6.3 การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญของนโนบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการกาํกับดูแลกิจการในรอบปี

ทผี่านมา 

6.3.1 อธิบายข้อมูลการเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคญัในการทบทวนนโยบายอยา่งน้อยปีละ 1 ครงั 

เพือใหค้ณะกรรมการบริษัทนาํหลกัปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี  

ไปปรบัใช้ตามทีเหมาะสมกับการดาํเนินงานของบริษัทใหไ้ด้มากทีสุด และกาํหนดแนวปฏิบตัิเพิมเติมทีบริษัทควรจะ

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณข์องบริษัท  และใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม

ของการนาํ CG Code ไปปรบัใชอ้ย่างนอ้ยปีละ  ครงั (ทงันีสามารถเขา้ไปดรูายละเอียดเพิมเติมเรอืงจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจบนหนา้เวปไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์องบริษัทในหวัขอ้ การกาํกบัดแูลกิจการทีดี  และเอกสารแนบ 5 นโยบาย

และแนวปฏิบตัิการกาํกบัดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัเต็มทบีรษัิทไดจ้ดัทาํ) 
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6.3.2 กรณีทีบริษัทยงัมิไดน้ําหลักการกาํกับดูแลกจิการทดีีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนมาปฏบิัต ิ

การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีีในเรอืงอนื ๆ 

 คณะกรรมการไดท้บทวนการนาํหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบรษัิท

แลว้นนั  ในหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการทีดีทีบรษัิทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิไดม้ี  ดงัน ี

 

ข้อทบีริษัทยังไมไ่ด้ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายจาํกัด

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

อิสระไวไ้มเ่กิน 9 ปี 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดาํรง

ตาํแหน่งของกรรมการอิสระ เนืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคง

ปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการดว้ยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชนส์ว่นตวัทีอาจ

ขัดแย้งกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

2. คณ ะกรรมการไม่มีก รรมการอิ สระใน

คณะกรรมการทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการมา

เกิน 9 ปี 

 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระทีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ มาเกิน  ปี จํานวน  คน เนืองจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูมี้ความรู ้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นทีบริษัทฯตอ้งการ และปฏิบัติ

หนา้ทีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ

อิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตงักรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เนืองจากเป็นผู้มีความรู ้ความเชียวชาญและ

ประสบการณใ์นธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 

แตก็่ไดป้ฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสใหก้รรมการทนุคน

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชนต์่อ

องคก์ร 

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   

 ถึงแมว้า่ปัจจบุนับรษัิทฯ ยงั ไมไ่ดมี้การพจิารณาแตง่ตงั คณะกรรมการ CG 

Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าทีในเรืองของการ

กาํกบัดแูลกิจการทีดี  เป็นประจาํตามอาํนาจขอบเขตหนา้ทีทีไดก้าํหนดไว้

ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท 

 

6.3.3 บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบัติในเรอืงอนื ๆ ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทดีีเพอืรองรับการ

ประเมินต่าง ๆ 

 (CGR checklist, ASEAN CG scorecard, AGM checklist ฯลฯ) 
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7. โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการและข้อมูลสาํคัญเกยีวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงาน และอนืๆ 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ 
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7.2 ข้อมลูเกยีวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มแสดงจาํนวนกรรมการทงัหมด 

7.2.2 ขอ้มูลของคณะกรรมการโดยระบุชอืของกรรมการแตล่ะชุด 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิท  มีกรรมการจาํนวน  ท่าน ประกอบดว้ย 

- กรรมการทีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน   ท่าน   (เป็นกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน)   

- กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร จาํนวน    ท่าน 

รายชือกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษทัฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสียง 

.นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - - 

.นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร* กรรมการผูจ้ดัการ - ประธาน กรรมการ - 

.นางสาวสุชญัญา  ธนลงกรณ์ กรรมการ - - - - 

.นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัดิ* กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

.นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท*์ กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

.นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

.นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ - 

.นายสมชยั  วนาวิทย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน - 

.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ - 

.นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - ประธาน 

.นางสาวเพญ็ศรี  สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 

* มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยดว้ย 

หมายเหต ุขอ้มลูของกรรมการทีเกียวกับวฒิุการศึกษา ประวติัการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณห์ลกัที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท ดตูามเอกสารแนบ  

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบรษัิท 

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน ์ธนาลงกรณ,์ นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร, นาย

สมคิด ผดงุเกียรติศกัดิ และนางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์กรรมการจาํนวนสองคนในสคีนนีลงลายมือชือรว่มกนั

และประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ” 
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7.2.3 บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการ 

อาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดหนา้ทีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ แทนบรษัิทซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน ี

อาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหนา้ทีกาํหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจดัการของ

ฝ่ายบริหาร คอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วมและไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนั 

นอกจากนีประธานกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีภาวะผูน้าํดูแลกรรมการมิใหอ้ยู่ภายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทาํ

หนา้ทีประธานในทีประชมุทงัในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม สนบัสนนุ

และผลกัดันใหผู้ร้่วมประชุมใชส้ิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพโดยกาํหนดใหม้ีการจดัองคป์ระกอบ ขนาด และโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทเพอืก่อใหเ้กิดความ

สมดลุระหวา่งกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระ 

 จดัใหเ้กิดการมีสว่นรว่มกนัของกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ

ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบรษัิท    

 จดัใหม้ีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมาํเสมอและความมุง่หวงัในการ

รว่มมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ทีในการบริหารงานประจาํเพือใหเ้ป็นไปตามเพอืใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คาํสงั และมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติทีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทและ/หรอืมติทปีระชมุผูถ้ือหุน้ 

.จดัใหมี้การจดัทาํนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพือพิจารณาอนุมัติ และมีหนา้ทีในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจทีไดร้บัอนุมัติ ตลอดจน

งบประมาณทไีดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทตามช่วงระยะเวลาทีไดก้าํหนดไว ้

.บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของบริษัทเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทาง

ธุรกิจและงบประมาณเพอืบรรลจุุดมุง่หมายทางการเงินทีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

.กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน  การจดัสรรทรพัยากร เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการบริหาร

จดัการ  เพือใหม้นัใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานทางธุรกิจของ

บรษัิท 

.กาํหนด ตรวจสอบ และเสริมสรา้งมาตรฐานขององคก์รใหม้ีความแขง่แกรง่ ซงึเป็นสงิทีจาํเป็นตอ่การ

แข่งขนัและการสรา้งมลูคา่แก่องคก์ร โดยมีการทาํงานอยา่งตอ่เนอืงกบับคุคลากรและผลิตภณัฑ ์

 .วิเคราะหส์ถานการณปั์จจุบนัและสถานการณท์ีอาจจะเกิดขึน ของสภาวะอตุสาหกรรมทวัโลก เพือ

คาดการณก์ารถึงการเปลยีนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปลยีนกลยทุธข์องบรษัิท  
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  . พิจารณาและอนมุตัิ การบรรจุ แต่งตงั โยกยา้ย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทาง

วินัย ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน จัดใหม้ีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจาํทังนีมาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอาํนาจของคณะ

กรรมการบรหิาร 

.ออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแยง้กับนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสงั

และมติของทีประชมุผูถ้ือหุน้ ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิาร 

     .อนมุตัิรายการปกติทางการเงินของบรษัิท ฯ 

 9.มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืนมีอาํนาจในการปฏิบตัิหนา้ทีเรอืงใด

เรืองหนงึโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอนื จะตอ้งอยู่ภายใต้

ขอบเขตของอาํนาจ และ/หรือภายใตก้ฎระเบียบภายใน หรือคาํสงัทีไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท

การมอบอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการอาจไมส่ามารถกระทาํได ้ในกรณีทีเป็นการอนมุตัิ

รายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ตามคาํนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) โดยอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือไดร้บัผลโยชนใ์นทกุรูปแบบ หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท หรือบริษัทย่อย เวน้แต่รายการดงักล่าว สอดคลอ้งกับนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ไีดร้บัการอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหรอืทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

7.3 ข้อมลูเกยีวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีมีความรูค้วามชาํนาญทีเหมาะสมในแต่ละดา้น

เพอืรบัผิดชอบงานและช่วยเพมิประสิทธิภาพในการทาํงานของคณะกรรมการบรษัิท  ซงึประกอบดว้ยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บรหิารความเสยีง โดยองคป์ระกอบและหนา้ทีของคณะกรรมการชุดตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน ทีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้กาํหนด

ของสาํนกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจาํนวน  4 ทา่น ประกอบดว้ย                      

รายชอื ตาํแหน่ง 

นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายยทุธนา อดิพฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

นายสมชยั วนาวิทย 

นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต ์

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

 * หมายเหต ุ :  คณะกรรมการตรวจสอบทงั 4 ท่าน เป็นผูมี้ความรู ้และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

โดยนางสาวรวีวัลย ์ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกบัญชี 

Michigan State University, USA (รายละเอียดประวตัิการศึกษาและประสบการณก์ารทาํงานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร

แนบ  รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุและเลขานกุารบรษัิท) 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูส้อบบญัชีอิสระและผูบ้ริหารทีรบัผิดชอบ จัดทาํรายงานทางการเงินทงัรายไตรมาสและ

ประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที

เห็นวา่จาํเป็นและเป็นเรอืงทีสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทก็ได ้

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตงั โยกย้าย เลิกจ้างหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรบัผิดชอบ

เกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร ตลอดจนระเบียบ

ปฏิบตัิและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

5. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตงับคุคลซงึมีความเป็นอิสระเพอืทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท รวมถึงการ

พิจารณาเสนอเลิกจา้งและเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยคาํนึงถึงความน่าเชือถือ ความเพยีงพอ

ของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนนั รวมถึงประสบการณข์องบคุลากร

ทไีดร้บัมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท รวมทงัเขา้รว่มประชมุกบั

ผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครงั 

6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรอืรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี เพือใหม้นัใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุ

ตอ่บรษัิท 

7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทซงึรายงานดงักลา่ว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี 

ก. ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทเีชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

ข. ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

ค. ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท 

ง. ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร 

(charter) 
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ซ. รายการอนืทเีห็นวา่ผูถ้ือหุน้และผูล้งทนุทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทแีละความรบัผิดชอบทีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

9. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัความรว่มมืออย่างเต็มที เกียวกบัการไดร้บัสารสนเทศทีตอ้งการทรพัยากร 

และการดาํเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจดัการหรือผูเ้กียวขอ้งใหเ้ขา้รว่ม

ใหข้อ้มลูในสว่นทเีกียวขอ้งได ้

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจว่าจา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นหรือว่าจา้งทีปรกึษาอิสระทางวิชาชีพอืนใด

เมอืเห็นวา่จาํเป็น ดว้ยคา่ใชจ่้ายของบรษัิท 

11. ใหค้วามเห็นชอบถึงกฎบตัร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอตัรากาํลงัของ

แผนกตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัสอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดแูล

ต่างๆ  อย่างมีประสิทธิผล เรมิตงัแต่การสง่เสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้การประเมินความเสียง การสรา้ง

ระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อตา้น

คอรร์ปัชนัตามทสีาํนกัตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ เพอืใหม้นัใจวา่บรษัิทมีระบบตา่งๆ ใน

การต่อตา้นการคอรร์ปัชันตามทีไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย(IOD) 

13. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบตัิหนา้ทีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารมีหนา้ทีในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แกปั้ญหาทีสาํคญัและ

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือใหเ้ป็นไปตาม

เปา้หมายทีไดก้าํหนดไว ้

องคป์ระกอบและการแต่งตงัคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูแ้ตง่ตงักรรมการบรหิาร โดยเลือกตงัจากกรรมการจาํนวนหนงึของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ มีจาํนวน  ทา่น ประกอบดว้ย 

 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการบรหิาร 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ กรรมการบรหิาร 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ กรรมการบรหิาร 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี กรรมการบรหิาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหม้ีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ

บรษัิทฯ ซงึอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เงือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

2.) จดัทาํโครงสรา้งองคก์ร อาํนาจบรหิารองคก์ร โดยใหค้รอบคลมุทกุรายละเอยีดการคดัเลือก การวา่จา้ง 

การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษัทฯ ยกเวน้ตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาํปีทีกรรมการผูจ้ัดการนาํเสนอ เพือกลนักรองก่อนนาํเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ทีกาํหนดเอาไวใ้ห้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.) มีอาํนาจพิจารณา กลนักรอง การลงทุนในธุรกิจทีเกียวขอ้งกับธุรกิจหลกัหรือธุรกิจทีไม่เกียวขอ้งกบั

ธุรกิจหลกัก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนมุตัิ 

6.) มีอาํนาจพจิารณาอนมุตัิการกูย้มืหรอืการขอสนิเชือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทงัการชาํระหรอืใช้

จ่ายเงินเพอืธุรกรรมตามปกติของบรษัิทฯ  

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ทีได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

8.) ปฏิบตัิหนา้ทอีนืๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ทงันี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษัทฯ มีอาํนาจอนมุตัิทางการ

เงินเรอืงใดเรอืงหนงึหรอืหลายเรอืงตามทีคณะกรรมการบรหิารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึง การอนุมตัิรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมตัิรายการทีทาํใหค้ณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอื์นใด (ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ และตามทสีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด) ทาํกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการปกติทีมีเงือนไขธุรกิจการคา้โดยทวัไป ซงึเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้าํหนด ทงันี สาํหรบัรายการทกีรรมการบรหิาร หรอื บคุคลทีอาจมีความ

ขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอื์นใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ใหก้รรมการบรหิาร ที

มีสว่นไดเ้สียในเรอืงใด ไมม่สีทิธิออกคะแนนเสียงในเรอืงนนั 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตงัคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   จาํนวน 

 ท่าน ซึงมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจาํนวน  ท่านและมีตัวแทนจากคณะ

กรรมการบรหิาร จาํนวน  ท่าน 

 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายสมชยั วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายยทุธนา อดิพฒัน ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หน้าทีและความรบัผิดชอบในการสรรหากรรมการ  

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบตัิของบุคคลทีจะ

เสนอชือเพือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ทงัในดา้นสถานภาพบุคคล ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์

ความเชียวชาญ เพือคดัเลือกบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหาเพือเสนอทีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทและ/หรือผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาแตง่ตงัต่อไป 

               หน้าทีและความรบัผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนอืน ๆของ

คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยอนื ๆ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทและนาํเสนอต่อทีประชมุผู้

ถือหุน้เพอืพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทงันีในการปฏิบตัิหนา้ทีตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดใหม้ีการ

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมาํเสมอ  โดยไดก้าํหนดใหม้ีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ  ครงั 

 

คณะกรรมการบริหารความเสยีง  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครงัที /  เมือวนัที  ธันวาคม ไดม้ีมติแต่งตงัคณะกรรมการ

บรหิารความเสยีง จาํนวน  คน ซงึมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

และทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที /  เมือวนัที  ตุลาคม  ไดม้ีมติแตง่ตงั คุณสมคิด  

ผดงุเกียรติศกัดิ เป็นกรรมการบรหิารความเสยีงเพมิอีก  ท่าน 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายจกัรกฤษณ ์ อทุโยภาศ ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ กรรมการบรหิารความเสยีง 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ กรรมการบรหิารความเสยีง 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี กรรมการบรหิารความเสยีง 
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ขอบเขตอาํนาจและหน้าที  ของคณะกรรมการบริหารความเสยีง 

.กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสียงทีมีผลกระทบ

บรษัิทฯ 

.ประเมิน วิเคราะหค์วามเสยีง จดัลาํดบัความเสยีง และกาํหนดแนวทางและกลยทุธใ์นการบริหารความ

เสยีง  

.ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสียง รายงานผลการประเมินความเสียงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

.ดาํเนินการตดัสนิใจละใหค้าํแนะนาํเกียวกบัปัญหาสาํคญัทีเกิดขนึในกระบวนการบรหิารความเสยีง 

 

 การสรรหาและแต่งตังกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO) 

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ(CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือกจากผูบ้ริหารทมีีอยู่ในปัจจนัหรือบคุคลภายนอกทมีีความรูค้วามสามารถในการบรหิาร

จัดการธุรกิจของบริษัท เมีความเขา้ใจในธุรกิจของบรืษัทป็นอย่างดี มีประสบการณใ์นการเป็นภาวะผู้นาํของ

องคก์รณส์ามารถบริหารธุรกิจของบริษัท ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีบริษัทไดก้าํหนดไว ้ตลอดจน

เป็นผู้ทีมีคุณสมบัติมีลักษณะไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย โดยนาํเสนอเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ

พิจารณาแตง่ตงัต่อไป 

 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาตามหลกัเกณฑ ์ประกอบดว้ย :  

)  การเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

)  ความรู ้ความสามารถ ในการดาํเนินธุรกิจผูท้ีมีทกัษะ ประสบการณ ์วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะใน ดา้น

ตา่งๆ ทมีี ความจาํเป็นอยา่งยงิและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจของบรษัิทฯ  

) ประสบการณใ์นธุรกิจและการบรหิารจดัการองคก์ร  

) ประสบการณใ์นการเป็นผูน้าํขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้าํสงู  

) ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธรุกิจทเีกียวขอ้ง  

) ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ  

 

  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบรษัิทฯจะดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพือพิจารณาคัดเลือกโดยได้พิจาณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทีมีความรู้

ความสามารถเพอืใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอื

ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตงัต่อไป 

การแต่งตงักรรมการบริษัทตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทและขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง โดยที

ประชมุผูถ้ือหุน้จะพิจารณาเลอืกตงักรรมการบรษัิท ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

ทปีระชมุผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปน ี

  .  ผูถื้อหุน้คนหนงึ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทตีนถือ 

  .  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตามขอ้ . เลือกตงับคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็น   กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
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  .  บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีทปีระชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทบีคุคลซงึไดร้บัเลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั ใหป้ระธานที

ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

  4. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมีมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายมหาชน เขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการทีว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่น

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเทา่วาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการซงึตนเขา้ไปแทน 

 5.  ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ด้วย

คะแนนเสียงไม่ นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนหุน้ทถืีอโดยผูถ้ือหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

คุณสมบัติของกรรมการ 

  บคุคลทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผูซ้ึงมีความรู ้ความสามารถ และมีความพรอ้มใน

การทาํงานในหนา้ทขีองตน และมีคณุสมบตัิอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี 

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยห์รือตาม

หลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด รวมทงัตอ้งไม่มีลกัษณะที

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการบริษัทฯจากผูถื้อหุน้ ตามที

สาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด 

2. มีความรู ้ทกัษะ หรอืประสบการณใ์นธุรกิจทีเกียวขอ้ง หรอืดา้นการเงินการบญัชี การบรหิาร หรอือืนๆที

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการทีไมเ่ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย  คนตอ้งมีประสบการณท์าํงานที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

3. สามารถอทิุศเวลาใหบ้รษัิททีตนเป็นกรรมการอยา่งเพียงพอและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหนา้ทีตามความ

รบัผิดชอบของตนอยา่งเต็มท ีโดยเฉพาะในการตดัสนิใจทสีาํคญัๆและในการทาํหนา้ทเีพอืผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและประชมุผูถ้ือหุน้ไดท้กุครงั ยกเวน้กรณีจาํเป็นหรือมี

เหตสุดุวิสยั 

4. เป็นผูท้มีีคณุธรรม จรยิธรรม และคณุสมบติัอนืใดทีอาจจะมีการกาํหนดเพมิเติมตามกฎหมายหรือตาม

ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

สาํหรบัการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต โดยใหบ้รษัิทได ้กาํหนดนิยามของ  “กรรมการ

อิสระ” วา่จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี 

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ทมีีสทิธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่มหรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูเ้กียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นนั ๆ ดว้ย  
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย  บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรอืนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้งและบตุร รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทอีาจ

มีความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็น

หรือไม่เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้และไมเ่ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่กรรมการซงึไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ

ของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่มหรอืนิติบคุคลที

อาจมีความขดัแยง้สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผูบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือที

ปรกึษาทางการเงิน ซึงไดร้บัค่าบริการเกินสองลา้นบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

รว่ม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทงันีในกรณีทีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึง

การเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่กรรมการซงึไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการ

ทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนก่อนวนัที

ไดร้บัการแตง่ตงั 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้บัการแตง่ตงั เพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืผูถ้ือ

หุน้ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมม่ลีกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

119 

 

7.4 ข้อมลูเกยีวกับผู้บริหาร 

7.4.1 ระบุรายชอืและตาํแหน่ง 

ผู้บริหาร 

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ มีจาํนวน 6 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร 

 

 

 

 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารการปฎบิตัิการ (รกัษาการ) 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารการผลติ (รกัษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รกัษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงานทรพัยากรมนษุย ์(รกัษาการ) 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ 

 

 

นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ ์

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารการเงิน 

ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน (รกัษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รกัษาการ) 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารการตลาด และพฒันาธุรกิจ 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารการสง่เสรมิธุรกิจ 

นางสาววชิรวรรณ แยม้ศร ี 

 

นายวินยั   พนาเชวง 

ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต และวศิวกรรมการผลิต 

ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซอืและเตรยีมการผลิต(รกัษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงานขายในประเทศ 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีนโยบายกาํหนดให้

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ซงึไมร่วมกรรมการทีเป็นผูบ้รหิาร ทาํหนา้ทีในการกาํหนด พจิารณา 

และติดตามดแูลโครงสรา้งคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบรษัิทฯ) ผูบ้รหิารระดบัสงู 

และผูบ้รหิาร รวมถึงการติดตามใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ทตีามหลกัเกณฑท์กีาํหนด เพือนาํขอ้มลูไปใชใ้น

การพิจารณาคา่ตอบแทนทเีหมาะสมทงัในระยะสนัและระยะยาว และสอืสารใหแ้ก่ผูบ้รหิารทกุระดบัรบัทราบ ทงันี 

ใหด้าํเนินการทกุขนัตอนกบัพนกังานทกุระดบัดว้ยเช่นกนั 

 

7.4.3 ระบุจาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน 

 สาํหรบัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทมีีการชาํระไปแลว้ ในปี  มีรายละเอียดดงันี 
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  ปี  2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

- นายวิโรจน ์ธนาลงกรณ ์

 

 

- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 

 

-นางสชุญัญา  ธนลงกรณ ์

 

- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัดิ 

 

- นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์

 

- นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี

 

- นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากลุ 

 

 

 

- นายสมชยั วนาวิทย 

 

 

- นายยทุธนา อดิพฒัน ์

 

 

-นายจกัรกฤษณ ์ อทุโยภาศ 

 

-นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต ์

 

 

กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร  

(ฐานะผูบ้รหิาร) 

 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

 - คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ  

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ คา่นาํมนัรถยนต ์         

และโบนสั 

- คา่ตอบแทนกรรมการบรหิาร 

0.36 

0.12 

0.54 

0.12 

0.32 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.06 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

27.60 

 

0.30 
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ค่าตอบแทนอืนๆ สาํหรับกรรมการบรหิาร และผู้บริหาร 

- บรษัิทฯ จดัหายานพาหนะเพอืใหผู้บ้รหิารใชใ้นกิจการบรษัิทฯ เป็นจาํนวน    คนั 

 - บริษัทฯ จดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลียงชีพ แก่พนกังานทีเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่าย

สะสมและบรษัิทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงัน ี

 - ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูอ้าํนวยการ อตัรา  หรอื  หรอื % 

 - ระดบัรองกรรมการผูจ้ัดการและกรรมการผูจ้ัดการ  อตัรา  หรือ  หรือ  หรือ  % ของ

คา่จา้งทไีดร้บัในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได ้

- ระดบัผูบ้รหิาร  จดัใหมี้ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 

 

7.5 ข้อมลูเกยีวกับพนักงาน 

บุคลากร  

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

 บรษัิทเชือมนัวา่ "พนักงานเป็นทรัพยากรทีสาํคัญและมคีุณค่ามากทสีุด" เราจึงมุง่มนัในการบรหิาร

ทรพัยากรมนษุยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องบคุลากรรอบดา้น เพอืให้

บคุลากรสามารถเรยีนรูแ้ละรเิรมิสิงใหม ่เขา้ใจและยอมรบัความแตกตา่ง พรอ้มรบัการเปลยีนแปลงเพอืนาํไปสูค่วามสาํเรจ็

ของเปา้หมายทางธุรกิจ ตลอดจนเพอืสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัเพือการเติบโตอยา่งยงัยืนทงัพนกังานและองคก์ร 

  

แนวคดิในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 แนวคิดการบรหิารงานบคุคลของบรษัิท ไดใ้ชห้ลกัการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource 

Administration) ซงึนอกจากจะมุง่หมายใหเ้กิดการบรหิารและปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ยงัมุ่งเนน้กลยทุธข์องการ

บรหิารแตล่ะหนา้ทใีหส้อดคลอ้งความตอ้งการขององคก์ร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource 

Development) ทมีุง่เนน้การเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่ม เพอืเพมิศกัยภาพการทาํงานและการบรหิารความสมัพนัธ ์ อีกทงับรษัิท

ไดน้าํแนวคิด Human Capital Management (HCM) เขา้มาดาํเนินงานเพือมุง่เนน้คณุคา่ของคน สิทธิมนษุยชนในททีาํงาน  

และการดแูลพนกังานใหม้ีความสขุ สนกุ และทา้ทายกบัการทาํงาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Resource Administration Human Resource Development 

- การวเิคราะห์ออกแบบงาน และวางแผนกาํลงัคน  

- การสรรหา, คดัเลือก  และการประเมินผล 

- การบริหารค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ  

- การบริหารแรงงานสมัพนัธ ์

- การวเิคราะห์และบริหารผลการปฏิบติังาน  

  เพอืยกระดบัคุณภาพของพนกังาน 

- การอบรมและพฒันาศกัยภาพ เพือบรรลุเป้าหมาย 

- การบริหารความสมัพนัธ์ 
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เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564 

         เนืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดอยา่งตอ่เนืองของเชือไวรสัโควิด-  ทสีง่ผลตอ่ความเปลยีนแปลงดา้น

พฤติกรรมของผูค้น สงัคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีทีมีการเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ บรษัิทจงึ

มุ่งมนัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพือเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ ใหพ้รอ้มรบัการเปลยีนแปลงทีอาจเกิดขนึอยา่ง

รวดเรว็ โดยกาํหนดใหมี้การอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของจาํนวนพนกังานทงัองคก์รตอ่ปี และจาํนวนชวัโมงการอบรม

ไมน่อ้ยกวา่ 15 ชม./คน/ปี รวมทงัดแูลพนกังานในองคก์รใหป้ฏิบตัิงานอยา่งมีความสขุ  สนกุ  ทา้ทายกบัสงิใหม ่และเป็น

บา้นทีสองของทกุคน  
  

แนวทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
  

การวางแผนกาํลังคนและสรรหาพนักงาน 

 บรษัิทตระหนกัถงึคณุคา่ของพนกังานทมีีต่อองคก์ร และเชือมนัใน

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน อกีทงัสถานการณโ์ควิด-  ยงัเป็นเครอืง

ยืนยนัใหเ้ห็นถึงทกัษะทีหลากหลายของพนกังาน (Multi Skill) ทีเขา้มามีบทบาท

และรว่มเผชิญสถานการณท์ีทา้ทาย จึงเป็นตวัจุดประกายใหบ้รษัิทมีการทบทวน

และปรบัรูปแบบการทาํงานใหเ้หมาะสม รวมถึงการสรรหาพนกังานภายใน โดย

เปิดโอกาสใหมี้การโอนยา้ยสายงาน ตามความสนใจของพนกังานทมีีคณุสมบตัิที

เหมาะสม เพอืเติมเต็มในสว่นงานทตีอ้งการ ทาํใหเ้กิดการหมนุเวียนเปลยีนงาน 

เรยีนรูแ้ละเพมิทกัษะใหแ้ก่พนกังาน  

Human Capital Management (HCM) 

- การสรรหาบุคลากรทีสามารถพฒันาตนเอง ในทิศทางทีองคก์รตอ้งการ   

- การพฒันาศกัยภาพ เพอืสร้างทกัษะหลากหลาย (Multi Skill) 

- การจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management)โดยผูบ้ริหารและหวัหนา้เป็นผูส้อนแนะ (Coaching)  

   และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การจดัสวสัดิการและผลตอบแทน ตามความตอ้งการบนพนืฐานทีต่างกนั 

- จูงใจใหบุ้คลากร แสดงศกัยภาพ โดยสนบัสนุนให้มีอาํนาจในการตดัสินใจดว้ยตนเองมากขึน 
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การสรรหาพนกังานใหม ่ บรษัิทใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดคณุสมบตัิ

ตามความตอ้งการของงาน และตอ้งเป็นบคุลากรทรีกัการเรยีนรู ้ สามารถพฒันา 

ตนเองในทิศทางทีองคก์รตอ้งการ บนพนืฐานของการผสานเทคโนโลยีในการ

ทาํงาน อกีทงัยงัไดพ้ฒันาช่องทางในการประชาสมัพนัธต์าํแหนง่งานผา่นระบบ 

Online  โดยมุง่เนน้การใชง้านเว็บไซตข์องบรษัิท โครงการเพอืนชวนเพอืน และ

การประชาสมัพนัธต์าํแหน่งงานผา่นกลุม่ Line ของแตล่ะสาขา เพอืใหพ้นกังานได้

มีสว่นรว่มในการสรรหาเพอืนรว่มงาน และสง่ตอ่โอกาสไปยงัคนทรีกั นอกจากนี

ยงัไดด้าํเนินการการปรบัปรุงขนัตอนการทดสอบและสมัภาษณท์าง Online เพอื

รกัษาระยะหา่ง (Social Distancing) และเพอืความสะดวก คลอ่งตวัในการสรรหา 

อีกทงัยงัมีการสนบัสนนุการจา้งงานในรูปแบบพารท์ไทม ์ เพอืสนบัสนนุกิจกรรมทางการขาย และเพอืเปิดโอกาสในการหา

รายไดใ้หก้บันกัเรยีน นกัศึกษาทีหารายไดร้ะหวา่งการเลา่เรยีน 

 

ผลการดาํเนินการในปี 2564  

การรบัสมคัรพนักงานใหม ่      คน (e-commerce / Marketing / พนักงานขาย / พนักงาน

เยบ็) 

การสรรหาภายใน โอนยา้ย และการ

เปลยีนงาน 

       คน (e-commerce / คลงัสินคา้ออนไลน)์ 

การจ้างงานพารท์ไทม ์(สนับสนุนงานขาย)      คน (แบบนบัซาํ เนืองจากรูปแบบการจา้งเป็นรายครงั) 

 

 

                                                      ตารางแสดงสถติิการรับสมคัรพนักงานในชอ่งทางต่างๆของบริษัท ในปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทงันีบรษัิทไดมี้การกาํหนดนโยบายในการจา้งงานอยา่งเหมาะสมและสมัพนัธก์บัตลาดแรงงาน จดัการ

เรยีนรูส้าํหรบัพนกังานใหมใ่นรูปแบบ on the job training และการใชร้ะบบบดัดี (buddy system) เพอืสรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจในทกัษะสาํคญัของการทาํงานผ่านการทาํงานจรงิ พรอ้มทงัไดร้บัการดแูลและการใหค้าํปรกึษาจากผูม้ีประสบการณ์

ตรง ทาํใหพ้นกังานมีความพรอ้ม และสามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีความสขุ 

 

 

 

 Online เพือนชวนเพือน walk in รวม 

รายเดือน 12 5 1 18 

รายวัน 25 63 30 118 

พนักงานขาย 84 70 10 164 

รวม 121 138 41 300 

 40% 46% 14% 100% 
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การจ้างงานผู้สูงอายุในองคก์ร 

 จากแนวโนม้ทิศทางสงัคมทเีรมิเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของสถานการณ ์ และ

เลง็เห็นถงึคณุคา่ของเพอืนพนกังาน จึงมีการกาํหนดนโยบายในการจา้งงานหลงัเกษียณอายกุารทาํงาน ในกลุม่พนกังานที

มีสขุภาพแข็งแรง และมีความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย จิตใจ และมีไฟในการรว่มความสาํเรจ็ ในตาํแหนง่ทีมีการใชท้กัษะ

ฝีมือ รวมถึงการเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและถ่ายทอดใหแ้ก่เพอืนพนกังาน ตงัแตอ่าย ุ -  ปี ไดร้บัการจา้งงานหลงั 

 

 

2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 

 เพือสรา้งโอกาสในการเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเองใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการขององคก์ร และ

ส่งเสริมบุคลากรใหม้ีความสามารถในการสือสารสาํหรบัการปฏิบตัิงาน รวมทงัสรา้งแรงขบัเคลือนไปสู่ความสาํเร็จของ

องคก์ร บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนกังาน จึงจดัใหม้ีกระบวนการเรียนรูผ้่าน

โครงการฝึกอบรมทีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัสายงาน หนา้ทีความรบัผิดชอบ  ตลอดจนสถานการณท์างเศรษฐกิจและ

สงัคม ตวัอยา่งเช่น โครงการ “Production Learning Program” โดยเรมิจากการเรยีนรูแ้บบ Our Overall Business ใหก้บั

พนกังานในกลุม่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์งานจดัซือ และงานตน้ทนุ รวมถึงกลุม่งาน OEM เพือเรียนรูภ้าพรวมของธุรกิจ 

และกระบวนการผลิตอยา่งรอบดา้นสาํหรบัประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานตอ่ไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน ผู้บริหาร 

การบรหิาร 

งานขาย 

การออกแบบ

และพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

เทคนิคการผลิต

และการตัดเยบ็ 

 

อืนๆ รวม 

จาํนวน 

(คน) 

3 26 5 21 12 67 

กลยุทธ์และนโยบาย 

การบริหารงาน 

การจดัการด้าน

บัญชีและการเงนิ 

กระบวนการพัฒนา 

และเตรียมการผลติ

สินค้า 

กระบวนการจัดการ

และบริหารต้นทุน

ผลติ 

กระบวนการผลติและ

วศิวกรรมการผลติ 

กระบวนการจัดซือ

และเตรียมความพร้อม

ก่อนการผลติ 

กระบวนการวางแผน

การผลติ 

ภาพรวมด้าน

การตลาด 

ภาพรวมงานขายใน

และต่างประเทศ 

ภาพรวมงานขาย

ออนไลน์ 

กระบวนการบริหาร

คนในการผลติ 

การบริหารการผลติและ

การควบคมุตรวจสอบ 
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 ทงันีบริษัทมุ่งมนัในการจดัการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานอย่างต่อเนือง ภายใตข้อ้จาํกดัของภาวะโรคระบาด

โควิด 19 จึงทาํใหบ้รษัิทประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและช่องทางการสอืสารผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน ์เช่น Facebook, Line และ 

Google Forms, Mircrosoft365 และการเรยีนรูเ้ชิงรุกผ่านการประชมุกลุม่ยอ่ยแตล่ะสายงาน รวมทงัการจดั On The Job 

Training ทดแทนการอบรมในหอ้งประชมุ ซงึใชเ้วลานานและเกิดการรวมตวัอนัเป็นความเสียงในสภาวะโรคระบาด  และ

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะของพนักงานอย่างรอบดา้น  บริษัทจึงสาํรวจความจาํเป็นจาก

หน่วยงานตา่งๆ (Training Needs) อนัเป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความสาํเรจ็ของพนกังานและองคก์ร ดงัน ี

 
 

ตัวอยา่งผลสาํรวจ Training Needs  2564 สาํหรับหัวหน้างานและแผนกต่างๆในสาํนักงาน 

หน่วยงาน หลักสูตร จาํนวน 

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ OKRs เพอืการขบัเคลอืนกลยทุธท์างธุรกิจ, การติดตามผลและการขบัเคลอืน OKRs 

อยา่งง่ายแตไ่ดผ้ลจรงิ 

83 

ผลิตภณัฑ ์ ทกัษะการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ขนัพนืฐาน เพอืการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ ์ 26 

ขายในประเทศ ทกัษะการเรยีนรูก้ลุม่สินคา้ขนัพนืฐานเพอืพฒันาการขายอยา่งมอือาชีพ 890 

ขายออนไลน ์ เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social media 38 

 

ตัวอยา่งผลสาํรวจ Training Needs  2564 สาํหรับช่างเยบ็เรอืงความต้องการเพิมทักษะจักรแต่ละประเภท  (Work 

Passport) 

โรงงาน หลักสูตร SN หลักสูตร 

DN 

หลักสูตร ZZ หลักสูตร OL หลักสูตร 

IL 

หลักสูตร 

TK 

พุทธมณฑลสาย 

5 

64% 61% 63% 64% 59% 56% 

ท่าพระ 57% 57% 61% 50% 52% 52% 

ชัยนาท 56% 49% 54% 68% 51% 54% 

ยโสธร 79% 77% 75% 77% 66% 54% 

บุรรัีมย ์ 51% 50% 54% 53% 44% 58% 
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บรษัิทกาํหนดแผนการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ จาํนวน  หลกัสตูร จากการสาํรวจความจาํเป็นจากหน่วยงานตา่งๆ  ดงัน ี
 

กลุ่มพนักงาน เป้าหมาย ตัวอยา่งหลกัสตูร 

ผู้บริหาร มุง่ขบัเคลือนกลยทุธการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สงัคม และ

บรรษัทภิบาล (ESG) เพอืการดาํเนินธรุกิจอยา่งยงัยืน 

หลกัสตูร ESG โอกาสและความเสียงทบีรษัิท

ควรรู,้ การสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการทีดี, 

TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) 

พนักงาน

ระดับบริหาร 

มุง่เนน้การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและผสานความรว่มมือเพอืพฒันาระบบการ

ปฏิบตัิงานและการชวีดัผลการปฏบิตัิงานอยา่งมปีระสิทธิภาพ ดว้ยเครอืงมือที

เหมาะสม และไมส่รา้งความกดดนัใหแ้ก่พนกังาน เพอืการปฏิบตัิงานอยา่งมี

ความสขุ และมุง่ขบัเคลอืนกลยทุธการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 

สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพอืการดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยืน 

หลกัสตูร OKRs เพอืการขบัเคลือนกลยทุธ์

ทางธุรกิจ, การติดตามผลและการขบัเคลือน 

OKRs อยา่งงา่ยแตไ่ดผ้ลจรงิ, บรหิารงาน

ไดผ้ล บรหิารคนไดใ้จ, ธรรมาภิบาลในการ

ดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยืน 

พนักงาน

ระดับ

ปฏิบัติการ 

มุง่เนน้การขบัเคลือนกลยทุธการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สงัคม 

และบรรษัทภิบาล (ESG) ใหแ้ก่พนกังานทงัองคก์รผ่านการอบรมพนืฐานใหแ้ก่

ผูป้ฏิบตัิงานทกุสายงาน และการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมตามความตอ้งการของ

แตล่ะสายงานเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการตามกลยทุธอ์งคก์ร 

หลกัสตูรการตอ่ตา้นและป้องกนัการทจุรติ

คอรปัชนั, จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ, 

สิทธิมนษุยชน, การบรหิารความเสียง และ 

OKRs เพอืการขบัเคลือนกลยทุธท์างธรุกิจ 

สายงานผลติและคลังสินค้า 

มุน่เนน้การพฒันาทกัษะเพอืรองรบัขนัตอนการทาํงานทีหลากหลายอยา่งมี

คณุภาพ และปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบตัิงานเพอืใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดใ้น

ทกุสว่นงาน และรองรบัรูปแบบการทาํงานทีหลากหลาย  อีกทงัยงัมุง่เนน้การ

สรา้งคณุคา่สงูสดุและลดความสญูเปลา่ในการปฏิบตัิงาน เพอืควบคมุ

คา่ใชจ้า่ยและเพือสิงแวดลอ้มทีดีอยา่งยงัยืน 

หลกัสตูร Work Passport จกัรแตล่ะประเภท

ในการผลิต, การเพมิประสิทธิภาพดว้ยการ

ลดความสญูเสียจากการเปลียนรุน่งาน และ

ความสญูเสียจากเครอืงจกัร, การวางมารค์

ดว้ยโปรแกรม LECTRA DIAMINO, และการ

พฒันาทกัษะการทาํงานคลงัสินคา้ 

สายงานออกแบบ,วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ ์

มุง่เนน้เสรมิทกัษะการควบคมุคณุภาพสินคา้ เพอืสรา้งความประทบัใจสงูสดุ

ใหแ้ก่ลกูคา้ และการตรวจสอบคณุภาพตวัอยา่งสินคา้ก่อนการผลิตและหลงั

การผลิตอยา่งมีมาตรฐาน เพอืป้องกนัความสญูเปลา่จากการผลิต และผลผลิต

ทีไมไ่ดม้าตรฐาน เพอืลดการใชท้รพัยากรอยา่งไมจ่าํเป็น รวมถึงการสง่เสรมิ

ความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

หลกัสตูร ทกัษะการตรวจสอบคณุภาพสินคา้

ขนัพนืฐาน เพอืการควบคมุคณุภาพ

ผลิตภณัฑ,์พฒันาทกัษะสรา้งสรรค ์เพอื

สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค (IDEATE 

CLASS) 

พนักงานขาย 

มุง่เนน้การสรา้งความรูใ้นกลุม่สินคา้ ,ทกัษะการบรกิารและการขายตาม

มาตรฐานการใหบ้รกิารของบรษัิท เพอืสรา้งความประทบัใจสงูสดุ และสง่เสรมิ

ทกัษะการสือสารใหก้ลุม่พนกังานขายผ่านชอ่งทางออนไลน ์ซงึเป็นชอ่งทาง 

เพอืใหส้อดคลอ้งและรองรบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั 

หลกัสตูร การบรหิารงานขายขนัพนืฐาน, 

ทกัษะการเรยีนรูก้ลุม่สินคา้ขนัพนืฐานเพอื

พฒันาการขายอยา่งมอือาชีพ, เทคนิคการ

ขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social 

media 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 404-2 โปรแกรมสาํหรบัยกระดบัทกัษะของพนกังานและโปรแกรมชว่ยเหลือการเปลียนแปลง 
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 ทงันีการฝึกอบรมในทกุหลกัสตูร จะมีการวดัประเมินผลตามกรอบวิธีของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในการประเมนิ 

5 มิติ ไดแ้ก่ . ความรูจ้ากการฝึกอบรม . ทกัษะในการปฏิบตัิงาน . ทศันคติทีมีต่อการปฏิบตัิงาน . การแกปั้ญหาใน

การทาํงาน และ . ความตระหนกัในดา้นความปลอดภยั เพอืใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรการอบรมในอนาคต  

ตวัอยา่ง การประเมินผลอบรมการติดตามผลและการขบัเคลือน OKRs อยา่งงา่ยแตไ่ดผ้ลจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จากตารางคะแนนเกณฑก์ารประเมิน ดีมาก = 3, ดี = 2 พอใช ้= 1 และควรปรบัปรุงเพมิเตมิ = 0) 
 

ตารางแสดงจาํนวนพนักงานทผี่านการอบรมทุกหลักสูตรของบริษัทประจาํปี 2564 
 

    

จาํนวนพนักงาน 2,756 496 3,252 

พนักงานทีเข้ารับการอบรม 2,756 496 3,252 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

ตารางสรุปจาํนวนชัวโมงในการฝึกอบรมของพนักงานต่อ  คน  ในปี -  
   

กลุ่มพนักงาน จาํนวนชวัโมงในการฝึกอบรมต่อคน 

ปี  ปี  ปี  

ผู้บริหาร 20 20 15 

พนักงานระดับบริหาร 35 20 12 

พนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงาน

ขาย 

30 15 10 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 404-  ชวัโมงการฝึกอบรมเฉลยีตอ่ปีตอ่พนกังานหนงึคน  

แมว้า่บรษัิทสามารถบรรลเุปา้หมายการอบรม ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 แตช่วัโมงในการอบรมทาํไดเ้พยีง 10 ชม./คน จาก

วิกฤติโควิด ซงึจะไดช้ดเชยการอบรมในปีถดัไป 
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ผลการดาํเนินการในปี  

 จากการสาํรวจความตอ้งการและวางแผนการฝึกอบรม สง่ผลใหบ้รษัิทเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานภายใต้

สถานการณโ์ควิด โดยยงัคงสามารถในการรกัษายอดขายและผลกาํไร ซงึเป็นผลจากการวางแผนและควบคมุดว้ย

เปา้หมายระยะสนัจากการอบรมเรอืงการติดตามผลและการขบัเคลือน OKRs อยา่งง่ายแตไ่ดผ้ลจรงิใหแ้ก่พนกังานระดบั

ผูจ้ดัการ และ 

นาํไปสูก่ารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในระดบัปฏิบตัิการก่อใหเ้กิดการผสานความรว่มมืออย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงัการ

สาํรวจความตอ้งการและอบรมเพมิทกัษะจกัรแตล่ะประเภท  (Work Passport) ใหแ้ก่พนกังาน ก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพการผลิตทยีงัคงรกัษาอตัราการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี และมีบคุลการทดแทนไดท้กุขนัตอน ทาํใหไ้มเ่กิดปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในขนัตอนการผลิตขององคก์ร 

3. การสร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาผู้สืบทอดในตาํแหน่งสาํคัญ 

 บรษัิทสนบัสนนุการฝึกอบรมพฒันาตนเองและสง่เสรมิศกัยภาพของพนกังานทกุคน เพอืยกระดบัการ

ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้ปรบัปรุง เปลียนแปลง พฒันาและเพอืโอกาสใน

ความกา้วหนา้ของพนกังานอยา่งเทา่เทียม โดยไมจ่าํกดัเพศ เชือชาติ และศาสนา รวมทงัมีระบบการประเมินผลอยา่ง

ชดัเจนเป็นรูปธรรม นอกจากนีมกีารพิจารณาเลอืนตาํแหนง่ปีละ  ครงั ในเดือนมกราคมของทกุปี จึงใหค้วามสาํคญัใน

การวดัผลประเมินผลอยา่งเป็นธรรม เพอืเห็นถึงขีดความสามารถของพนกังานในแตล่ะสายงานอยา่งแทจ้รงิ สง่ผลใหเ้กิด

การสง่เสรมิโอกาสและความกา้วหนา้ทางตาํแหนง่งาน  คน คิดเป็น . % จากจาํนวนผูบ้รหิารและผูจ้ดัการทงัหมด   
 

 

 

 

การปรบัตาํแหน่งประจาํปี 

2564 

   

พนักงานทีปรับตาํแหน่ง 5 1 6 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI -  รอ้ยละของพนกังานทีไดร้บัการทบทวน การปฏิบตัิงานและการพฒันาอาชีพอยา่งสมาํเสมอ  

 ทงันีบรษัิทตระหนกัถึงการสรา้งโอกาสในความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังานทกุคนอยา่งไมม่ีขอ้จาํกดัดา้นเพศ  

เชือชาติ ศาสนา โดยบรษัิทมีผูบ้รหิารและผูจ้ดัการทเีป็นเพศหญิงและเพศทางเลือกรอ้ยละ 80 ของจาํนวนผูบ้รหิารและ

ผูจ้ดัการทงัองคก์ร ดงันี 
 

ตาํแหน่ง    

ผู้บริหาร 3 3 6 

ผู้จัดการฝ่าย 4 3 7 

ผู้จัดการส่วน 14 4 18 

ผู้จัดการแผนก 45 7 52 

รวม 66 17 83 
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 อีกทงับรษัิทยงัจดัทาํแผนการพฒันาผูส้บืทอดในตาํแหนง่สาํคญั อนัเป็นการวางแผนรว่มกนัระหวา่ง

ผูบ้รหิารและฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ซงึกาํหนดใหผู้จ้ดัการและพนกังานในตาํแหนง่สาํคญัทีมีอายตุงัแต ่  ปีขนึไป เขา้รว่ม

โครงการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มของผูส้บืทอด โดยมเีกณฑน์าํเสนอและพิจารณาผูส้บืทอดดงันี 
 

หลักเกณฑ ์ เงอืนไข หมายเหตุ 

อายขุองผูสื้บทอด ไม่นอ้ยกว่า  ปี ณ วนัทีคาดว่าจะแตง่ตงั - 

อายงุานของผูสื้บทอด ไม่นอ้ยกว่า    ปี ณ วนัทีคาดว่าจะแตง่ตงั - 

ผลประเมินการทาํงานยอ้นหลงัผูสื้บทอด ยอ้นหลงั  ปีไม่ตาํกว่าระดบั  B ตอ้งเป็นระดบั A อย่างนอ้ย  

ปี 

จดัการเรียนรูแ้บบ on the job training รายงานผลตอ่ผูบ้ริหารทกุ  เดือน ตามขอบเขตหนา้ทีในอนาคต 

มอบหมายงานใหม่ภายใตโ้ครงสรา้งเพือวดัผล รายงานความคืบหนา้ทุก 3 เดือน เพือพฒันาทกัษะในการบรหิาร 

ประเมินผลและเตรียมความพรอ้มในการ

แตง่ตงั 
ผ่านการบรหิารงานใหไ้ดผ้ล บรหิารคนใหไ้ดใ้จ  

 

ขนัตอนการวางแผนและการดาํเนินการวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

  

 ในปีทีผ่านมามีผูจ้ดัการและพนกังานในตาํแหนง่สาํคญัทีมีอายตุงัแต ่  ปีขนึไป เขา้รว่มโครงการวางแผน

และเตรยีมความพรอ้มทงัสนิ  ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจและค้นหาความจําเป็น

เร่งด่วน 

ในการทดแทนตําแหน่งงาน 

กาํหนดรายละเอยีดงานและ

คุณสมบัติผู้สืบทอดทีตรงต่อ

ตําแหน่งงาน 

สรรหาและคดัเลือกผู้สืบทอด

ตําแหน่ง 

ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด 

ประเมินความพร้อมของผู้สืบ

ทอดในตําแหน่งทีพจิารณา 
จัดทําแผนและการเรียนรู้แบบ  

on the job training 

วางแผนและพฒันาเฉพาะบุคคล  

(individual development plan) 

ประเมินความเหมาะสม และความพร้อมต่อการดาํรงตําแหน่ง โดยพจิารณาจากความสามารถในการเรียนรู้ วเิคราะห์ และ

ปฏิบัติงาน, การแก้ไขปัญหา, การสือสาร, การบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์ และภาวะผู้นําของผู้สืบทอด 

เมือผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะเข้าสู่การดาํเนินการแต่งตัง   
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4. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

 บรษัิทมีนโยบายในการจา่ยผลตอบแทนใหก้บัพนกังานตามกฎหมายแรงงาน และความเหมาะสมตาม

คณุวฒิุ  ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั ในรูปแบบ

ของเงินเดือน คา่ลว่งเวลา  คา่คอมมิชชนั/ค่าตอบแทนพิเศษเมอืทาํงานไดต้ามเปา้หมาย โบนสั(ตามผลประกอบการของ

บรษัิทฯ)รวมถงึการจดัสวสัดกิารอยา่งหลากหลาย นอกจากนีมีการประเมินผลประจาํปีเพือพิจารณาปรบัค่าจา้งตาม

ผลงาน และความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ทงันีการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการรวมทงัการปรบั

คา่จา้งเป็นไปตามผลงาน โดยไมม่ีความแตกตา่งในเรอืงถินกาํเนิด เชือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แตอ่ยา่งใด  

 

รายการ  ธ.ค.   ธ.ค.   ธ.ค.  

เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท) 758.61 635.86 556.06 

 
 

สวัสดกิารวนัหยดุและวนัลา 

                                                                         บรษัิทจดัใหม้ีสวสัดิการวนัลาตา่งๆสาํหรบัพนกังานทมีีกิจธุระอนัจาํเป็น 

                                                                   ตามทกีฎหมายกาํหนด และเพมิเติมนอกเหนือจากกฎหมายทีกาํหนด ดงัน ี

 

 

 

 

 

สวัสดกิารช่วยเหลอืพนักงาน 

บรษัิทจดัใหมี้สวสัดกิารชว่ยเหลอืพนกังานอยา่งหลากหลายและเทา่เทียม โดยมุง่เนน้การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบของบรษัิท ทีจดัทาํขนึโดยไมแ่บง่แยก ถินกาํเนิด เชือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ดงัน ี

สวัสดกิารตามกฎหมาย สวัสดกิารเพมิเติมนอกเหนือจากกฎหมาย 

- กองทนุประกนัสงัคม 

- กองทนุเงินทดแทน 

- การลาพกัผอ่นประจาํปี 

- การลาคลอดบตุร 

- การลารบัราชการทหาร 

 

- กองทนุสาํรองเลยีงชีพสาํหรบัพนกังาน 

- ประกนัอบุตัิเหตสุาํหรบัพนกังานทีประสานงานภายนอก 

- คา่รกัษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและทนัตกรรม 

- สวสัดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย  โรครา้ยแรง 

- เงินช่วยเหลอืกรณีประสบภยัพบิตัิ 

- เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังานเสียชีวิต 

- เงินช่วยเหลอืกรณีสามีหรอืภรรยา, บตุร, บิดามารดา เสยีชีวิต 

- เงินกูย้ืมฉกุเฉินปลอดดอกเบียสาํหรบัพนกังาน 

- สินเชือเคหะดอกเบียพเิศษกบัธนาคารชนันาํ 

- สวสัดิการอนืๆ เช่น ของเยยีมไข ้,เงินรว่มแสดงความยินด ี

   การมงคลสมรส, เงินรบัขวญับตุร 

- การซอืสินคา้บรษัิทในราคาพเิศษ 

ประเภท 

วนัหยดุ/ลา 

ประ 

เพณี 

ลา

ป่วย 

ลา

กิจ 

พกั

รอ้น 

ลา

คลอด 

ลา

สมรส 

ฌาป

นกิจ 

ปฏิบตัิ

ธรรม 

วนั/ปี 13 30 5 6 98 5 5 3 
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สวัสดกิารช่วยเหลอืกรณีเจบ็ป่วย   โรครา้ยแรง 

บรษัิทใหค้วามชว่ยเหลอืพนกังานทโีชครา้ยประสบการเจ็บป่วยจากโรครา้ยแรง ซงึทาํใหมี้วนัลาป่วยเกินกวา่

กฎหมายกาํหนด และมีปัญหาการขาดรายไดจ้ากการหยดุงาน  จงึดแูลชว่ยเหลอืพเิศษโดยพิจารณาใหส้ทิธิการลาและ

จ่ายคา่จา้งในชว่งเวลาของการรกัษา และพกัฟืน โดยมีอายงุานเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา  ซงึกาํหนดกลุม่โรคทีช่วยเหลอื

ดงันี 

1.โรคมะเรง็ 

2.โรคไตวาย 

3.การทพุพลภาพทงัหมดอยา่งถาวร 

4.โรคภมูิคุม้กนัทาํลายเนอืเยือตวัเอง(SLE) 

5.โรคหรอืการบาดเจ็บของสมอง เสน้เลือดสมอง หรอื 

กระดกูสนัหลงัอนัเป็นเหตแุก่อมัพาต 

6.โรคภมูิคุม้กนับกพรอ่ง (HIV)  

7.ความผิดปกติของกระดกูหกัทีมีภาวะแทรกซอ้น 
 

ทงันีมีแนวทางปฏิบตัิคือ พนกังานตอ้งมีใบรบัรองแพทยท์ีระบุการเป็นผูเ้จ็บป่วยในกลุ่ม 7 โรครา้ยแรงตามที

บริษัทกาํหนด และมีเอกสารรบัรองความเห็นโดยแพทยใ์หห้ยดุพกัเพือรกัษาตวั ซงึพนกังานจะไดร้บัสิทธิการลาโดยไดร้บั

ค่าจา้งในอตัรา 50-100% ของค่าจา้งงวดสดุทา้ยก่อนการรกัษาตวั เป็นระยะเวลาสงูสดุไม่เกิน 3 ปี (เงือนไขตามอายงุาน

ของพนกังาน) กรณีทีพนกังานไม่สามารถกลบัมาทาํงานไดต้ามปกติ บริษัทมีการพิจารณาสวสัดิการค่าชดเชยพิเศษโดย

มอบเงินช่วยเหลอืเพมิเติมใหแ้ก่พนกังาน 

กองทุนสาํรองเลยีงชีพ 

 บริษัทดาํเนินการจดทะเบียนจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพตงัแตปี่ พ.ศ.  เพือสวสัดิภาพและความเป็นอยูท่ี

มนัคงของพนกังานหลงัเกษียณอาย ุโดยพนกังานทีมีอายุงานตงัแต่  ปีขนึไป สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการดว้ยความ

สมคัรใจในอตัรานาํส่ง รอ้ยละ  และบริษัทจะรว่มสมทบรอ้ยละ 3-6 ของเงินเดือน และมียอดนาํสง่เงินสมทบในสว่นของ

บริษัทเขา้กองทนุสาํรองเลียงชีพเป็นเงิน 55,615,957 บาท ทงันีพนกังานสามารถเลือกแผนการลงทุนของกองทนุสาํรอง

เลียงชีพไดต้ามความสมคัรใจ, ช่วงวยั และความพรอ้มของพนกังานเอง โดยปัจจุบนัมีสมาชิกในกองทนุทงัสนิ ,434 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 44.1 จากจาํนวนพนกังานปัจจบุนั ดงัแสดงรายละเอียดในขอ้มลูดา้นลา่ง 

สาขา 
ข้อมูลการเข้าร่วมกองทุนกองทุนสาํรองเลยีงชีพของพนักงาน 

2562 2563 2564 

สาํนักงาน 250 217 209 

พนักงานขาย 459 435 337 

ท่าพระ 201 175 125 

สาย 5 297 281 179 

ชัยนาท 201 401 122 

ยโสธร 614 522 364 

บุรีรัมย ์ 70 130 98 

รวม 2,092 2,161 1,434 
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5. การดูแลรกัษาพนักงาน และการสรา้งความผูกพัน (Engagement)  

 จากความมุง่มนัทจีะดแูลพนกังานในองคก์รใหป้ฏิบตัิงานอยา่งมคีวามสขุ  สนกุ  และทา้ทายกบัสงิใหม ่และเป็น

บา้นทีสองของทุกคน บริษัทจึงดาํเนินงานและจัดกิจกรรมเพอืสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งเพือนพนกังาน และ

รว่มกนัทาํความดีเพือชมุชนและสงัคม เช่น กิจกรรมในวนัสาํคญัตามเทศกาล ประเพณีและศาสนา, การจดักิจกรรมกีฬาสี

ภายในสาขา, กิจกรรม ส ทีบา้นสูช่มุชน, กิจกรรมออกรา้นการกศุลเนอืงในโอกาสครบรอบปีมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลง

กรณ ์บนพนืฐานแหง่การสง่เสรมิคณุภาพชีวิตตามแนวคิด Happy 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึงส่งผลให้บริษัทไดร้บัรางวัลสถานประกอบกิจการทีมีระบบบริหารจัดการดา้นแรงงานสมัพันธ์ยอดเยียม

ติดตอ่กนัมากกว่า 16 ปี ในโรงงานยโสธร, 14 ปีในโรงงานสาขาทา่พระ และ 12 ปี ในโรงงานสาขาสาย 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีบรษัิทจดัใหมี้การดแูลสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมสาํหรบัการทาํงาน (รายละเอยีดใน ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน)  บรษัิทยงัไดส้ง่เสรมิบรรยากาศในการทาํงานให ้สนกุ และทา้ทาย

ความสามารถของพนกังาน ดว้ยการเปิดโอกาสใหม้ีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเหน็ปรบัปรุงงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพอื

สะสม Sabina Reward Point สาํหรบัการแลกของรางวลั และกิจกรรมสรา้งการมีสว่นรว่มตา่งๆ 
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      เพอืสรา้งความผกูพนัระหวา่งพนกังานและองคก์ร (Engagement) บรษัิทไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานมีความรูส้กึ

เป็นเจา้ของ (Involvement) และสรา้งใหพ้นกังานมีสว่นรว่ม (Participation) กบัองคก์รในหลากหลายมติิ กาํหนด

เปา้หมายแหง่ความสาํเรจ็ดว้ยกนั (Commitment) ทาํใหพ้นกังานรูส้กึมีคณุคา่และความภาคภมิูใจในการทาํงาน พรอ้มทงั

สนบัสนนุใหเ้กิดภาวะผูน้าํดว้ยการมอบอาํนาจในการตดัสนิใจตามความเหมาะสม และมีการสอืสารนโยบาย การแปลง

นโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ มีการประชาสมัพนัธข์า่วสาร สถานการณค์วามเป็นไปขององคก์รตลอดเวลา เพือสรา้ง

สภาพแวดลอ้มและแรงขบัเคลอืนในการผลกัดนัองคก์ร  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรม CEO BROADCAST (ผูบ้รหิารพบพนกังาน) ซงึจดัประจาํทกุเดือน อยา่งนอ้ยเดือนละ  ครงั 

  

 ในสถานการณว์กิฤติโควิด 19 บรษัิทยงัใหค้วามสาํคญัในการดแูลพนกังาน โดยไมม่แีผนการเลิกจา้งและลด

สวสัดิการใดๆ อีกทงัยงัไดม้อบเงินสนบัสนนุช่วยเหลือพนกังานขายและพนกังานอนืๆ ทีไดร้บัผลกระทบคาํสงัปิดพืนที

ปฏิบตัิงานตามประกาศควบคมุ รวมทงัประสานสิทธิตา่งๆจากทกุหนว่ยงานใหแ้ก่พนกังานอย่างเต็มความสามารถ ทงันี

บรษัิทไดป้ระเมินสถานการณก์ารระบาด และพิจารณาลกัษณะการดาํเนินงานของทกุหนว่ย เพอืกาํหนดแนวทางใหก้าร

ดาํเนินงาน ในสว่นสาํนกังานกาํหนดใหม้ีการ Work From Home และในสว่นของโรงงานกาํหนดแนวปฏบิตัิในการทาํงาน 

โดยรณรงคแ์ละดแูล ควบคมุ ใหพ้นกังานรกัษาสขุอนามยัสว่นตน ไดแ้ก่สวมหนา้กากอนามยั  ชนั ตลอดเวลา, หมนัลา้ง

มืออย่างสมาํเสมอ,  เวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล และไดก้าํหนดมาตรการเพมิเติมเพอืป้องกนั ไดแ้ก ่

          - สาํรวจขอ้มลูและการเดินทางของพนกังาน เพอืแยกผูท้ีมีความเสยีง  

- คดักรองผูท้ีอยูใ่นระหวา่งการตงัครรภ ์ใหป้ฏิบติังาน Work From Home   

- การประชมุผา่น Video Conference  เพอืลดการเดินทาง และลดการรวมตวั 

           - ปรบัเวลาเขา้งานและเลิกงานใหเ้รว็ขนึ เพอืลดความเสยีงจากการแออดัระหวา่งเดินทางในชวัโมงเรง่ด่วน 
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- แบ่งรอบการพกักลางวนัเป็น 2-3 รอบ เพือลดความแออดัขณะพกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

           - กาํหนดมาตรการเฉพาะกิจเพือควบคมุความเสยีงของพนกังาน โดยงดการวมกลุม่ของพนกังาน, มาตรการ 

  ควบคมุการเดินทางขา้มจงัหวดั และมาตรการกกัตวั 7-14 วนั กรณีพบความเสยีง   

            - คดักรองบคุคลภายนอกทีตอ้งเขา้มาในสถานประกอบการ โดยตรวจวดัอณุหภมูิ การรบัวคัซีน และอาการทวัไป  

           - จดัใหม้ีจดุวางแอลกอฮอลห์รอืเจลลา้งมือใหบ้รกิาร และทาํความสะอาดพนืทสีมัผสัรว่ม เช่น ราวบนัได ลกูบิด  

   อา่งลา้งหนา้ หอ้งนาํ ดว้ยนาํยาทาํความสะอาดสมาํเสมออย่างนอ้ยวนัละ  รอบ 

- ประชาสมัพนัธเ์พอืสอืสารสถานการณก์ารระบาด และใหค้วามรูใ้นการป้องกนัตนเองทกุวนั 

- สนบัสนนุการเขา้รบัการฉีดวคัซีนของพนกังานโดยไมค่ิดวนัลา 

อีกทงับริษัทยงัไดจ้ัดใหม้ีโครงการเพือนเฝ้าเพือน เพือใหพ้นักงานร่วมกันเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสียงของเพือน

รว่มงาน และยงัไดด้าํเนินการจดัทาํกรมธรรมค์ุม้ครองโรคโควิด-  ใหแ้ก่พนกังานทกุคนในทกุสว่นงานในปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผกูพนัธต์อ่องคก์รกับพนักงาน  

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการทาํผลสาํรวจความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน และความผกูพนัธต์อ่องคก์รกบัพนกังานในปี 

 เพอืสาํรวจความคิดเห็นของพนกังาน  ครงั/ปี ใน  มิติ  
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โดยคาดหวงัคา่เฉลยีความพงึพอใจในระดบัมาตรฐาน % ระดบัดี % และระดบัดีมาก %ขึนไป เพอืใช้

เป็นเกณฑป์ระเมินผลจากการสาํรวจ เพอืนาํมาวิเคราะหแ์ละสรา้งแผนสนบัสนนุความพึงพอใจใหแ้ก่พนกังาน 

 

ผลการดาํเนินการในปี  

ผลสาํรวจทีไดจ้ะเป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคดิเห็นของพนกังานทีมีต่อองคก์รและผูบ้ริหาร ทงันีโดยภาพรวม

ไดแ้สดงถงึความภาคภมิูใจและความผกูพนัธต์อ่องคก์รในระดบัดีมาก และพงึพอใจในดา้นหนา้ทีและความรบัผิดชอบใน

ระดบัดี ซงึไดม้ีการดาํเนินการประชาสมัพนัธผ์ลการสาํรวจผ่านชอ่งทางต่างๆของบรษัิทเพอืใหพ้นกังานเกิดการรบัรู ้ถือ

เป็นผลสาํเรจ็ของการดาํเนินการดา้นการดแูลรกัษาพนกังาน และการสรา้งความผกูพนั (Engagement)  
 

ตารางแสดงผลสาํรวจความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน และความผกูพนัธต์อ่องคก์รกบัพนกังานในปี  

 
 ผลสาํรวจดงักลา่วเป็นมาตรฐานในการดาํเนินการเพอืพฒันาของบรษัิท ทงันีไดมี้การจดัทาํแผนจากผลการ

ประเมินไปพฒันากิจกรรมสรา้งความผกุพนัธใ์นปี  เพอืยกระดบัความผกูพนัธใ์นทกุมติิระหวา่งพนกังานและองคก์ร 
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6. การปลูกฝังวัฒนธรรมองคก์ร 

 พนกังานขององคก์รซงึมคีวามแตกตา่งกนัจากพนืฐาน ภมิูหลงั 

ครอบครวั การศึกษา แนวคิด อาจเกิดปัญหาและอปุสรรคในการทาํงานรว่มกนั 

รวมทงัการทาํงานภายใตส้ภาพความกดดนัเพอืมุง่สูค่วามสาํเรจ็ตามเปา้หมาย 

อาจเกิดความเครยีดและความขดัแยง้ระหวา่งกนั บรษัิทจึงตอ้งการปลกูฝัง

ทศันคติทีดตี่อการทาํงาน เพอืลดความขดัแยง้ในการเห็นตา่ง เคารพความ

คิดเห็น ยอมรบัระหวา่งกนั และเขา้ใจกนัมากขนึ เพอืความสมัพนัธอ์นัดีในการ

ทาํงานรว่มกนั  จึงกาํหนด “วัฒนธรรม 4ดี” อนัประกอบดว้ย คิดดี  พดูดี  ทาํดี  

และเป็นคนดี บนพืนฐาน 8 วิธีการ ประกอบดว้ย 

 ซงึสง่ผลใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม 

และรว่มมือระหว่างกนัมากขนึ 
 

 จากแนวทางการดาํเนินงานในการบรหิารทรพัยากรบคุคล แบบการบรหิารจดัการทนุมนษุย ์Human 

Capital Management (HCM) ทาํใหบ้รษัิทเพมิขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจจากการเป็น “องคก์ารแหง่การ

เรยีนรู”้ (Learning Organization) สง่เสรมิและสนบัสนนุคนในองคก์รใหพ้ฒันาปรบัปรุงตนเอง เรยีนรูส้งิใหม่ๆ ตลอดเวลา 

มีการแลกเปลียนความรูอ้นัอาจเกิดจากการลองผิดลองถกูและมกีารถา่ยโอนความรูไ้ปยงัสมาชิกอนืในองคก์ร เพอืให้

เกิดผลการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนอืง อนันาํไปสูก่ารสรา้งสรรคส์นิคา้หรอืบรกิารใหม่ ซงึสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ได ้เป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บัองคก์รและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่ธุรกิจ 
 

 จากผลของการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ทาํใหไ้ดร้บัความสนใจจากนิสิตและนกัศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ ์

โดยในปี  มีนิสิตนกัศกึษาเขา้รว่มฝึกประสบการณจ์าํนวน  คน จากหลายสถาบนั ทาํใหพ้นกังานภายในได้

ประโยชนท์างออ้มจากการทบทวนความรูก้่อนการถ่ายทอด เพอืฝึกประสบการณใ์หแ้ก่กลุม่นิสิต นกัศกึษา 

สายงานทฝึีกปฏิบัต ิ
จาํนวนนิสิต/นักศกึษาทเีข้าร่วมประสบการณก์ับบริษทั (คน) 

ปี  ปี  ปี  

สายงานบริหารธุรกจิ 12 10 2 

สายงานพัฒนาผลิตภณัฑ ์ 3 5 - 

สายงานการผลติและคลังสนิคา้ 14 25 14 

รวม 29 40 16 

 

เพมิ ลด 

ความพอใจ 

ความมองบวก 

เสยีเปรยีบให ้(รูจ้กัการเสยีเปรยีบ) 

สติ (พิจารณาตนเองก่อน) 

เปรยีบเทียบ 

ความมองลบ 

การเอาเปรยีบ 

มองผูอื้นผิดไปก่อน 
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ทงันีเนืองดว้ยสถานการณโ์ควิด-  ทาํใหม้ีสดัสว่นการเขา้รว่มฝึกประสบการณใ์นปี  ลดลงจากเดิม รวมถึง

มีการเลอืนแผนการฝึกประสบการณข์องขา้ราชการในโครงการพฒันานกับรหิารการเปลยีนแปลงรุน่ใหม ่(นปร.)  สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีทบีรษัิทไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสถานทีฝึกประสบการณ ์โครงการ 

นปร. ตงัแตปี่ พ.ศ.    
 

7. การปฏิบัตดิ้านแรงงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บรษัิทยอมรบัความเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน รวมทงัการเคารพในศกัดิศรคีวามเป็นมนษุย ์(ดู

รายละเอียดเพมิเติมในหวัขอ้ “การเคารพสิทธิมนุษยชน”  นอกจากนี กรณีทีมีการเปลยีนแปลงการปฏิบติังาน ซงึอาจ

ส่งผลกระทบต่อพนกังาน ทางบรษัิทมีรอบระยะเวลาแจง้เตือนขนัตาํใหพ้นกังานรบัทราบ ดงันี 
 

การเปลียนแปลงการปฏิบัตงิาน ระยะเวลาแจ้งเตอืนขนัตาํ 

การเปลียนแปลงวนัหยดุประจาํปี / วนัพกัรอ้น 1 เดือน 

การโอนยา้ยแผนก / ตาํแหน่งงาน 1 เดือน 

การโอนยา้ยสถานทีปฏิบตัิ / การควบรวมแผนก 1-2 เดือน 

การต่อเกษียณ 9 เดือน 
 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 402-1 รอบระยะเวลาแจง้เตือนขนัตาํเกียวกบัการเปลยีนแปลงการดาํเนินงาน 
 

ข้อมูลบุคลากร ปี 2562-2563-2564 

จาํนวนพนักงานทังหมด จาํแนกตามระดับ 

 

สาขา 

จํานวนพนักงาน (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหารระดบัสูง 6 7 6 7 6 7 

ผู้บริหารระดบักลาง 3 19 3 18 4 14 

ผู้บริหารระดบัต้น 12 42 12 45 7 45 

พนักงานรายเดือน 233 1,624 230 1,580 205 1,349 

พนักงานรายวนั 488 2,056 395 1,808 274 1,341 

รวม (คน) 742 3,747 646 3,457 496 2,756 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 405-1 ความหลากหลายของหนว่ยงานกาํกบัดแูลและพนกังาน 

 

จากสถานการณโ์ควิดจะทาํใหม้อีตัราการลาออกของพนกังานเพมิขนึ โดยมีอตัราเฉลยีอยูท่รีอ้ยละ 21.2 ดงั

แสดงรายละเอียดในขอ้มลูดา้นลา่ง ซงึเป็นอตัราทีสงูขนึจากปีทีผา่นมา จากการแพรร่ะบาด  ควบคมุ และปิดพนืทตีา่งๆ 

ซงึสง่ผลตอ่การเคลอืนยา้ยแรงงาน ซงึเป็นไปตามการประเมินสถานการณ ์และเป็นไปตามแผนการบรหิารงานทีบรษัิท

รองรบัไว ้
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หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 401-1 การจา้งพนกังานใหม่และการ turnover พนกังาน 

 

โรงงาน พนักงานหญิง 
ลาคลอด กลับมาทาํงาน 

จาํนวน % จาํนวน % 

สาํนักงานใหญ่ 258 5  1.94  3  1.16  

สาย 5 323 5  1.55  4  1.24  

ท่าพระ 210 4  1.90  2  0.95  

ชัยนาท 300 8  2.67  5  1.67  

ยโสธร 651 19  2.92  14  2.15  

บุรีรัมย ์ 124 5  4.03  4  3.23  

พนักงานขาย 890 28  3.15  21  2.36  

รวม 2,756 74  2.69  53  1.92  

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 401-3 การลาคลอด 

 

โรงงาน กองทุนสาํรอง

เลยีงชีพ 

ค่ารักษาพยาบาล เงนิกู้ยมืฉุกเฉิน / 

กองทุนอุ่นใจ 

เงนิช่วยเหลือพเิศษ 

พนกังานและครอบครวั ภยัพิบตั ิ

สาํนักงานใหญ่ 2,087,603 400,804        72,000  86,650 - 

สาย 5 823,054 117,166        240,000  143,100 - 

ท่าพระ 273,086 80,585        276,000  94,100 - 

ชัยนาท 285,655 138,964        738,000  136,270 - 

ยโสธร 800,325 381,970        336,000  241,717 1,800 

บุรีรัมย ์ 208,687 17,230        138,000  70,188 - 

พนักงานขาย 1,213,542 247,076        168,000  183,800 - 

รวม 5,713,568 1,383,795     1,968,000  955,825 1,800 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 401-2 ผลประโยชนที์มอบใหแ้ก่พนกังานประจาํ   

 

 

สาขา 

อตัราการลาออกของพนักงาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สํานักงานใหญ่ 24 21 19 

สาย 5 236 173 231 

ท่าพระ 97 77 59 

ชัยนาท 173 87 69 

ยโสธร 197 118 121 

บุรีรัมย์ 53 53 73 

พนักงานขาย 154 135 184 

รวม (คน) 934 664 756 

อตัราการลาออก (ร้อยละ) 20.7 15.76 21.2 
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7.6 ข้อมลูสาํคัญอนื 

7.6.1 ขอ้มูลผู้ทีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูลแลการทาํบัญชี เลขานุการบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน พร้อมแนบขอ้มูลของบุคคลดงักล่าว 

 

  เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญช ี

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตงันางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน   

เพอืรบัผิดชอบดาํเนินการดงัตอ่ไปน ีในนามของบรษัิทหรอืคณะกรรมการ  

 ใหค้าํแนะนาํเบืองตน้แก่กรรมการ ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัขอ้กฏหมายและกฏระเบียบดา้นหลกัทรพัย ์

ตลอดจนขอ้บังคับของบริษัทและติดตามใหมี้การปฏิบัติอย่างถูกตอ้งและสมาํเสมอ รวมถึงการ

เปลยีนแปลงทีมีนยัสาํคญัตอ่ คณะกรรมการ 

 จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย  ขอ้บงัคบัของ

บรษัิท  

 จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามใหมี้การ

ปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้ง 

 ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทเีกียวขอ้งตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดาํลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปน ี

o ทะเบียนกรรมการ 

o หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปีของ

บรษัิท 

o หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ 

o แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี( - )และรายงานประจาํปี( - ) 

 เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

 ดาํเนินการอนืๆตามทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

 นอกจากนียงัมีหนา้ทีดูแลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดูแลใหค้ณะกรรมการและบริษัท

ปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งตา่ง ๆ 

โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงแหนง่เลขานกุารบรษัิทและผูค้วบคมุการทาํบญัชีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ  

 

    หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือวันที  23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตัง                     

นายสมัพนัธ์  ปุยภิรมยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

เนืองจากเป็นผูมี้ประสบการณใ์นการปฎิบัติงานดา้นตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเขา้ใจในกิจกรรม

ดาํเนินงานของบรษัิทเป็นอยา่งดี 

โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษัิทปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ  
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7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธแ์ละข้อมูลเพอืการตดิตอ่ 

บรษัิทฯ  ไดด้าํเนินการจดัตงัหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพอืใหบ้รกิารขอ้มลู และ

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบรษัิทฯ กบัผูล้งทนุ ผูถ้ือหุน้ นกัวิเคราะห ์และประชาชนทวัไป ตลอดจนการตอบขอ้

ซกัถามของนกัลงทนุและผูท้ีเกียวขอ้งซงึสามารถติดตอ่เขา้มาทางผูด้แูลหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์คือ คณุสมคิด 

ผดงุเกียรติศกัด ิ  โดยผ่านทางอีเมล ์ir@sabina.co.th   หรอืโทรศพัทไ์ดที้ โทร.0-2422-9400 

 

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 

 เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิท มหาชน จาํกดั และแนวทางการปฏิบตัิของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซงึกาํหนดใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนมุตัิ แตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่า

สอบบญัชีของบรษัิททกุปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท ีทจ. /  เรอืง หลกัเกณฑ ์เงือนไข 

และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัททีออกหลกัทรพัย ์ ขอ้

( )  ระบใุหบ้รษัิททอีอกหลกัทรพัย ์ซงึเป็นบรษัิทจดทะเบียน  จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชี

รายเดิมปฏิบตัิหนา้ทีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแลว้  หา้รอบบญัชี

ติดต่อกนั  โดยบริษัทสามารถแตง่ตงัผูส้อบบญัชีรายใหม่ทีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิม

ได ้                                                                                                          

         ซงึปี   ทีประชมุผูถ้ือหุน้ไดมี้มติแตง่ตงั  นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจี์น  หรอืนายชยัยทุธ  องัศวุิทยา  หรอื

นางสาวดรณี  สมกาํเนิด  หรอืนางสาวจารุณี  น่วมแม ่หรอืนายศิรเมศร ์ อคัรโชติกุลนนัท ์หรอืนางสาวเยาวลกัษณ ์ 

สมประเสริฐ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต  เลขที  4563 , 3885, 5007, 5596, 11821 และ 11902 ตามลาํดับ  แห่ง

สาํนกังาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และบรษัิทยอ่ยโดยกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบ

บญัชีของบริษัททงัสิน 910,000  บาท  ผูส้อบบัญชีจากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ไดป้ฎิบตัิหนา้ทีอย่าง

เหมาะสม  มี มาตรฐานการทาํงานทดีี มีความเชียวชาญในการสอบบญัช ีมีคา่สอบบญัชีทเีหมาะสม และ     ผูส้อบ

บญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษัิท  บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอื

ผูท้เีกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   

 

ตารางค่าสอบบัญชี                                   

หน่วย : บาท 

 ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2563 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 910,000 910,000 

บรษัิทยอ่ย 1 บรษัิท 640,000 640,000 

คา่ใชจ่้ายอนืๆ เช่น ค่าเดินทาง, คา่ไปรษณียากร, คา่โทรสาร ฯลฯ เบิกตามจาํนวนทจี่ายจรงิ เบิกตามจาํนวนทจี่ายจรงิ 

 

ในปี 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  ไมมี่การจ่ายค่าตอบแทนอนืๆใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ   และ

บรษัิทยอ่ย สาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบ

บญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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8. รายงานผลการดาํเนินงานทีสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ  

8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทขีองคณะกรรมการในรอบปีทีผา่นมา 

 บรษัิทเปิดเผยสรุปผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมาไวใ้น เอกสารแนบ 7 รายงาน

คณะกรรมการบรษัิท 

 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการ 

 การพัฒนาความรู้อยา่งต่อเนืองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนือง โดย

บรษัิทไดมี้การสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูรทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ทกีรรมการการ เช่นหลกัสตูร

ซึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอืนๆทีเกียวขอ้ง โดยในปี 2564  มี

กรรมการบรษัิทเขา้อบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี 

 สาํหรบักรรมการทีเขา้ใหม ่บริษัทก็ไดม้ีการปฐมนิเทศใหก้รรมการใหมโ่ดยกรรมการผูจ้ดัการและ

ฝ่ายบริหารทีเกียวขอ้งจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลเกียวกับโครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร ลกัษณะการ

ดาํเนินธุรกิจ นโยบายการดาํเนินงานของบริษัท  ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูบริษัทในเครือ 

การประชมุ คณะกรรมการบรษัิท และขอ้มลูอืนทเีกียวขอ้ง 

 

 คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) สาํหรบัตาํแหน่งงาน

หลกั โดยกาํหนดเป็นสว่นหนึงในแผนกลยทุธ์เพือประโยชนใ์นการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันา

ผูบ้รหิารตามแผนทีกาํหนดไว ้รวมทงัปฏิบตัิหนา้ทีแทนกรณีทีกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารไมส่ามารถปฏิบตัิ

หนา้ทีได ้

 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งประธาน

กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารของบรษัิทโดยไดพิ้จารณาถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือง โดยไดจ้ดัใหมี้แผนการคดัเลือกบคุคลากรทีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหนง่

งานบริหารทีสาํคญัทุกระดับใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

คดัเลือกผูส้บืทอดตาํแหนง่งานดงันี 

 

 

 

 

ชอื ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด ิ กรรมการบรษัิท และ 

กรรมการบรหิารความเสยีง 

-   TLCA CFO Professional 

DevelopmentProgram (TLCA CFO 

CPD) 2021 
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          .ระดบัประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

เมือตาํแหน่งว่างลง หรือผูท้ีดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดบ้ริษัทจะจดัใหมี้ระบบการใหผู้บ้ริหารใน

ลาํดบัใกลเ้คียง รกัษาการในตาํแหน่งทีวา่งลงจนกวา่จะมีการคดัเลือกบคุคลากรทมีีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์

ทบีรษัิทไดก้าํหนดไว ้ 

 

        .ระดบัผูบ้รหิาร ตงัแตร่ะดบัรองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการฝ่าย 

เมอืตาํแหนง่ว่างลงหรอืผูท้ีอยูใ่นตาํแหน่งไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ทไีด ้บรษัิทไดว้างแผนการสืบทอดตาํแหนง่ของ

ระดับผูบ้ริหารโดยมีกระบวนการดังนี วิเคราะหส์ถานการณข์องธุรกิจประเมินความพรอ้มของกาํลงัคนให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธข์องบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพอืเตรียมทดแทนคน

ทีลาออกโดยกําหนดความรูค้วามสามารถและตอ้งเป็นผู้ทีมีวิสยัทัศนค์วามรูค้วามสามารถทีเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพือพิจารณาความ

เหมาะสม 

 

การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลทงัคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบคุคล และคณะกรรมการชดุยอ่ยทงันีบริษัทไดม้อบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบคุคลมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความ

สอดคลอ้งกบัตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์รวมทงัไดมี้การทบทวนเพือใหม้ี

ความเหมาะสมอยา่งสมาํเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบรษัิททงัคณะและรายบคุคลมีหวัขอ้ประเมินแบง่ออกเป็น  หวัขอ้

หลกั ดงันี 

.โครงสรา้งคณุสมบตัิของกรรมการ   

. การเขา้รว่มประชุม 

. บทบาท หนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

. เรอืงอนื ๆเช่นการทาํหนา้ทีของคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบรษัิทชุดยอ่ยรายบคุคลมีหวัขอ้ประเมินแบง่ออกเป็น  หวัขอ้

หลกั ดงันี 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชุดย่อย  

2. การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3. บทบาทหนา้ทแีละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บรษัิท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานกุารบรษัิทเป็นผูจ้ดัสง่แบบประเมินใหแ้ก่

กรรมการเพอืประเมินผลและสง่กลบัมายงับรษัิทโดยบรษัิทจะไมเ่ปิดเผยชือกรรมการทีประเมินเพอืใหก้รรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนาํเสนอผลการประเมินตอ่ทปีระชมุคณะกรรมการบริษัทและ
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คณะกรรมการรายบุคคลเพือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกาํหนดแนวทางปรบัปรุงในการปฏิบตัิงานของ

กรรมการใหด้ียิงขนึ 

วิธีการประเมิน  คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัททงัคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชดุย่อยโดยใชว้ิธีระบคุวามเห็นของกรรมการแต่

ละคนโดยกาเครอืงหมายทีช่องใหค้ะแนนตงัแต่ -  

 

โดยมีความหมายดงันเีรมิจาก  =  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง   = ไมเ่ห็นดว้ย   = เห็นดว้ย             

4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก 

ซึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททังคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 

2564  อยู่ในระดบัดี มาก 

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทไดท้าํการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการ(CEO) โดยใชห้วัขอ้ในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยป์ระกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

.ความเป็นผูน้าํ 

.การกาํหนดกลยทุธ ์

.การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์

.การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

.ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

.ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

.การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 

.การสืบทอดตาํแหน่ง 

.ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

.คณุลกัษณะสว่นตวั 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการในปี 2564 โดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลศิ” โดยบรษัิท

ฯมีความตงัใจทีจะประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทกุปี เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการทดีี 

 

1) กรรมการอสิระ 

บรษัิทได ้กาํหนดนิยามของ  “กรรมการอิสระ” วา่จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี 

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ทมีีสทิธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่มหรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูเ้กียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นนั ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย  บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรอืนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 
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3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้งและบตุร รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทอีาจ

มีความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็น

หรือไม่เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้และไมเ่ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่กรรมการซงึไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ

ของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่มหรอืนิติบคุคลที

อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผูบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือที

ปรกึษาทางการเงิน ซึงไดร้บัค่าบริการเกินสองลา้นบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

รว่ม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทงันีในกรณีทีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึง

การเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่กรรมการซงึไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการ

ทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนก่อนวนัที

ไดร้บัการแตง่ตงั 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้บัการแตง่ตงั เพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืผูถ้ือ

หุน้ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมม่ลีกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

ในปีทีผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนมากกวา่ 5 

แหง่ 

 

2) ระบุวิธีการคัดเลือกกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตังกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO) 

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ(CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือกจากผูบ้ริหารทมีีอยู่ในปัจจนัหรือบคุคลภายนอกทมีีความรูค้วามสามารถในการบรหิาร

จัดการธุรกิจของบริษัท เมีความเขา้ใจในธุรกิจของบรืษัทป็นอย่างดี มีประสบการณใ์นการเป็นภาวะผู้นาํของ

องคก์รณส์ามารถบริหารธุรกิจของบริษัท ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีบริษัทไดก้าํหนดไว ้ตลอดจน

เป็นผู้ทีมีคุณสมบัติมีลักษณะไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย โดยนาํเสนอเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ

พิจารณาแตง่ตงัต่อไป 
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 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาตามหลกัเกณฑ ์ประกอบดว้ย :  

)  การเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

)  ความรู ้ความสามารถ ในการดาํเนินธุรกิจผูท้ีมีทกัษะ ประสบการณ ์วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะใน ดา้น

ตา่งๆ ทมีี ความจาํเป็นอยา่งยงิและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจของบรษัิทฯ  

) ประสบการณใ์นธุรกิจและการบรหิารจดัการองคก์ร  

) ประสบการณใ์นการเป็นผูน้าํขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้าํสงู  

) ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธรุกิจทเีกียวขอ้ง  

) ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ  

 

  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบรษัิทฯจะดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพือพิจารณาคัดเลือกโดยได้พิจาณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทีมีความรู้

ความสามารถเพอืใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอื

ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตงัต่อไป 

การแต่งตงักรรมการบริษัทตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทและขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง โดยที

ประชมุผูถ้ือหุน้จะพิจารณาเลอืกตงักรรมการบรษัิท ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

ทปีระชมุผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปน ี

  .  ผูถื้อหุน้คนหนงึ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทตีนถือ 

  .  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตามขอ้ . เลือกตงับคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็น   กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

  .  บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีทปีระชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทบีคุคลซงึไดร้บัเลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั ใหป้ระธานที

ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

  4. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมีมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายมหาชน เขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการทีว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่น

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเทา่วาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการซงึตนเขา้ไปแทน 

 5.  ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ด้วย

คะแนนเสียงไม่ นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนหุน้ทถืีอโดยผูถ้ือหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

* มตีาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ยดว้ย 

หมายเหต ุ -  นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต ์  ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  และคณะกรรมการตรวจสอบ ครงัที /  

ในวนัท ี  พฤศจิกายน    เนืองจากติดภารกิจส่วนตวั 

 -  นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ  ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  ในวนัที  ธนัวาคม  เนืองจากตดิ

ภาระกิจส่วนตวั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชอื 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

(จาํนวนครงัการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทงัหมด) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

รวม  ครัง 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 4 ครัง 

คณะกรรมการ

บริหาร 

รวม 12 ครงั 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครัง 

คณะกรรมการ

บริหารความเสยีง 

รวม 2 คร้ง 

นายวิโรจน ์ ธนาลงกรณ ์ 7/7  12/12   

นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร * 

นางสชุญัญา  ธนลงกรณ ์

7/7 

7/7 

 12/12 

 

2/2  

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ * 7/7  12/12  2/2 

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท ์* 7/7  12/12  2/2 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี 7/7  12/12  2/2 

นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ 6/7 4/4  2/2  

นายสมชยั  วนาวิทย 7/7 4/4  2/2  

นายยทุธนา อดิพฒัน ์ 7/7 4/4  2/2  

นางสาวเพญ็ศร ี สธีุรศานต ์ 6/7 3/4    

นายจกัรกฤษณ ์ อทุโยภาศ 7/7    2/2 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี   ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู ้ถือหุ้น ตามที

คณะกรรมการบริษัทเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูล

อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน รวมถึง อาํนาจ หนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบ 

  ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน 

 สาํหรบัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทมีีการชาํระไปแลว้ ในปี  มีรายละเอียดดงันี 

  ปี  2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

- นายวิโรจน ์ธนาลงกรณ ์

 

 

- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 

 

-นางสชุญัญา  ธนลงกรณ ์

 

- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัดิ 

 

- นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์

 

- นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี

 

- นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากลุ 

 

 

 

- นายสมชยั วนาวิทย 

 

 

- นายยทุธนา อดิพฒัน ์

 

 

-นายจกัรกฤษณ ์ อทุโยภาศ 

 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

 - คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ  

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

0.36 

0.12 

0.54 

0.12 

0.32 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 

0.06 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.06 

0.12 

0.24 

0.12 

0.24 
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  ปี  2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

-นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต ์

 

 

กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร  

(ฐานะผูบ้รหิาร) 

 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- คา่ตอบแทนกรรมการ 

- บาํเหนจ็กรรมการ 

- เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ และคา่นาํมนัรถยนต ์

โบนสั 

- คา่ตอบแทนกรรมการบรหิาร 

0.06 

0.12 

0.24 

27.60 

0.30 

 

สาํหรบัในปี 2564 บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2564 คือค่าตอบแทนพืนฐานสาํหรบั

กรรมการทกุคนในอตัราเท่ากนั และค่าตอบแทนตามความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายเพิมเติม  โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

 

ตาํแหน่ง คา่ตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการบรหิาร 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 

กรรมการบรหิาร 5,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 

บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและใหก้รรมการมี

อาํนาจจดัสรร และกาํหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 

 

 ค่าตอบแทนอืนๆ สาํหรับกรรมการบรหิาร และผู้บริหาร 

- บรษัิทฯ จดัหายานพาหนะเพอืใหผู้บ้รหิารใชใ้นกิจการบรษัิทฯ เป็นจาํนวน    คนั 

 - บริษัทฯ จดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลียงชีพ แก่พนกังานทีเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่าย

สะสมและบรษัิทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงัน ี

 - ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูอ้าํนวยการ อตัรา  หรอื  หรอื % 

 - ระดบัรองกรรมการผูจ้ัดการและกรรมการผูจ้ัดการ  อตัรา  หรือ  หรือ  หรือ  % ของ

คา่จา้งทไีดร้บัในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได ้

- ระดบัผูบ้รหิาร  จดัใหมี้ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 
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8.1.3 การกาํกับดูแลบริษทัยอ่ยและบริษัทรว่ม 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการกําหนดวิสยัทัศน ์กลยุทธ์  แผนงานทางธุรกิจและ

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ยโดยบริษัท  ถือหุน้ในบริษัทย่อยรอ้ยละ .   บริษัทมีนโยบายในการกาํกบั

ดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกบับริษัท โดยมีฝ่ายจดัการของบริษัทเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

และเป็นผูบ้ริหารจัดการบริษัทย่อยเพือใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด 

วิสยัทัศน ์กลยุทธ ์นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจดัใหม้ีการประชุมผูบ้ริหารของบริษัท

ย่อยอย่างสมาํเสมอเพือควบคุมดูแลบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพือควบคุมในเรืองของการ

กาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกลชิ้ด  เพือใหม้นัใจว่าบริษัทสามารถทีจะ

ติดตามดแูลควบคมุการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคมุภายใน

ทดีีบรษัิทจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑท์ีสาํคญัดงันี  

-บริษัท ไดม้ีนโยบายใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และเพียงพอโดยใหส้าํนักงาน

ตรวจสอบภายในของบรษัิทเป็นผูต้ิดตามดแูลและควบคมุระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยอยูเ่ป็นประจาํ 

-บริษัทได้กาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของบริษัทย่อยในการปฏิบัติและเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคญัตาม

หลกัเกณฑต์่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกบับุคคลภายนอกเช่นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

การไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซงึทรพัยส์นิ หรอืการทาํรายการสาํคญัอนืใด ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

-ขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถ้ือหุน้อนืในการบรหิารกิจการบรษัิทยอ่ยไม่ม ี

 

8.1.4 การติดตามให้มกีารปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกาํกบัดูแลกิจการ 

 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ มีแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจนในการดแูลและขจดั

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตมีุผล 

การทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อทีประชุมโดย

ระบมุลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักลา่ว ดว้ยขอ้มลูทโีปรง่ใสสามารถตรวจสอบ

ได ้  หากรายการใดจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือทีประชุมผูถื้อหุน้   รายการ

ดังกล่าวจะไดร้บัการพิจารณากลนักรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํ

รายการดงักลา่ว 

ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นทีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ

เปิดเผยความเห็นทีแตกตา่งดงักลา่วดว้ย   ในกรณีทีกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนนัจะไมม่ี

สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทงันีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

นอกจากนีคณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละใหก้รรมการบรษัิท , ผูบ้รหิาร และบคุคลที

มีความเกียวขอ้งใหม้ีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง   ซึงเป็นส่วนไดเ้สียที
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เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพือใหบ้ริษัทมีขอ้มลูประกอบการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํรายการทเีกียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส 

บรษัิทไดมี้การเปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ในปี 2564 รวมทงัคณะกรรมการ

บริษัทไดใ้หค้วามเห็นว่ารายการระหวา่งกนัทกุรายการเป็นรายการทีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต.(รายละเอียดตามหวัขอ้ การควบคุมภายในและ

รายการระหวา่งกนั ขอ้ ) 

2. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายหา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทอียูใ่นหนว่ยงานทรีบัทราบขอ้มลูใชข้อ้มลู

ภายในของบรษัิททยีงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลยีนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท

ฯทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯในช่วง  วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิด

ทางวินยัตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ หากกระทาํการอนัเป็นการแสวงประโยชนส์่วนตนจากขอ้มลูภายในทีตนลว่งรู ้

ก่อนเปิดเผยสูส่าธารณะ และละเวน้การซอืขายหลกัทรพัยห์รอืรอใหผู้ล้งทนุรบัทราบขอ้มลูภายหลงัจากวนัทีไดมี้การ

เผยแพรข่อ้มลู   อยา่งนอ้ย24 ชวัโมง แตถ่า้ขอ้มลูมีความซบัซอ้นมากใหร้อถึง  ชวัโมงภายหลงัจากขอ้มลูไดม้ีการ

เผยแพร่แลว้ นอกจากนี หากกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารมีการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้

รบัทราบทกุครงั 

โดยบริษัท ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการเกียวกับการซือ

ขายหุน้ของตนเองอยา่งนอ้ยลว่งหนา้  วนัก่อนทาํการซอืขาย 

บริษัทไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งเปิดเผยรายงานการซือขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิท

ใหท้ปีระชมุคณะกรรมการทราบทกุครงั 

อีกทงัคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดใหม้ีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษัท 

กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถึงครอบครวัทีถกูตอ้งตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหนา้ทรีายงานการถือ

ครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

            3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพือประโยชนท์างธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั และบริษัทไดร้ว่มลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption) พรอ้มทงัมีการกาํหนดให ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ

บรษัิทยอ่ยทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยกาํหนดนโยบายทเีนน้การปลกูจิตสาํนึก

ใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสยีของการทจุรติคอรร์ปัชนัรวมถึงการสรา้งค่านิยมทีดี เพือพฒันา

องคก์รใหม้ีความถกูตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไมก่่อใหเ้กิดความเสยีงต่อความเสียหายของ

กิจการ รวมทงัไดก้าํหนดนโยบายต่าง ๆ ซึงเกียวกับการต่อต่านทุจริตคอรร์ปัชันอย่างชัดเจน ดังนนัเพือเป็นการ

ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว และปฏิบติัตนตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั บริษัทจึงไดก้าํหนดกรรมการผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษัิท และบรษัิทย่อยทกุคน ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ดงัน ี
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 เนน้การปลกูจิตสาํนึกใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอรร์ปัชนั 

รวมทงัสรา้งคา่นิยมทีดี เพือพฒันาองคก์รใหมี้ความถกูตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 กาํหนดใหก้รรมการบรษัิท และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยไม่

เขา้ไปเกียวขอ้งกบัเรืองทจุริตคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือประโยชนท์งัต่อบริษัท ต่อ

ตนเอง ต่อครอบครวั ตอ่เพอืน และตอ่คนรูจ้กั 

 สรา้งระบบการควบคมุภายใน เพอืป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนั จะสง่ผลใหค้วามโปรง่ใสและการกาํกบั

ดแูลกิจการทดีี เกิดขนึอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้

 บรษัิทมีมาตรการในการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนในการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน โดยจะจดัเก็บขอ้มลูทีไดร้บั

จากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียนเป็นสาํคญั โดยจะไดร้บั

ความคุม้ครองจากการปฏิบตัิทไีมเ่ป็นธรรม            

 การทจุริตคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ

ทางวินยัตามระเบียบทบีรษัิทกาํหนดไว ้นอกจากนี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํ

นนัผิดกฎหมาย 

 บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการสือสาร และประชาสมัพนัธ ์เพือสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจแก่

กรรมการบรษัิท พนกังานและผูที้เกียวขอ้งกบับรษัิท ในเรอืงทีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้น

ทจุรติคอรร์ปัชนั 

ทงันี การกาํหนดนโยบาย หลกัปฏิบัติ รวมถึงการสรา้งระบบการควบคุมภายใน เพือป้องกันการทจุริต

คอรร์ปัชัน จะส่งผลใหค้วามโปร่งใสและการกาํกับดูแลกิจการทีดี เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้จาก

นโยบายดงักลา่วไดก้าํหนดเป็นมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัทีอาจเกิดขนึ รวมถึงการหาวิธีการแกไ้ขทีเหมาะสม 

และกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบรษัิทฯ และกรรมการอิสระของบรษัิท

ฯโดยบริษัทไดม้ีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท www.sabina.co.th (ตามหัวขอ้ .ความ

รบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกับดูแลกิจการทีดี ESG (Environmental, Social, Governance) ใน

เอกสารแนบที  รายงานความยงัยืน) 

4.  มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อรอ้งเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 บรษัิทฯ  จดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแส  ขอ้รอ้งเรยีน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรอืพฤติกรรม

ทอีาจก่อใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบรษัิทฯ   ทงัจากพนกังาน บคุคลทีเกียวขอ้ง  และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ    ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึงทาํหนา้ทีเป็น

หน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปน ี

ขนัตอนกระบวนการดาํเนินการเมอืได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

 บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ บคุคลทีเกียวขอ้ง และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่สามารถติดต่อ/รอ้งเรียน

ในเรอืงทีอาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจง้เบาะแส     ขอ้รอ้งเรียน  เพือเป็นแนวทางสูก่าร

พฒันาและสรา้งความยงัยืนใหก้บัองคก์ร ดงัน ี

 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เท็จจรงิทเีกียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ 
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 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรายงานขอ้เท็จจรงิตอ่กรรมการอิสระปฏิบตัิหนา้ทีสอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพอืพิจารณาการ

รอ้งเรยีน โดยแยกแยะเรอืงทีเกียวขอ้งกบันโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั   ออกเป็นประเด็น  ดา้นการ

สนบัสนนุทางการเมือง ดา้นการใหเ้งินสนบัสนนุและการบรจิาคเพือการกศุล และการรบั  การใหข้องขวญั  

ทรพัยส์ิน  หรอืผลประโยชนอื์นใด  

 มาตรการดาํเนินการ โดยผูร้ ับเรืองรอ้งเรียนนาํเสนอต่อคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั    เพือ

สอบสวนขอ้เท็จจริงโดยมีการกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีไดร้บัเรือง พรอ้มกาํหนด

มาตรการดาํเนินการ  เพือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัโดย

ทางคณะกรรมการจะมีการกลนักรองขอ้มูลและจะมีการส่งขอ้มลูถึงคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา

ตอ่ไป    

 การรายงานผล โดยผูร้บัเรืองรอ้งเรียนมีหนา้ทีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรียนรบัทราบ หากผู ้

รอ้งเรยีนเปิดเผยตนเองในกรณีทเีป็นเรอืงสาํคญั  ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อ

ประธานกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิททราบ 

 หากผูถู้กกล่าวหา กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชนัจริง  ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อตา้นทุจริต

คอรร์ปัชนั    ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ทกีาํหนดไว ้    หาก

กระทาํผิดตอ่กฎหมายตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายต่อไป 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อรอ้งเรียน  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์       :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท ์      :    02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์     :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรอืแจง้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

                                                        

ไปรษณีย ์: บรษัิท ซาบีนา่  จาํกดั(มหาชน)  

              เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร ์  

              เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 

 

โดยข้อมูลการร้องเรียนทัวไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบรษัิทจะดาํเนินการตามขนัตอนตอ่ไป 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลที

เกียวข้อง แต่หากผูร้อ้งรอ้งเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนา้และชีแจง

ขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบ 

 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจัดเก็บขอ้มลูทีไดร้บัจากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผู้

รอ้งเรียนเป็นสาํคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียน และ/หรือผูที้ใหข้อ้มูล และ/หรือความ

รว่มมือในการตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปลียน

ตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  สถานทีทาํงาน  สงัพักงาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบัติงาน    เลิกจ้าง อัน

เนืองมาจากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน  เป็นตน้  ซึงขอ้รอ้งเรียนการดาํเนินการทวัไปจะถูกเก็บเป็น

ความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถกูเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง  

   นอกจากนีบริษัทยงัจัดช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้อ้งเรียนใน

กรณีการกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารระดับสงู  การกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงพฤติกรรมทสีอ่ถึงการทจุรติ การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผ่านช่องทางดงัน ี  

      ไปรษณีย ์  :    ประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

                                เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์ แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 

                                กรุงเทพมหานคร  

    โดยขอ้มูลรอ้งเรียนการดาํเนินการทวัไปจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามเป็นธรรม สว่นการรอ้งเรียน

การกระทาํผิดของผูบ้ริหารระดับสงูจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดาํเนินการตาม

ขนัตอนตอ่ไป         

 

8.2 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบภายในรอบปีทผี่านมา 

 บรษัิทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทผี่านไวใ้นเอกสารแนบ 8 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทขีองคณะกรรมการชุดยอ่ยอนืๆ 

 บรษัิทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการชดุอนืๆ ในรอบปีทีผ่านไวใ้นเอกสารแนบ 9 รายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และเอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสยีง  

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะไดร้บัการตรวจสอบผ่านสาํนกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ

มีการตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตามแผนการตรวจสอบภายในทีไดร้บั

จากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครงัที  1/2565 เมือวนัที  21 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 4 ท่านเขา้รว่มประชุมดว้ยไดพิ้จารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน โดย

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทีทาง

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทาํขนึจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารความเสียง ดา้นการควบคมุการปฏิบตัิงาน

ของฝ่ายบริหาร ดา้นระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มลู และดา้นระบบการติดตาม ทงันี จากการประเมินระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุ

ภายในทีเพยีงพอและเหมาะสม สามารถทาํใหก้ารบรหิารจดัการ และการดาํเนินธุรกรรมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

เป็นไปไดอ้ยา่งโปรง่ใส และมีประสิทธิภาพ   
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9.2 รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกัน 

 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง   

ในระหว่างปี   2564  บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีน่า ฟารอี์สท ์จาํกัด  มีรายการ

ระหว่างกันทีอาจมีความขัดแย้ง ซึงผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี  2564  

ตามลาํดบั  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงันี 

  

บริษัททีเกยีวข้องกนั ลักษณะความสมัพนัธ ์
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

ซือวตัถดุิบ 

เช่น ผา้,ลกูไม้

,ยาง 

21.87 สินคา้ทีบรษัิทฯ ซือจากบรษัิท ซาบีนา่ ฟาร์

อีสท ์จาํกดั เป็นราคาและเงือนไขการชาํระ

เงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัทีบรษัิทฯ 

ซือจากผูข้ายรายอนืทวัๆ ไป 

ความจาํเป็นในการทาํรายการ: โดยปกติ 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มิไดม้ีนโยบายใน

การซอืวตัถดุิบและวสัดตุา่งๆ รว่มกนัโดยการ

ซือผ่านบรษัิทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ในบาง

กรณีทีการสงัซอืในปรมิาณมาก ทาํใหบ้รษัิท

ฯ และบรษัิทยอ่ยสามารถซอืวตัถดุิบและวสัดุ

ตา่งๆ ในราคาทีถกูลงได ้บรษัิทฯ จะทาํการ

สงัซอืผ่านบรษัิทยอ่ย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการซอืขายตามปกติ

ของธุรกิจทมีีราคาตลาดอา้งอิง  เงือนไขการ

ชาํระเป็นเงือนไขเดียวกนักบัทใีชก้บับรษัิท

อนืทไีมเ่กียวขอ้งกนั 

  ซือสินคา้

สาํเร็จรูป 

-  
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บริษัททีเกยีวข้องกนั ลักษณะความสมัพนัธ ์
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

ขายสนิคา้

สาํเร็จรูป 

515.37 

 

 

สินคา้และวตัถดุิบทบีรษัิทฯ ขายใหบ้ริษัท ซา

บีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั เป็นรายการทางการคา้

ปกติ เป็นราคาและเงือนไขการชาํระเงิน

ตามปกต ิ

 

ความจาํเป็นในการทาํรายการ: เนืองจาก

บรษัิทฯ บรหิารกาํลงัการผลติของทกุโรงงาน

เสมือนเป็นหนว่ยงานเดยีวกนั ในบางกรณี

บรษัิทฯ มีกาํลงัการผลิตเหลอื ในขณะที

บรษัิทยอ่ยมกีาํลงัการผลติไมเ่พยีงพอ บรษัิท

ฯ ไดซ้อืวตัถดุิบและผลิตชุดชนัในเพอืขาย

ใหแ้ก่บรษัิทยอ่ย  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการซอืขายตามปกติ

ของธุรกิจทมีีราคาตลาดอา้งอิง  เงือนไขการ

ชาํระเป็นเงือนไขเดียวกนักบัทใีชก้บับรษัิท

อนืทไีมเ่กียวขอ้งกนั 

  ขายวตัถดุิบ -  

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

รายไดร้บัจา้ง

ตดัเย็บชดุ

ชนัใน 

 

39.39 บรษัิทฯ รบัจา้งตดัเย็บชดุชนัในจากบรษัิท ซา

บีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั ซงึเป็นรายการทาง

การคา้ปกติ เป็นราคาและเงือนไขการชาํระ

เงินปกต ิ

 

ความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งบรษัิท

ฯ กบับรษัิทยอ่ย: เนืองจากบรษัิทฯ ไมม่ี

นโยบายทีจะรบัจา้งตดัเย็บชดุชนัในใหแ้ก่

บรษัิทยอ่ยเป็นรายการใหญ่ และต่อเนอืง 

โดยทผี่านมาการรบัจา้งตดัเย็บดงักลา่ว เป็น

กรณีทีบรษัิทฯ มีกาํลงัผลิตเหลือ จึงไดร้บัจา้ง

บรษัิทยอ่ย เพอืใชก้าํลงัผลิตใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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บริษัททีเกยีวข้องกนั ลักษณะความสมัพนัธ ์
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่

รายการทบีรษัิทฯ ทาํกบับรษัิทยอ่ย: รายการ

ดงักลา่วเป็นการจา้งตามปกติของธุรกิจทมีี

ราคาตลาดอา้งองิ  เงือนไขการชาํระเป็น

เงือนไขเดยีวกนักบัทีใชก้บับรษัิทอนืทไีม่

เกียวขอ้งกนั 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

คา่จา้งตดั

ชินงานชดุ

ชนัใน 

16.09 คา่จา้งตดัชินงานชดุชนัในทบีรษัิทฯ วา่จา้ง 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั เป็นราคาและ

เงือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจ 

ความจาํเป็นในการทาํรายการกบับรษัิทยอ่ย: 

เนืองจากบรษัิทฯ บรหิารกาํลงัการผลติของ

ทกุโรงงานเสมือนเป็นหนว่ยงานเดียวกนั 

สว่นงานการตดัชินงานชดุชนัใน ของบรษัิทฯ 

และบรษัิทยอ่ย จงึทาํหนา้ทปี้อนชินงานตดัสู่

ทกุโรงงาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่

รายการททีาํกบับรษัิทยอ่ย: รายการดงักลา่ว

เป็นการจา้งตามปกติของธุรกิจทมีีราคา

ตลาดอา้งอิง  เงือนไขการชาํระเป็นเงือนไข

เดียวกนักบัทีใชก้บับรษัิทอนืทไีมเ่กียวขอ้งกนั 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

รายไดค้า่เชา่ 0.23 บรษัิทฯ ใหบ้รษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์สีท ์จาํกดั 

เช่าพนืทโีรงงานยโสธร เมอืวนัที  

กมุภาพนัธ ์  กาํหนดราคาคา่เชา่โดยองิ

ราคาตลาดในละแวกใกลเ้คียงในขณะนนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการเชา่ตามปกติของ

ธุรกิจทีมีราคาตลาดอา้งองิ 
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บริษัททีเกยีวข้องกนั ลักษณะความสมัพนัธ ์
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

คา่เช่าพนืที

สาํนกังาน

และคลงั 

สินคา้ 

1.71 บรษัิทฯ เชา่พนืทสีาํนกังาน และคลงัสินคา้ 

จากบรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั เมอืวนัที 

1 มิถนุายน 2562 กาํหนดราคาคา่เชา่โดยองิ

ราคาตลาดในละแวกใกลเ้คียงในขณะนนั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการเชา่ตามปกติของ

ธุรกิจทีมีราคาตลาดอา้งองิ 

 

 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

รายไดเ้งินปัน

ผล 

205.69 บรษัิทฯ ไดร้บัเงินปันผลจาก บรษัิท ซาบีนา่ 

ฟารอี์สท ์จาํกดั 

 

 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

ลกูหนีการคา้ 233.36 เงือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจที

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ขายสนิคา้

ใหก้บัลกูคา้รายอนื 

 

 

เงือนไขการชาํระเงินตามปกติทางธุรกิจที

บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั ขายสินคา้

ใหก้บัลกูคา้รายอนื 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

รายการดงักลา่วเป็นการซอืขายตามปกติ

ของธุรกิจทมีีราคาตลาดอา้งอิง  เงือนไขการ

ชาํระเป็นเงือนไขเดียวกนักบัทใีชก้บับรษัิท

อนืทไีมเ่กียวขอ้งกนั 

 

 

    

  เจา้หนกีารคา้ 

 

7.39 
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บริษัททีเกยีวข้องกนั ลักษณะความสมัพนัธ ์
ลักษณะ

รายการ 

มูลค่า 

 (ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

ดอกเบียรบั 4.03 ดอกเบียรบัเกิดจากการใหบ้รษัิท ซาบีนา่ 

ฟารอี์สท ์จาํกดั  กูย้ืมเงิน กาํหนดอตัรา

ดอกเบีย 3.00 % ตอ่ปี  ซงึสงูกวา่อตัรา

ดอกเบียเงินฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์

บรษัิท ซาบีนา่ ฟาร ์

อีสท ์จาํกดั 

เป็นบรษัิทยอ่ย ซงึบรษัิท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุน้ . % 

เงินใหกู้ย้ืม 183 บรษัิทฯ มีสภาพคลอ่งเหลอือยู ่จงึใหบ้รษัิท 

ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั  กูย้ืมเงินเพอืชาํระ

หนกีบัสถาบนัการเงินอนื 

 

 

 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดร้ว่มพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทว์่า ในกรณีทีมีการทาํรายการระหว่างกนักบั

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต จะตอ้งมีการจัดเสนอใหแ้ก่ทีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิรายการ

ระหวา่งกนั และตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพือพิจารณาดแูลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม 

สมเหตสุมผล และมีนโยบายการกาํหนดราคาทีเหมาะสม โดยคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นหลกั ทงันี กรรมการ

ผูม้ีสว่นไดเ้สียไมม่สีทิธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว  

 

   นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ทปีระชมุคณะกรรมการของบรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ครงัที 11/2551 เมอืวนัที 10 มิถนุายน 2551   มีมติ

กาํหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ รายการทีเกิดขึนเป็นปกติและต่อเนือง และรายการพิเศษทีเกิดขนึเป็นครงัคราว และนโยบายการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนัตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัดงันี 

 

1. รายการคา้ทีเกิดขนึเป็นปกต ิ

 รายการคา้ทีเป็นปกติธุรกิจเช่น การซอืวตัถดุิบ เป็นรายการทีเกิดขนึอยา่งต่อเนอืงในอนาคต เนืองจากเป็น

รายการคา้ปกติธุรกิจ  ดงันนั บรษัิทฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิสาํหรบัรายการดงักลา่ว 

โดยระบเุงือนไขการทาํรายการใหเ้ป็นไปตามเงือนไขการคา้โดยทวัไปในราคาตลาดทเีหมาะสมและยตุิธรรม  

สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได ้ โดยนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิใน

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักลา่วได้

เป็นระยะ 
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2. รายการพิเศษทีเกิดขนึเป็นครงัคราว 

 รายการพิเศษทีเกิดขนึเป็นครงัคราวเช่น การซอืขายหุน้  เป็นตน้ บรษัิทฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเงือนไขราคาทีเหมาะสม  หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันนั บรษัิทฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ชียวชาญ

อิสระหรอืผูต้รวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ พจิารณาตรวจสอบรายการดงักลา่ว  ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรอืผูเ้ชยีวชาญอิสระจะนาํไปใชป้ระกอบการพจิารณาอนมุตั ิการทาํรายการของคณะกรรมการหรอืผู้

ถือหุน้แลว้แตก่รณี  ตามแตก่ฎระเบียบทเีกียวขอ้ง 

 

3. นโยบายการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงิน 

นโยบายการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงินในอนาคต จะมีเพยีงการใหค้วามชว่ยเหลือในลกัษณะทเีป็นการ

คาํประกนัสว่นบคุคลโดยผูถ้ือหุน้รายใหญ่ และ/หรอื กรรมการของบรษัิทฯ ต่อการกูย้ืมเงินของบรษัิทฯ และ

บรษัิทยอ่ยจากสถาบนัการเงินตา่งๆ ไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมการคาํประกนัใดๆ รวมถึงการทบีรษัิทใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษัิทยอ่ยดว้ย 

 

 รายการระหว่างกนัทีจะเกิดขนึในอนาคตนนั  คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทาํการสุม่

ตรวจรายการทีเกิดขนึ จะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุประจาํงวดเพือพิจารณา นอกจากนี บริษัทฯ จะ

เปิดเผยรายการระหวา่งกนัทเีกิดขนึไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ใน

แบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีทีรบัรองโดยทวัไป 
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ส่วนท ี  

งบการเงิน 

 

 

 

บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 

งบการเงิน 

สาํหรับปีสนิสุด วันท ี31  ธันวาคม  2564 

และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของ บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2564 งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสินสดุ              วนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย  และของบริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรบัปี

สนิสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความรบัผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษัท ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดย        สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติตามความ

รบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหลา่นี ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอ

และเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรอืงสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรอืงตา่งๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสดุตามดลุยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านมีาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น

แยกตา่งหากสาํหรบัเรอืงเหลา่น ี

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปน ี

การแสดงมูลค่าของสนิคา้คงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ .  และ  กลุ่มบริษัท มีสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนทีมีนยัสาํคญัไดแ้สดง

มลูค่าตามวิธีราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธิทีจะไดร้บั  แลว้แตม่ลูคา่ใดจะตาํกว่า  ซงึโดยสว่นใหญ่แลว้อายขุองสินคา้คงเหลือมีอายไุม่

ยาว กลุม่บริษัท ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูป ซึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชนัใน  และผูบ้ริหารใช้

ขอ้มลูจากรายงานการเคลอืนไหวของสนิคา้ ในแตล่ะช่วงอายขุองสินคา้คงเหลือและวิเคราะหส์นิคา้ทลีา้สมยัรายตวัประกอบใน

การพิจารณาคา่เผือการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ  ดงันนัขา้พเจา้จึงระบวุา่ การวดัมลูคา่ของสนิคา้คงเหลือเป็นเรอืงทีมีนยัสาํคญั 

ซงึตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรอืงดงักล่าว 

ขา้พเจ้าไดท้ดสอบการควบคุมภายในเกียวกับการคาํนวณตน้ทุนสินคา้  เขา้ร่วมสงัเกตการณต์รวจนบัสินคา้ ตรวจสอบการ

จดัทาํรายงานวิเคราะหอ์ายขุองสินคา้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตงัประมาณการการ

ลดมลูค่าลงของสินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบการตงัประมาณการการลดมลูค่าลงของสินคา้คงเหลือว่ามีความสอดคลอ้งกบั

นโยบายดังกล่าว รวมทงัการทดสอบการคาํนวณค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้

คงเหลือกบัมลูค่าสทุธิทีคาดวา่จะไดร้บั นอกจากนีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มลูทีไดเ้ปิดเผยเกียวกบัการ

วดัมลูค่าสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอนื 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอืน ขอ้มลูอนืประกอบดว้ยขอ้มลูซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ของกลุม่บรษัิท    (แตไ่มร่วมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยู่ในรายงานนนั) ซึงคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงขอ้มลูอนืและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนั

ตอ่ขอ้มลูอนื  

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนอืงกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอา่นและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักับงบการเงินหรือกับความรูท้ีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มลูอนืมีการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

เมอืขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

สอืสารเรอืงดงักลา่วกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดแูลและฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถกูตอ้งตามทีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่

วา่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด  

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทและ

บริษัทในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรอืงทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนอืงต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกับดูแลมีหนา้ทีในการกาํกับดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซงึรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตสุมผลคือความเชือมนัในระดบัสงูแต่

ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญั

เมือคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทขีดัตอ่ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสนิใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหลา่น ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบแุละประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ

ความเสยีงเหลา่นนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพอืเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   

ความเสียงทีไม่พบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสียงทีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด   เนืองจากการทจุริตอาจเกียวกบัการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตงัใจละเวน้การ

แสดงขอ้มลู  การแสดงขอ้มลูทีไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิ  หรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ

สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพอืวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท

และบรษัิท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งซงึจดัทาํขนึโดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีไดร้บั สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนทีมีสาระสาํคญัทเีกียวกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณที์อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยั

อย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี

ความไมแ่นน่อนทมีีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยทีเกียวขอ้งในงบ

การเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่

กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้บัจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์น

อนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่บรษัิทและบรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เนอืง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสรา้งและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดย

ถกูตอ้งตามทคีวร  
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 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พยีงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดแูลในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญั  ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน

ซงึขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส้อืสารกับผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดแูลเกียวกบัความสมัพนัธท์งัหมดตลอดจนเรอืงอืนซงึขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผล

ทบีคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเรืองทีสือสารกับผูม้ีหนา้ทีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัมากทีสดุในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธิบายเรือง

เหล่านีในรายงานของผูส้อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือขอ้บังคับไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณที์ยากทีจะเกิดขนึ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรสือสารเรอืงดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อสว่นไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร

ดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

(นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจี์น) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เลขทะเบียน 4563 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท ี21 กุมภาพนัธ ์2565 
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       บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลทวัไป   

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ บรษัิท เจ แอนด ์ด ีแอพพาเรล จาํกดั) ไดจ้ดัตงัขนึเป็นบรษัิทจาํกดัภายใตป้ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเมือ วันที 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเมือวันที 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ 

ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกัด และเปลยีนชือเป็น บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสาํนกังานใหญ่

ตงัอยูเ่ลขท ี177 หมู่ที 8 ตาํบลวงัไก่เถือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตงัอยูเ่ลขที 236 หมูท่ี 10 ตาํบลดู่

ทุ่ง       อาํเภอเมือง จังหวัดยโสธร และ เลขที 81 และ 106 หมู่ที 6 ตาํบลหนองโบสถ ์อาํเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย ์               

บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูป ซึงมีผลิตภณัฑ์

หลกัเป็นชดุชนัในสตร ี 

บริษัท ซาบีน่า ฟารอี์สท ์จาํกดั ซึงเป็นบริษัทย่อยไดจ้ดัตงัขนึเป็นบริษัทจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ของประเทศไทยเมือ วนัท ี11 มกราคม 2520 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตงัอยู่เลขที 12 ถนนอรุณอมรินทร ์แขวงอรุณอมรินทร ์เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตงัอยูเ่ลขที 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทย่อยประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเสอืผา้สาํเรจ็รูป ซงึมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชดุชนัในสตร ี

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขนึอย่างต่อเนือง ทาํใหเ้กิดการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณด์งักลา่วอาจนาํมาซึงความไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหนา้ของ

สถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจ

เกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เมือสถานการณ์มีการ

เปลยีนแปลง 

และตงัแตไ่ตรมาสที 1 ของปี 2564  กลุม่บรษัิทไดย้กเลกิการใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี  เรอืง มาตรการผอ่นปรนชวัคราว               

สาํหรบัทางเลอืกเพมิเติมทางบญัชีเพือรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019               

(COVID 19)  สาํหรบัทกุเรอืงทีกลุม่บรษัิทไดเ้คยถือปฏิบตัใินปี 2563   เนืองจากสนิสดุระยะเวลาการใชม้าตรการผอ่นปรน                           

ซงึการยกเลิกการถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักลา่ว ไมมี่ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุม่

บรษัิท  

1.3 เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนจีดัทาํขนึตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

          งบการเงินนไีดจ้ดัทาํขนึโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิม เวน้แตเ่ปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอนืในนโยบายการบญัชี 
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งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทาํขึนจากงบการเงินทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กันหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินภาษาไทยเป็นหลกั 

1.4 เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขนึโดยรวมงบการเงินของ บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั ซงึ

ถือเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุน้ 99.90% (ในการจัดทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับรษัิทฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัทมีีนยัสาํคญัออกแลว้ 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชี 

งบการเงินนไีดจ้ดัทาํขนึโดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิม เวน้แตท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอนืในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํขนึจากงบการเงินทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน

สองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

1.5 กิจการทีเกยีวข้องกนั 

กิจการทีมีอาํนาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทหรือกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักับบริษัทโดยทางตรง

หรอืทางออ้มและกิจการทีเป็นบรษัิทในเครอืเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรอืกรรมการรว่มกนัมีดงันี 

ชือบรษัิท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 สดัสว่น

การถือหุน้ 

บรษัิทยอ่ย :       

บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั  ผลิต และจาํหนา่ยเสอืผา้

สาํเร็จรูป และชุดชนัในสตร ี

 ถือหุน้และมีกรรมการ

รว่มกนั 

 99.90% 

 

งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขนึโดยรวมงบการเงินของ บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั ซงึ

ถือเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุน้ 99.90% (ในการจัดทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับรษัิทฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัทมีีนยัสาํคญัออกแลว้ 

 

1.  การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่

            1. .    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่เีรมิมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

           ในระหว่างปี กลุม่บริษัทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบั  ปรบัปรุง  และฉบบัใหม ่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 25  มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุง

หรอืจดัใหม้ีขนึเพือใหม้ีเนอืหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนาํ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินไีมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุม่

บรษัิท  

 

1.6.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ยีงัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

                  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รบัปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซงึมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทเีรมิในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ดงัต่อไปน ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี   เรอืง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครงัแรก 

ฉบบัท ี  เรอืง สญัญาเช่า 

   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทไดป้ระเมินแลว้เห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  และฉบบัที  จะไม่มี

ผลกระทบ   ต่องบการเงินเมอืนาํมาถือปฏิบตัิ   
 

2. สรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 

บรษัิทฯ มีนโยบายการบญัชีทสีาํคญัสรุปไดด้งัน ี

2.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 

บรษัิทฯ บนัทกึรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายไดเ้มือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ                     

เมือมีการสง่มอบสินคา้ ยกเวน้กรณีทีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ทีรบัจา้งผลิตตามคาํสงัทีกาํหนดเป็น

พิเศษของลกูคา้ จะรบัรูร้ายไดโ้ดยพิจารณาถึงขนัความสาํเรจ็ของงาน 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จะบนัทกึเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึง ขนัความสาํเรจ็ของงาน 

- ดอกเบียรบัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนงึถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้รงิ 

- เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มือบรษัิทฯ มีสทิธิในการรบัเงินปันผล 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนั

การเงินทมีีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน 

2.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูป  งานระหว่างผลิต และวตัถดุิบ บนัทึกในราคาทนุ โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสทุธิทีคาดว่าจะไดร้บั

คืน แลว้แต่อย่างใดจะตาํกวา่  

บริษัทฯ ตงัค่าเผือการลดลงของมลูค่าสินคา้ เมือคาดว่าสินคา้จะเสือมสภาพ  หรือลา้สมยั โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบนั

ของสินคา้คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้รโิภคเป็นเกณฑ ์
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2.4 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยซึงบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทงัทางตรงและทางออ้มมากกว่ากึงหนงึ หรือมีอาํนาจในการควบคุม

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน บริษัทย่อยดงักล่าวไดถ้กูนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมนบัตงัแต่บริษัทฯ มี

อาํนาจควบคุมจนถึงวนัทีสินสดุการเป็นบริษัทย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกาํไร

ขาดทนุทยีงัไม่เกิดขนึไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้  

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบรษัิทโดยวิธีราคาทนุ 

2.5 ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์

ทดีินและสว่นปรบัปรุงทีดิน แสดงในราคาทนุ  

อาคาร สว่นปรบัปรุงอาคาร และอปุกรณ ์แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่เสอืมราคาสะสม 

คา่เสอืมราคา คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัยด์งัน ี

 

          ปี 

   อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   20 

   เครอืงจกัรและอปุกรณ ์    10 

   เครอืงคอมพิวเตอร ์        3 

   เครอืงตกแตง่ อปุกรณแ์ละเครอืงใชส้าํนกังาน    5 

   ยานพาหนะ       5 

2.6 รายการบญัชีทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ ทรพัยส์ินและ

หนีสินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ทีมียอดคงเหลือ ณ วนัสนิงวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปลียน(ซือและขาย

ตามลาํดบั) ทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตรา

ตา่งประเทศดงักลา่วไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุแลว้ 

2.7 สญัญาเช่า 

 

ณ วนัทีเรมิสญัญา กลุม่บรษัิทจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม ่    โดยสญัญาเช่า

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถ้าสญัญานันเป็นการใหส้ิทธิในการควบคุมการใชส้ินทรพัยท์ีระบุได้

สาํหรบัช่วงเวลาหนงึเพอืการแลกเปลียนกบัสงิตอบแทน 

 

กลุม่บรษัิททเีป็นผูเ้ช่า 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
 

กลุม่บริษัทรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิการใช ้ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือมราคาสะสม ผล

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรบัปรุงดว้ยการวดัมลูค่าของหนีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทนุของ
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สินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริมแรก ตน้ทนุทางตรงเรมิแรกที

เกิดขนึ จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีสญัญาเช่าเรมิมีผลหรือก่อนวนัทีสญัญาเช่าเรมิมีผล และหกัดว้ย

สงิจงูใจตามสญัญาเช่าทีไดร้บั 

ราคาทนุของสินทรพัยส์ิทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทนุทีจะเกิดขึนสาํหรบัผูเ้ช่าในการรือและ    ขนยา้ยสินทรพัย์

อา้งอิง การบรูณะสถานทีตงัของสินทรพัยอ์า้งอิงหรอืการบรูณะสินทรพัยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลง

และเงือนไขของสญัญาเช่า 

หากกลุม่บริษัทไม่มีความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงจะถกูโอน  ใหแ้ก่กลุม่บริษัท

เมอืสนิสดุอายสุญัญาเช่า สินทรพัยส์ทิธิการใชจ้ะถกูคิดคา่เสอืมราคาโดยวิธีเสน้ตรงนบัจากวนัทสีญัญาเช่าเรมิมีผลจนถึง

วนัสนิสดุของอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยส์ทิธิการใชห้รอืวนัสนิสดุอายสุญัญาเช่าแลว้แตว่นัใดจะเกิดขนึก่อน 

 

หนสีินตามสญัญาเช่า 
 

ณ วนัทีสญัญาเช่าเรมิมีผล กลุม่บรษัิทรบัรูห้นีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าที

ยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมสว่นเพิมของกลุม่บริษัท หากอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่านนั

ไมส่ามารถกาํหนดได ้หลงัจากวนัทีสญัญาเช่าเรมิมีผลหนีสินตามสญัญาเช่าวดัมลูคา่โดยการใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้รงิและลด

มูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้โดยกลุ่มบริษัทรบัรูด้อกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุน นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการ

เปลยีนแปลงหรอืประเมินสญัญาเช่าใหม ่

 

การจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่ทรีวมอยูใ่นการวดัมลูคา่ของหนีสินตามสญัญาเชา่ ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายชาํระคงท ี(รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หกัลกูหนีสงิจงูใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซึงการวดัมูลค่าเริมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัที 

สญัญาเช่าเรมิมีผล 

- จาํนวนเงินทคีาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลือ 

- ราคาใชส้ิทธิของสทิธิเลอืกซอื หากมีความแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผลทผีูเ้ช่าจะใชส้ทิธิเลือกนนั 

- การจ่ายชาํระค่าปรบัเพอืการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่าจะใชส้ทิธิ

เลอืกในการยกเลิกสญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าซงึสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตาํ 
 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าทมีีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรอืนอ้ยกวา่นบัตงัแตว่นัทีสญัญาเช่าเรมิมีผล หรอืสญัญา

เช่าซงึสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตาํ จะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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กลุม่บรษัิททเีป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

กลุม่บรษัิทจะจดัประเภทสญัญาเช่าแตล่ะสญัญาเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ หรอืสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ในการจดัประเภทสญัญาเช่า กลุม่บรษัิทจะทาํการประเมินวา่สญัญาเช่านนัโอนความเสยีงและผลตอบแทนเกือบทงัหมด

ของสินทรพัยอ์า้งอิงทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัหรือไม่ โดยสญัญาเช่าจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากสญัญานนั

โอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรพัยอ์า้งอิงทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บั และจะจดัประเภทเป็นสญัญา

เช่าดาํเนินงาน หากสญัญาเช่านนัไม่ไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรพัยอ์า้งอิงทีผูเ้ป็นเจา้ของ

พึงไดร้บั นอกจากนี กลุม่บริษัทยงัคาํนึงถึงขอ้บ่งชีอืน เช่น อายสุญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรพัยอ์า้งอิง เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทรบัรูก้ารจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่าช่วง 

ในฐานะผูใ้หเ้ช่าช่วงกลุม่บริษัทจะพิจารณาสญัญาเช่าหลกัและสญัญาเช่าช่วงแยกออกจากกนั โดยสญัญาเช่าช่วงจะถกู

จดัประเภทโดยอา้งอิงถึงสินทรพัยส์ิทธิการใชอ้นัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัแทนทีจะอา้งอิงถึงสินทรพัยอ์า้งอิง หากสญัญา

เช่าหลกัเป็นสญัญาเช่าระยะสนัทีกลุม่บริษัทเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการสาํหรบัสญัญาเช่าระยะสนั สญัญาเช่า

ช่วงตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุม่บรษัิทจะรบัรูร้ายการสาํหรบัสญัญาเช่าช่วงแตล่ะประเภท ดงัน ี

 

- สาํหรบัสญัญาเช่าช่วงทีจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน กลุม่บริษัทจะยงัคงรบัรูร้ายการหนีสิน

ตามสญัญาเช่าและสินทรพัยส์ทิธิการใชง้านอนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัตอ่ไป หรอื 
 

- สาํหรบัสญัญาเช่าช่วงทีจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทจะตดัรายการสินทรพัยส์ิทธิ

การใชอ้นัเกิดจากสญัญาเช่าหลกั ณ วนัทีสญัญาเช่าช่วงเริมมีผล แต่จะยงัคงรบัรูร้ายการหนีสินตามสญัญา

เช่าหลกัต่อไป 

2.8 เครอืงมือทางการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า 

สินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทนุและหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมี

ลกัษณะคลา้ยทนุทีวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 

 

สินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารทุนทีมีวัตถุประสงคเ์พือคา้  วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สาํหรบัตราสารทนุทีมีวตัถปุระสงคอ์ืน วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ หรือ ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

อืน กรณีทีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน ผลกาํไร (ขาดทนุ) สะสมจากการวดัมลูค่ายตุิธรรม

ของเงินลงทนุดงักลา่วจะไมถ่กูจดัประเภทไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 
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หนสีินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย 

 

ตราสารอนพุนัธจ์ดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 

 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

กลุม่บรษัิทประเมินขอ้มลูคาดการณอ์นาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนทเีกียวขอ้งกบั

สินทรพัยท์างการเงินทวีดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย กลุม่บรษัิทใชว้ิธีทวัไป (General approach) หรอืวิธีการอยา่ง

ง่าย (Simplified approach) ในการพจิารณาคา่เผือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ขนึอยูก่บัความเป็นสาระสาํคญัของความ

เสยีงดา้นเครดิต 

 

2.9  ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

ภาษีเงินไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุ ยกเวน้สว่นทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรอืรายการทีรบัรู ้

โดยตรงในสว่นของผูถ้ือหุน้ หรอืกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนื 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ไดแ้ก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรฐัโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

หลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีทปีระกาศใชห้รอืทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละ

หนสีิน ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัย ์และหนีสินทีเกียวขอ้งนนั 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราว เมือมีการกลบัรายการโดยอิงกับ

กฎหมายทปีระกาศใชห้รอืทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชวัคราวดงักลา่ว สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุ

วนัทรีายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 

 

2.10  ผลประโยชนพ์นกังาน 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  รบัรู ้ เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกันสงัคมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ และ

ผลประโยชนอ์นืๆ  เป็นคา่ใชจ้่ายเมอืเกิดรายการ 

เงินชดเชยเมือออกจากงานของพนกังานตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในสว่นของกาํไร

ขาดทนุตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบรษัิทฯ เกียวกบัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานนคีาํนวณ

โดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแตล่ะหน่วยทีประมาณการไว ้ อย่างไรก็ตาม 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานทเีกิดขนึจรงินนัอาจแตกตา่งไปจากทีประมาณไว ้
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บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  รบัรูก้าํไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทงัหมดทีเกิดขนึในสว่นของ

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืนในงวดทเีกิดรายการ 

ผลประโยชนเ์มอืเลิกจา้งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายเมอืบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแสดงเจตนาผกูพนัอย่างชดัเจนเกียวกบัการเลิกจา้ง

และไม่มีความเป็นไปไดท้ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทงัการเลิกจา้งก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการ

สนบัสนนุการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรบัรูท้งัจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีทีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแกไ้ขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ หรอืเมอืรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งทีเกียวขอ้งหรอืผลประโยชนเ์มือเลิกจา้ง 

 

.   การใชด้ลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชด้ลุยพินิจและ

การประมาณการผลกระทบของเหตกุารณท์ีไม่แน่นอนในอนาคตทีอาจมีผลกระทบตอ่จาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดว้ยเหตนุีผลทเีกิดขนึจรงิจึงอาจแตกตา่งไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้

.   กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธิดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกและเรียกชาํระ

แลว้ ณ วนัสินงวดบญัชี 

 

.     รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลทเีกยีวข้องกนั 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีกบับริษัทย่อย บริษัททีเกียวขอ้งกนัและบคุคลทีเกียวขอ้งกนั ซึงเกิดขึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการ

ดงักลา่วถือตามราคาตลาดทวัไป หรอืเป็นไปตามสญัญาทีตกลงกนัสาํหรบัรายการทีไมม่รีาคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิน รายการบัญชีและรายการคา้ ทีมีกับบริษัทย่อย บริษัททีเกียวข้องกันและบุคคลที

เกียวขอ้งกนั ซงึแสดงรวมเป็นสว่นหนงึในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน ี

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563    ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  
สินทรัพย์         

.  ลูกหนีการค้า          

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  233,363,965.05     332,744,713.86 

หกั : ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนีการคา้ – กิจการทีเกียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  233,363,965.05     332,744,713.86 

ยอดคา้งชาํระของลกูหนกีารคา้ดงักลา่วไมเ่กินกาํหนดชาํระ 

.   เงนิให้กู้ ยืมระยะสันแก่กิจการทเีกยีวข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 
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  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   

  ยอดคงเหลือ                                       ยอดคงเหลือ                                   นโยบายการ
  ณ  วนัที      ณ  วนัที  ตน้ทุนกูย้มื 

  31 ธนัวาคม 2563  เพิมขึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2564  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย          

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  125,000,000.00  228,000,000.00  (170,000,000.00)  183,000,000.00  3%ต่อปี 

 125,000,000.00  228,000,000.00  (170,000,000.00)  183,000,000.00   

    

 

 

 

 

 

  

 

 บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

.   เจ้าหนีการค้า         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  7,394,197.59  4,342,499.64 

  -  -  7,394,197.59  4,342,499.64 

         

         

      3.4  รายการคา้ทีสาํคัญกับบริษทัทเีกยีวขอ้งกนั   สาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มดีงัน ี

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การกาํหนด

  31 ธนัวาคม 2564  3  ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 

 31 ธนัวาคม  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  515,374,405.31  569,245,463.98  ราคาตามสญัญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  39,389,375.00  59,229,359.00  " 

ซือวตัถุดิบ  -  -  21,868,151.74  19,773,280.71  " 

ค่าเช่าพนืทีสาํนกังาน           

   และคลงัสินคา้  -  -  1,476,000.00  1,476,000.00 " 

ค่าจา้งตดั  -  -  16,090,461.18  13,684,803.07  " 

ดอกเบียรับ  -  -  4,025,588.93  4,179,287.71  "  

เงินปันผลรบั  -  -  205,686,290.00  244,795,655.00  - 
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3.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบียประชมุและบาํเหน็จกรรมการ 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร สาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดงันี : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสนั 32,751,911.10  31,419,782.56  13,608,568.12  14,450,876.36 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,866,666.66  2,515,000.00  860,000.00  754,500.00 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน            -  -  -  - 

รวม 35,618,577.76  33,934,782.56    14,468,568.12  15,205,376.36 

 

.     เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วนัท ี   ธันวาคม 2564 และ 2563  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด  5,427,593.17  5,397,944.15  280,687.00  431,215.54 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  74,396,759.69  57,483,736.30  11,414,037.14  21,623,664.78 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  79,824,352.86  62,881,680.45  11,694,724.14  22,054,880.32 

 

5. สินทรพัยท์างการเงนิหมุนเวียนอนื   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอนื    ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

   5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจด  152,993,254.58  89,843,148.06  152,993,254.58  89,843,148.06 

    ตราสารในความตอ้งการของ

   5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 120,842,000.00  72,115,500.00  120,842,000.00  72,115,500.00 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน  273,835,254.58  161,958,648.06  273,835,254.58  161,958,648.06 
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5.1 หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบยีน    

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  3  ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี         

          กองทุนเคตราสารระยะสนั  152,993,254.58  89,843,148.06  152,993,254.58  89,843,148.06 

                                    รวม  152,993,254.58  89,843,148.06  152,993,254.58  89,843,148.06 

 

5.2 ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาด   

ณ วนัที 31 ธันวาคม  2564 และ 2563  กลุม่บริษัท มีตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดทีมีวตัถปุระสงคเ์ผือขาย ซงึวดั

มลูค่าดว้ยราคายตุิธรรม ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนื 

  ดงันี:- 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  

 

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ทียงัไม่เกิดขึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม  

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ทียงัไม่เกิดขึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น- 
142,756,794.54 

 

(21,914,794.54)  120,842,000.00  

 

142,756,794.54 

    

 ความตอ้งการของ  (70,641,294.54)  72,115,500.00 

 

รายการเปลียนแปลงเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย สาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี 

 บาท 

              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564    72,115,500.00   72,115,500.00 
ยอดเพิมขึน(ลดลง)ในระหวา่งปี -  - 
การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี 48,726,500.00  48,726,500.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 120,842,000.00  120,842,000.00 
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6. ลูกหนีการค้า – กจิการอนื  สุทธิ 

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ลกูหนีการคา้ – กิจการอืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้ – กิจการอืน  403,813,107.83  399,357,325.37  13,808,640.10  12,158,715.95 

หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนีการคา้ – กิจการอืน  สุทธิ  403,813,107.83  399,357,325.37  13,808,640.10  12,158,715.95 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563   ลกูหนีการคา้ – กิจการอนื จาํแนกตามอายหุนทีคีา้งชาํระดงัน ี

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้ – กิจการอืน         

      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  341,007,644.73  367,404,309.16  13,808,640.10  12,158,715.95 

      - เกินกาํหนดชาํระ 0 - 3 เดือน    40,076,531.10   23,186,057.21  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 4 - 6 เดือน    9,391,652.50  2,803,480.00  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 7 - 12 เดือน    8,357,207.50  5,963,479.00  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนขึนไป         4,980,072.00  -  -  - 

        รวมลูกหนีการคา้ – กิจการอืน   403,813,107.83   399,357,325.37  13,808,640.10   12,158,715.95 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563     สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป  1,112,819,773.35  1,306,012,388.57  1,186,202.98  1,206,103.08 

สินคา้ระหวา่งผลิต  71,036,285.85  74,710,504.09 41,620,489.11  51,168,661.82 

วตัถุดิบ   35,816,882.46  33,286,338.78  13,469,392.14  16,345,477.47 

วสัดุสินเปลือง  3,563,077.23  4,281,064.78  1,597,899.36  2,007,199.02 

สินคา้ระหวา่งทาง  53,060,795.32  1,660,335.83  -  - 

        รวม  1,276,296,814.21  1,419,950,632.05  57,873,983.59  70,727,441.39 

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

สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,260,296,814.21   1,403,950,632.05  57,873,983.59  70,727,441.39 
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ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษัทย่อย ทีซือจากบริษัทฯ มีกาํไรในสินคา้คงเหลอื 

(ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวน  , , .  บาท และ , , .  บาท ตามลาํดบั 

การเปลยีนแปลงของคา่เผือสินคา้ลา้สมยั สาํหรบัปีสนิสดุวนัที  31ธันวาคม 2564 มีดงันี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้ปี  16,000,000.00  - 

ตงัเพมิในระหวา่งปี  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 

 

8. สินทรัพยท์างการเงนิไมห่มุนเวียนอนื  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดล้งทุนในหุน้กู้ดอ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนของ บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวน 5,000 หน่วย มลูค่าหุน้กูห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท กาํหนดไถ่ถอนเมือเลิก

บริษัท หรือเมือผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาํหนดตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ชาํระดอกเบียทุกๆ 6 

เดือน และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิเลอืนชาํระดอกเบยีโดยไมม่ีเงือนไขใดๆ กาํหนดอตัราดอกเบียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีที 1 

ถึงปีที 5 อตัราดอกเบียคงทรีอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี และหลงัจากนนัเทา่กบัผลรวมของ  

(ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี  

(ข) Initial Credit Spread และ  

(ค) อตัราทกีาํหนดไวต้ามช่วงเวลา 
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คา่เสอืมราคาสาํหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทนุรวม เป็นจาํนวนเงิน 39,018,410.16  บาท 

และ 43,681,704.91 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทนุเฉพาะบรษัิทเป็นจาํนวนเงิน 10,941,405.89 บาท และ  

12,105,336.96   บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท ีวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทนุของสนิทรพัยร์ายการทหีกัคา่เสอืมราคาเต็มจาํนวนแลว้ และยงัคงใชง้านอยู ่ซงึ

ไดแ้สดงในงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 617,324,978.43 บาท และ 580,017,192.70 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบการเงิน

เฉพาะบรษัิท เป็นจาํนวนเงิน  191,012,322.46  บาท และ  178,251,389.70 บาท ตามลาํดบั 

บริษัทฯ จดจํานองทีดิน อาคารสิงปลูกสร้าง และเครืองจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       

เพอืเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ 

 

10.  สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน - สุทธิ   

รายการเปลยีนแปลงของบญัชีสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน ี

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์  โปรแกรมระหวา่งติดตงั  รวม 

ราคาทุน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563 

เพิมขึน 

ลดลง 

โอนเขา้ 

โอนออก 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

เพิมขึน 

ลดลง 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 

มูลค่าสุทธิ 

ณ วนัที  ธนัวาคม  2563 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 

 

35,134,809.85 

                   - 

- 

4,627,735.00 

                   - 

- 

 

6,320,088.00 

       3,654,254.60 

- 

         - 

      (4,627,735.00) 

- 

 

41,454,897.85 

3,654,254.60 

- 

4,627,735.00 

(4,627,735.00) 

- 

39,762,544.85 5,346,607.60 45,109,152.45 

 

(27,920,578.14) 

    (1,267,413.65) 

- 

-                           

 

        - 

- 

- 

 

(27,920,578.14) 

( 1,267,413.65) 

- 

- 

(29,187,991.79)         -     (29,187,991.79) 

 

 7,214,231.71 

 

6,320,088.00 

 

  13,534,319.71 

  10,574,553.06 5,346,607.60 15,921,160.66 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์  โปรแกรมระหวา่งติดตงั  รวม 

ราคาทุน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563 

เพิมขึน 

ลดลง 

โอนเขา้ 

โอนออก 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563 

เพิมขึน 

ลดลง 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 

มูลค่าสุทธิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 

 

2,469,288.38 

        - 

- 

- 

                   - 

- 

 

2,324,170.00 

             84,000.00 

- 

                       - 

- 

- 

 

4,793,458.38 

84,000.00 

- 

        - 

        - 

- 

2,469,288.38 2,408,170.00 4,877,458.38 

 

(2,469,239.38) 

- 

- 

- 

 

        - 

        - 

- 

- 

 

(2,469,239.38) 

                   - 

- 

- 

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

 

  49.00 

 

2,324,170.00 

 

2,324,219.00 

            49.00 2,408,170.00 2,408,219.00 

 

คา่ตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทนุรวม เป็นจาํนวนเงิน  1,267,413.65 บาท 

และ 1,108,695.47 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทนุเฉพาะบรษัิท เป็นจาํนวนเงิน  .    บาท และ     .  บาท 

ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ราคาทนุของสนิทรพัยร์ายการทหีกัคา่ตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ และยงัคงใชง้านอยู ่ซงึได้

แสดงในงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 24,527,359.09 บาท และ 23,252,319.09 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบการเงินเฉพาะ

บรษัิท มีจาํนวนเงิน 2,469,288.38  บาท และ   2,469,288.38 บาท ตามลาํดบั  
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11. สินทรพัยส์ทิธิการใช ้- สทุธิ 

มลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน ี

   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563   63,947,102.38 5,903,530.30 

บวก     เพิมขึนระหวา่งงวด - ราคาทุน   18,904,716.79 2,645,408.64 

หกั ค่าเสือมราคาสาํหรับปี        (41,055,257.33) (3,458,414.49)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564   41,796,561.84 5,090,524.45 

การตดัจาํหนา่ยสิทธิการเช่า สาํหรบัปีสนิสดุวนัที  31  ธนัวาคม  2564 และ 2563   แสดงไวใ้นตน้ทนุขาย และคา่ใชจ่้ายใน

การขายและบรหิาร มีดงันี:  

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

      ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 41,055,257.33  49,221,936.19  3,458,414.49  4,257,194.13 

รวม 41,055,257.33  49,221,936.19  3,458,414.49  4,257,194.13 

 

12. เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสนั   275,000,000.00  370,000,000.00  -  - 

เงินกู ้- ทรัสตรี์ซีทต ์  119,598,236.63  188,821,115.37  -  - 

               รวม  394,598,236.63  558,821,115.37  -  - 

 

บริษัทย่อยไดท้าํสญัญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั กับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัราดอกเบีย

ระหว่างรอ้ยละ 1.10  ถึง รอ้ยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกู้ดังกล่าวคาํประกันโดยการจดจาํนองทีดิน อาคาร สิงปลูกสรา้งและ

เครอืงจกัรของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทงัมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบรษัิท เป็นผูค้าํประกนั 

 

 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)  

 

            

    154 
 

13. เจ้าหนีหมุนเวียนอนื 

เจา้หนหีมนุเวียนอนื ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบดว้ย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   31 ธนัวาคม   2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,628,381.85  9,293,548.78   11,067,739.21  8,789,115.40 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 91,436,684.56  94,558,921.77  18,998,590.83  21,932,465.47 

เงินปันผลคา้งจ่าย 745,773.73  720,068.45  745,773.73  720,068.45 

รวม   103,810,840.14  104,572,539.00  30,812,103.77  30,441,649.32 

 

14. หนีสนิตามสัญญาเช่า 

มลูค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน ี

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

    หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  59,730,294.70 5,946,605.71 

บวก  เพิมขึนระหวา่งงวด  20,841,493.92 2,760,000.00 

หกั    ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (711,354.32) (114,591.36) 

บวก ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชีทีทยอยรับรู้ 865,869.71 99,970.48 

หกั เงินจ่ายชาํระ (40,268,698.01) (3,547,186.07) 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 40,457,606.00 5,144,798.76 

หกั : ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (20,276,313.31) (2,290,232.17) 

หนีสินตามสญัญาเช่า- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20,181,292.69 2,854,566.59 

   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563 บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัทจีะตอ้งจ่ายคา่เช่าขนัตาํตามสญัญาเช่าการเงิน ดงันี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  

   เงินตน้  ดอกเบียรอตดับญัชี  รวม 

       ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหนึงปี  20,783,010.88  (506,697.57)  20,276,313.31 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

-หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  20,602,205.06  (420,912.37)  20,181,292.69 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระเกินหา้ปี  -  -  - 

รวม  41,385,215.94  (927,609.94)  40,457,606.00 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

                  ณ วนัที 31  ธนัวาคม 2564 

  เงินตน้  ดอกเบียรอตดับญัชี  รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหนึงปี  2,356,225.97  (65,993.80)  2,290,232.17 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

-หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  2,923,897.60  (69,331.01)  2,854,566.59 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระเกินหา้ปี       -     -      - 

รวม  5,280,123.57  (135,324.81)  5,144,798.76 

 

 

15. ประมาณการหนีสนิไมห่มุนเวยีนสาํหรับผลประโยชนพ์นักงาน 

การเปลยีนแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์ณ วนัท ี31  ธนัวาคม 2564 และ 2563  มีดงัน ี

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 สินสุดวนัที  สินสุดวนัที     สินสุดวนัที  สินสุดวนัที 

 31 ธนัวาคม 2564   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 125,853,851.67 115,653,128.67 70,914,470.33 65,561,276.33 

ผลประโยชน์ทีจ่ายแลว้            (11,923,637.00) (11,257,405.00)            (4,947,596.00) (5,269,480.00) 

ประมาณการเพิมขึนจากการเปลียนแปลง พ.ร.บ. แรงงาน    - -     - - 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนัและตน้ทุนดอกเบีย 23,108,947.00 21,458,128.00 11,219,188.00 10,622,674.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสินปี 137,039,161.67 125,853,851.67 77,186,062.33 70,914,470.33 

 

คา่ใชจ่้ายทีรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มี ดงัน ี

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,118,427.00  18,705,068.00 9,573,632.00 9,101,878.00 

ตน้ทุนดอกเบีย 2,990,520.00  2,753,060.00  1,645,556.00 1,520,796.00 

รวม 23,108,947.00 21,458,128.00 11,219,188.00 10,622,674.00 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีสาํคญัทีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี : 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

อตัราคิดลด  2.33 %  2.33% 

อตัราการเพิมขนึของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัสว่นของพนกังานทเีลอืกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ   0-67 %*     0-52 %* 

อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ขึนอยูก่บัอตัราถวัเฉลยีของกลุม่อายขุองพนกังาน 

**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภยั เป็นดงันี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัทีนาํมาวิเคราะหค์วามอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 

อตัราการเพมิขนึของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอนืไมเ่ปลยีนแปลง ซงึผลกระทบของการวิเคราะหค์วาม

ออ่นไหวจากการเปลยีนแปลงในขอ้สมมติทเีกียวขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ทอีาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล สาํหรบัปี 256  มี

ดงันี 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

-    ถา้อตัราคิดลดเพิมขนึ (ลดลง) รอ้ยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานจะลดลง  4.85  ลา้นบาท (เพิมขนึ 

5.45 ลา้นบาท)  

- ถา้อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนเพิมขึน (ลดลง) รอ้ยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานจะเพิมขึน 7.59 ลา้น

บาท  (ลดลง 6.77 ลา้นบาท)  

- ถา้สดัสว่นของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพมิขนึ (ลดลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะ

ลดลง 5.22 ลา้นบาท (เพมิขนึ 2.93 ลา้นบาท)  

 

งบการเงนิรวม 

-    ถา้อตัราคิดลดเพิมขนึ (ลดลง) รอ้ยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานจะลดลง  8.78 ลา้นบาท (เพิมขนึ  

9.85 ลา้นบาท)  

- ถา้อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนเพิมขึน (ลดลง) รอ้ยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะเพิมขนึ 14.47 ลา้น

บาท (ลดลง 12.30 ลา้นบาท)  

- ถา้สดัสว่นของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพมิขนึ (ลดลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะ

ลดลง 9.66 ลา้นบาท (เพมิขนึ 6.96 ลา้นบาท)  

ในการรายงานการวิเคราะหค์วามออ่นไหวขา้งตน้ มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานไดค้าํนวณโดยการ

ใชว้ิธีเดียวกนักบัทคีาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานทีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. ทุนจดทะเบียน 

 เมือวันที 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ไดร้บัอนุมัติใหเ้ป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์             

แหง่ประเทศไทย และไดเ้รมิซอืขายตงัแตว่นัทดีงักลา่ว เป็นตน้ไป 

 

17. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึงไวเ้ป็นทนุสาํรอง           

ตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปี จนกว่าทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุ            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 

18. การจ่ายเงนิปันผล 

เมือวนัที  เมษายน  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที /  ไดม้ีมติเลือนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ตามงบการเงินล่าสดุ  สินสดุวนัที  ธันวาคม  ซึงจ่ายจากผลกาํไร

สะสม โดยจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ .  บาท จาํนวน .  ลา้นบาท รวมเป็นเงิน .  ลา้นบาท 

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 5/2563 ไดม้ีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล        

ซงึจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 121.63 ลา้น

บาท ซงึจ่ายในเดือน กนัยายน 2563 

เมือวนัที 22 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี โดย

จ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.45  บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 156.375 ลา้นบาท  ซึงจ่ายในเดือน 

พฤษภาคม 2564 

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 3/2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล        

ซึงจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.41 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 142.475 

ลา้นบาท ซงึจ่ายในเดือน กนัยายน  

เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 1/2565 ไดมี้มติเสนอใหที้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี   ซึงจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.85 บาท 

จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน .  ลา้นบาท เนืองจากบริษัทฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 

.  บาท เป็นจาํนวนรวม .  ลา้นบาท ไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน  แลว้ ดงันนัจึงเหลือเงินปันผลงวด

สดุทา้ยอีกจาํนวน .   ลา้นบาท ( .  บาทตอ่หุน้) 
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19. ภาษีเงนิได ้

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการนาํรายการทีมิใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

สว่นทไีดร้บัการลดหยอ่นหรอืยกเวน้ภาษีมาบวกหรอืหกัตามหลกัเกณฑแ์หง่ประมวลรษัฎากรแลว้  

อตัราทใีชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัรารอ้ยละ 20 

.   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564  และ 2563  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั 46,406,418.40  51,050,242.30  22,431,408.65  18,034,560.87 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั        

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว       

          -รายการทีกระทบงบกาํไรขาดทุน 27,510,892.93  17,923,494.42  (1,254,318.40)  (1,070,638.82) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       

ทีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 73,917,311.33  68,973,736.72  21,177,090.25  16,963,922.05 

 

.    ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัสว่นประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สาํหรบัปีสินสดุวนัที  31 ธันวาคม  2564  และ 2563 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้        

    รอการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั       

   ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาด 

     9,745,300.00  (1,328,300.00)  9,745,300.00  (1,328,300.00) 
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.      รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคณูของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทใีชส้าํหรบัปีสนิสดุ

วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   สว่นประกอบของสนิทรพัยแ์ละหนสีินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ  ดงัตอ่ไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 368,111,930.59  345,784,854.43  318,272,693.57  334,734,259.84 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
 

 20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

   คูณอตัราภาษี 73,622,386.12  69,516,970.89  63,654,538.73  66,946,851.97 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   27,510,892.93    17,923,494.42  (1,254,318.40)  (1,070,638.82) 

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี            

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,570,691.56     974,854.00  -  - 

ผลกระทบทางภาษีทีไม่สามารถนาํมาหกัใน         

การคาํนวณกาํไรเพือเสียภาษี:        

 รายไดที้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (33,163,207.23)  (23,032,639.15)  (43,068,124.45)  (50,873,434.81) 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 3,376,547.95  3,591,056.56  1,844,994.37  1,961,143.71 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

     ทีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 73,917,311.33  68,973,736.72     21,177,090.25  16,963,922.05 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัที   ณ  วนัที   ณ  วนัที   ณ  วนัที  

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 4,382,958.91  14,128,258.91  4,382,958.91  14,128,258.91 

ลูกหนีฝากขาย 231,683,209.05  268,186,700.84  -  - 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินคา้ 3,200,000.00  3,200,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,407,832.34  25,170,770.34        15,437,212.47  14,182,894.07 

รวม 266,674,000.30  310,685,730.09  19,820,171.38  28,311,152.98 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (62,831,048.72)  (69,586,585.58)  -  - 

รวม (62,831,048.72  (69,586,585.58)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 203,842,951.58  241,099,144.51       19,280,171.38  28,311,152.98 
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20. กองทุนสาํรองเลยีงชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ.2548 บริษัทและพนักงานไดร้่วมกันจัดตังกองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรบัพนักงานขึนภายใตก้ารอนุมัติจาก

กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลยีงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทนุนปีระกอบดว้ยเงินสว่นทีพนกังานจ่ายสมทบ

ในอตัราไมต่าํกว่ารอ้ยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและสว่นทีบรษัิทจ่ายสมทบใหใ้นอตัราเดยีวกนัพนกังานจะไดร้บัเงินจากกองทนุ

ในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบของกองทนุดงักล่าว กองทนุสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็ม 

เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 

 

21. ภาระผูกพัน 

21.1  สญัญาเชา่พนืทแีละบรกิารระยะยาว 

21.1.1 เมอืวนัที 1 มิถนุายน 2562 บรษัิทฯ ไดล้งนามตอ่สญัญาเช่าสงิปลกูสรา้งกบั บรษัิท ซาบีนา่ ฟาอีสท ์จาํกดั เพอื

ใชเ้ป็นสาํนกังานและโกดงัของบรษัิท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบรษัิทฯ มีสิทธิตอ่อายกุารเช่าออกไปได ้3 คราว 

ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 

142,500.00   บาท โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและทีดินทีเกิดจากการเช่าทรพัย ์และผูใ้หเ้ช่า

สญัญาวา่จะไมจ่าํหนา่ยจ่ายโอน ขายทรพัยที์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

21.1.2   เมือวนัที 22 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยไดล้งนามในสญัญาเช่าพืนทีศนูยก์ารคา้แห่งหนึงเพือเป็นศนูยค์า้ปลีก

ของบริษัทย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซึงจะครบกาํหนดสญัญาในเดือนกุมภาพนัธ ์  โดยบริษัทย่อยไดช้าํระ

เงินคา่สิทธิในการเช่าพนืทสีาํหรบัระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 15.87 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว ซึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขนัตาํในอนาคต ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564                   

มีดงัตอ่ไปนี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 0.71 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 0.71 

          

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 40.09 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29.44 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 69.53 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทไดบ้นัทกึภาระผกูพนัของสญัญาเช่าซงึสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตาํตามทีกลา่วไว้

ขา้งตน้  เนืองจากการนาํมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 โดยรบัรู ้

หนสีินตามสญัญาเช่าทเีกียวขอ้งทเีคยจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่

ทเีหลืออยูค่ิดลดดว้ยดอกเบียเงินกูย้ืมสว่นเพมิของกลุม่บรษัิท ตามทีกลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 14 

21.2  หนงัสือคาํประกนัธนาคาร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563   บรษัิทฯ มหีนงัสอืคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบรษัิทฯ ดงัน:ี- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

1. คาํประกนัตอ่กรมศุลกากร  1.33  1.10  -  - 

2. อืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.58  4.35  1.34  1.34 

 

22. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครอืงมอืทางการเงนิ 

22.1 นโยบายการบรหิารความเสยีง 

บริษัทฯ มีเครอืงมือทางการเงินทีสาํคญัทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลกูหนีและ

เจา้หนกีารคา้ บรษัิทฯ มีความเสยีงทเีกียวขอ้งกบัเครอืงมือทางการเงินดงักลา่วและมีนโยบายในการบรหิารความเสยีงดงันี 

ความเสยีงดา้นเครดิต 

(ก) ลกูหนีการคา้ 

บริษัทฯ มีความเสียงดา้นการใหส้ินเชือทีเกียวเนืองกับล ูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการ

กาํหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเชือทีเหมาะสมดงันนับรษัิทฯ จึงไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสียหายทีเป็น

สาระสาํคญัจากการใหส้ินเชือ  จาํนวนเงินสงูสดุทีบริษัทฯ อาจตอ้งสญูเสียจากการใหส้ินเชือคือมลูค่าตามบญัชีของ

ลกูหนีการคา้ทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 

บริษัทฯ มีความเสียงทีเกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีมีความ

นา่เชือถือ ซงึบรษัิทพิจารณาวา่มีความเสยีงดา้นเครดิตตาํ 

ความเสยีงดา้นสภาพคลอ่ง 

บรษัิทฯ กาํกบัดแูลความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งและรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ทผีูบ้รหิารพิจารณา

วา่เพยีงพอในการจดัหาเงิน  เพอืใชใ้นการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลอืตามสญัญาของหนสีินทางการเงิน ณ วนัทรีายงานมีรายละเอียดดงัน ี

  ลา้นบาท 

   กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม) 

 มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า 2 ปี     

 ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไมเ่กิน 2 ปี  แต่ไมเ่กิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

       ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564          

หนีสินทางการเงินทีไมใ่ช่อนุพนัธ ์          

- เจา้หนีอืน  650.12  650.12  -  -  -      650.12 

- หนีสินตามสญัญาเช่า  40.34  20.28          9.78  10.29  -  40.34 

- เจา้หนีกรมสรรพากร  19.29  19.29  -  -  -  19.29 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  21.35  21.35  -  -  -  21.35 

  731.11  711.05  9.78  10.29  -  731.11 

                    
หนีสินทางการเงินทีเป็นอนุพนัธ ์  -  -  -  -  - - 

           

 

  ลา้นบาท 

   กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 

 มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า 2 ปี     

 ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไมเ่กิน 2 ปี  แต่ไมเ่กิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564         

หนีสินทางการเงินทีไมใ่ช่อนุพนัธ ์         

- เจา้หนีอืน                      76.61  76.61  -  -  -  76.61 

- หนีสินตามสญัญาเช่า  5.14  2.29  1.18  1.68  -  5.14 

- เจา้หนีกรมสรรพากร  1.59  1.59  -  -  -  1.59 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  13.06  13.06  -  -  -  13.06 

  96.41  93.56  1.18  1.68  -  96.41 

                  
หนีสินทางการเงินทีเป็นอนุพนัธ ์  -  -  -  - - - 
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.   ความเสยีงดา้นตลาด 

ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษัทฯ มีรายการคา้กับลกูหนีและ 

เจา้หนตีา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชาํระเจา้หนี และการรบัชาํระจากลกูหน ีมีระยะเวลาสนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีสนิทรพัยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี 

 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงิน 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

    ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย ์         

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  743,863.39             607,960.85          389,364.60  428,373.09 

 เหรียญฮ่องกง  -   -  - - 

 ยโูร      -         -             -              - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  1,187,991.35        644,094.34            -            - 

หนีสิน         

 เหรียญสหรัฐอเมริกา    1,659,551.35    480,038.21        358,132.98        316,033.48 

 เหรียญฮ่องกง   -         400.00   -  - 

 ยโูร            17,278.45              937.65             -             - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  55,285.98       9,871.88             -             - 

ความเสยีงจากอตัราดอกเบีย 

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคตซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเสียงในเรืองดงักลา่วในสภาวะดอกเบียในตลาด

เงินปัจจบุนั เนอืงจากบรษัิทมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรบัทีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอตอ่การชาํระดอกเบีย  

ความเสยีงดา้นการใหส้ินเชือ 

ความเสยีงดา้นการใหส้นิเชือ เกิดจากการทีลกูหนีการคา้ไมป่ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในการใหส้นิเชือ ซงึจะก่อใหเ้กิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษัท อย่างไรก็ตามเนืองจากในปัจจุบนับริษัทขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ทีมีความสามารถในการ

ชาํระหนีไดด้ี บริษัทจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายทีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนีจากลกูหนีเหลา่นี และความ

เสียงเกียวกับการกระจุกตัวของลกูหนีการคา้มีไม่มาก เนืองจากลูกหนีของบริษัทกระจายอยู่ในพืนทีทีแตกต่างกัน 

สาํหรบัลกูหนีการคา้ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลกูหนีการคา้หลงัจากหกัค่าเผือหนีสงสยัจะ

สญูเป็นมลูคา่ทคีาํนงึถึงความเสยีงสงูสดุทีอาจเกิดจากการไมป่ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในการใหส้นิเชือดงักลา่วแลว้ 
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มลูค่ายติุธรรม 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทงัหมดของบริษัทฯ วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย   (ยกเวน้หน่วยลงทนุและหลกัทรพัยเ์ผือ

ขายทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม)  และเนืองจากสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสนัมีอตัรา

ดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บรษัิทฯ จึงประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มลูค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรพัยก์นัในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรูแ้ละ

เต็มใจในการแลกเปลยีนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ในลกัษณะทีไมม่คีวามเกียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนด

มลูค่ายตุิธรรมขนึอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน มลูค่ายตุิธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสดุหรือกาํหนดขึน

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเหมาะสม  

 

23. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

กาํไรขาดทนุ จาํแนกตามสว่นงานสาํหรบัปีสนิสดุวนัที   31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน ี

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 322.23  2,290.31  2,612.54  236.38  2,625.82  2,862.20 

 รายไดจ้ากการบริการ -       18.81  18.81     -            35.79           35.79 

  รวมรายได ้ 322.23  2,309.12  2,631.35  236.38  2,661.61  2,897.99 

ตน้ทุนขาย     (1,345.77)    (1,524.80)  

กาํไรขนัตน้     1,285.58          1,373.19  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (936.87)  (1,034.14)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     348.71        339.05  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอืน                  

 รายไดอื้น     24.31              15.83 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (4.91)            (9.10) 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอืน     19.40              6.73 

กาํไรก่อนภาษี             368.11               345.78  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (73.92)            (68.97)  

กาํไรสุทธิ     294.19              276.81  

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ ์ของบรษัิทฯ ใชใ้นการดาํเนินงานรว่มกนัสาํหรบัสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 
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งบกาํไรขาดทนุ จาํแนกตามสว่นงานสาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มีดงัน ี

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

ร

า

รายได ้            

     รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 52.61  517.77  570.38  30.12  583.26   613.38 

     รายไดจ้ากการบริการ -  52.00  52.00          -  92.70          92.70 

     รวมรายได ้ 52.61  59.77 

 

 622.38  30.12  675.96  706.08 

ตน้ทุนขาย   (470.30)   (568.42) 

กาํไรขนัตน้   152.08    137.66 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   (53.54)        (56.94) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน   98.54      80.72 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอืน    

      รายไดอื้น    219.83       254.11 

      ตน้ทุนทางการเงิน   (0.10)         (0.10) 

     รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอืนอืน  219.73      254.01 

กาํไรก่อนภาษี     318.27          334.73 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (21.18)          (16.96) 

กาํไรสุทธิ 297.09          317.77 

            ทดีิน อาคาร และอปุกรณ ์ของบรษัิทฯ ใชใ้นการดาํเนินงานรว่มกนัสาํหรบัสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 

    ข้อมูลเกยีวกับลกูค้ารายใหญ่ 

     ใน ปี 2564  บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ 40  ลา้นบาท  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

คา่ใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซงึจาํแนกตามลกัษณะไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

   และงานระหวา่งทาํลดลง(เพมิขึน) 196,866,833.46 116,317,169.48         9,568,072.81   42,069,814.28 

ซือสินคา้สาํเร็จรูป 283,767,462.95  438,042,424.69  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 412,480,395.64  408,995,285.16  216,436,409.59  239,871,348.70 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -  472,640,791.75  533,775,822.63  86,847,445.84   96,935,358.19 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเสือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 74,071,554.24      86,870,683.10       14,399,820.38  16,408,053.28 

ค่าขนส่ง 19,853,946.55   20,034,554.90           484,208.65         16,519.46 

ค่าสารเคมี และค่าวเิคราะห ์ 4,497,941.77     5,074,246.91            96,700.00           165,130 

ค่าโฆษณา 84,621,491.94    88,746,533.95         192,145.70      349,099.66 

        

 

25. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิทเมือวนัท ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 
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ส่วนท ี  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

  “บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รบัรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคัญผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคัญ 

นอกจากนี  บรษัิทขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินทสีรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 

(2) บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูทดีีเพอืใหแ้นใ่จวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท ี

เป็นสาระสาํคญัทงัของบรษัิทและบรษัิทย่อยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในทีดีและควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซงึครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการ

กระทาํทมีิชอบทีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัทีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษัทไดม้อบหมายให ้นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักดิ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกับเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชือของให ้นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ กาํกบัไว ้บรษัิทจะถือว่าไมใ่ช่ขอ้มลูทบีริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้

ดงักลา่วขา้งตน้” 

  ชือ    ตาํแหนง่            ลายมือชือ 

1.นายวิโรจน ์ ธนาลงกรณ ์     ประธานกรรมการบรษัิท       < นายวิโรจน ์   ธนาลงกรณ ์ > 

2.นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร   ประธานคณะกรรมการบรหิาร     < นายบญุชยั    ปัณฑรุอมัพร > 

 

  ชือ   ตาํแหนง่          ลายมือชือ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ นายสมคดิ  ผดงุเกียรติศกัด ิ กรรมการบรหิาร        < นายสมคิด   ผดงุเกียรติศกัดิ > 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษทัฯ 
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รายละเอียดเกยีวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน ์ธนาลงกรณ ์      

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามทกีาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 พฤษภาคม  

68 MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/์ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 64/2007  

 

46.38 เป็นพชีาย 

ของนาง

สชุญัญา   

ธนาลงกรณ ์

บรษัิทจดทะเบียน 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการ 

- ทปีรกึษาคณะกรรมการบรหิาร 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทยอ่ย 

2516-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการ 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั/ 

  ผลิตและออกแบบชดุชนัในสตร ี
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2. นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร     

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามทกีาํหนดในหนงัสือรบัรองและ

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 พฤษภาคม  

57 ปรญิญาโท สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/์ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- DAP 63/2007  

- EDP 5/2010  

- HRP 6/2014 

- FSD /2016 

-BMT 6/2018 

0.20 ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการบรหิาร,    

  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บรษัิทยอ่ย 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ และประธาน   

  กรรมการบรหิาร 

 

- บรษัิทซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชนัในสตร ี
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

3. นางสชุญัญา  ธนลงกรณ ์

(กรรมการบรษัิท) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 กรกฎาคม  

66 ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 105/2013 

 

- เป็นนอ้งสาว

ของนาย 

วิโรจน ์  

ธนาลงกรณ ์

บรษัิทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการ 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษัิทอนื 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

 

-36 Property 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

4. นายสมคดิ  ผดงุเกียรติศกัด ิ

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี

และการเงิน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามทกีาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

24 เมษายน  

55 ปรญิญาตร ีสาขาบญัชีตน้ทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 120/2015 

- EDP 16/2016 

- ACPG /2016 

- FSD34/2017 

-BFI 5/2018 

-CISA 13/2018 

 

0.003 ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

2563-ปัจจบุนั 

 

-ปัจจบุนั 

-ปัจจบุนั 

 

 

 

-ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารการเงิน 

-กรรมการบรหิารความเสยีง 

-กรรมการ,กรรมการบรหิาร 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทยอ่ย 

-ปัจจบุนั 

-ปัจจบุนั 

 

2556-2558 

 

 

 

 

 

 

-ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารการเงิน 

-กรรมการ,กรรมการบรหิาร 

-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

-ผจก.ฝ่ายบญัชีโรงงาน 

 

-บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั 

-บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั 

-บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั 

-บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์         

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามทกีาํหนดในหนงัสือรบัรองและ

กรรมการบรหิารความเสยีง) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  กุมภาพนัธ ์  

45 ปรญิญาโท สาขาสารสนเทศ 

MS-CIS 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- EDP  ปี  

- CGE 16/2020 

0.003 ไมมี่ บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการบรหิารความเสยีง         

- กรรมการ,กรรมการบรหิาร 

- ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันา

ธุรกิจช่องทางใหม ่

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บรษัิทยอ่ย 

2563-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-กรรมการ,กรรมการบรหิาร 

 

- ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันา

ธุรกิจช่องทางใหม ่

- บรษัิทซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชนัในสตร ี

- บรษัิทซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชนัในสตร ี
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

6. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี      

(กรรมการบรษัิทและ

กรรมการบรหิารความเสยีง) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

1 มีนาคม  

 

56 

 

ปรญิญาตร ี       

รฐัประศาสนศาสตร ์

(การคลงั)   

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 99/2012  

- EDP 10 

- HRP 6/2014                      

0.01 % ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการบรหิารความเสยีง 

- กรรมการ,กรรมการบรหิาร 

- ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต   

 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษัิทยอ่ย 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต   

 

- บรษัิทซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชนัในสตร ี
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

7. นางสาวรวีวลัย ์ภิยโยพนากุล       

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 พฤษภาคม  

74 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ

มหาบณัฑิต เอกบญัชี 

Michigan State University, 

USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP ปี 2003  

- ACP ปี 2005 

 

- ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บรษัิทอนื 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

8. นายสมชยั วนาวิทย 

(กรรมการอิสระ, กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 พฤษภาคม  

72 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ 

Southeastern Louisiana 

University, USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 8/2004  

- DCP 49/2004 

 

- ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน     

 กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

-บรษัิท ที เอส ฟลาวมิลล ์ จาํกดั 

  (มหาชน)/ผลิตแปง้สาล ี

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บรษัิทอนื 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

9. นายยทุธนา อดิพฒัน ์        

(กรรมการอิสระ, กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 พฤษภาคม  

76 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ

มหาบญัฑิต Eastern New 

Maxico UN  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007 

 

- ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

 

-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทอนื 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

10. นายจกัรกฤษณ ์ อทุโยภาศ  

(กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการบรหิารความเสยีง) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 เมษายน  

58 ปรญิญาโท  

การจดัการวิศวกรรมอตุสา

หการ วิทยาศาสตร์

มหาบญัฑิต 

The Asian Institute of  

Technology  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 24/2002 

 

- ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

 

-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-ประธานกรรมการบรหิาร 

ความเสยีง 

-กรรมการอิสระ 

 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษัิทอนื 

-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-บรษัิท เกลอแกว้ก่อกิจ จาํกดั 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

11.นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต ์

(กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ) 

 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 เมษายน  

53 ปรญิญาโท/ 

MBA (Finance)/ 

California State University 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 86/2007 

- SFE 6/2010 

- ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

2563-ปัจจบุนั 

 

-ปัจจบุนั 

 

 

-กรรมการอิสระ 

 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

-บรษัิท พรเีชียส ชืพปิง จาํกดั 

(มหาชน) 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

-บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทอนื 

-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

-บรษัิท เรดดี แพลนเน็ต จาํกดั/ 

พฒันาและใหบ้รกิารเว็บไซต์

สาํเรจ็รูป และการทาํตลาด

ออนไลน ์

กิจการอืนๆ 

ก.พ. 65 – 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- ทปีรกึษา  

- กรรมการ 

 

 

 

 

- สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- สถาบนัวจิยัเพอืการพฒันา

ประเทศไทย (TDRI) 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2564- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2559- ปัจจบุนั 

 

 

2558- ปัจจบุนั 

 

 

2557- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ  

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการสรรหาบญัชีจฬุา

ดีเด่น  

 

- คณะกรรมการตดัสนิโครงการ

ประกาศเกียรตคิณุจรรยาบรรณ

ดีเด่น  

- คณะกรรมการสรรหาครูผู้

ฝึกสอนงานและจดัสรรขา้ราชการ

ในโครงการพฒันา นกับรหิารการ

เปลยีนแปลงรุน่ใหมไ่ปปฏิบติั

ราชการดา้นการบรหิารจดัการ

หน่วยงานภาคเอกชน  

 

- ทรสัตเ์พือกิจการเงินรว่มลงทนุ 

กองทนุรว่มลงทนุในกิจการ 

SMEs (กองทนุยอ่ยกองท ี ) 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศ

ไทย 

- สมาคมนิสติเกา่คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หอการคา้ไทย 

 

 

- สาํนกังาน ก.พ.ร. 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2555- ปัจจบุนั 

 

2550- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

2549- ก.พ.65 

2544- 2548 

 

 

2541-2544 

2536-2541 

 

 

 

 

- คณะกรรมการ 

 

- คณะอนกุรรมการพิจารณา

หลกัทรพัยเ์กียวกบัการออกและ

เสนอขายหลกัทรพัย ์ประเภทตรา

สารทนุ และการบรหิารกิจการของ

บรษัิททอีอกหลกัทรพัย ์ 

- คณะกรรมการ 

 

- ผูอ้าํนวยการ 

- ทปีรกึษาดา้นการเงิน โครงการ

แปรรูปรฐัวิสาหกิจ  

 

- รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ  

- ผูจ้ดัการฝ่ายวานิชธนกิจ  

- องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

(ประเทศไทย) 

- สาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

 

 

 

- โครงการสาํรวจการกาํกบัดแูล

กิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- สาํนกังานคณะกรรมการ 

นโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวง 

การคลงั 

- Dresdner Kleinwort Benson 

- SBC Warburg 
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ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อาย ุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /

การฝึกอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%)  

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

. นางสาววาจา  มขุโต 

(เลขานกุารบรษัิทฯและผู้

ควบคมุดแูลการทาํบญัชี) 

 

 

53 ปรญิญาตร ี สาขาบญัช ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

ดสุติ  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- CSP 53/2013 

 

0.003 ไมมี่ บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

 

2557 

 

2550-2556 

- เลขานกุารบรษัิทฯ และผูจ้ดัการ        

ฝ่ายบญัชี 

- เลขานกุารบรษัิทฯ และผูจ้ดัการ

สว่นบญัช ี

 -ผูจ้ดัการสว่นบญัช ี

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชือกรรมการและผูบ้รหิาร บรษัิทฯ บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอี์สท ์จาํกดั 

1.นายวิโรจน ์ ธนาลงกรณ ์ X X 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร /, // /, // 

3.นางสชุญัญา  ธนลงกรณ ์ /  

4.นายสมคดิ  ผดงุเกียรติศกัดิ /, // /, // 

5.นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ /, // /, // 

6. นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศร ี /, //  

7. นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวิทย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน ์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ ์อทุโยภาศ /  

.นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต ์ /,*  

 

หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบรหิาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
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รายละเอียดเกียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

ชอื-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วันทีดาํรงตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ลักษณะ

ความสัมพนัธ ์

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา  ปี ยอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. วา่ทรีอ้ยตร ีสมัพนัธ ์ ปยุภิรมย ์

(หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน) 

 

 

39 

 

ปรญิญาตร ี สาขาบญัช ี

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

- ไมม่ ี บรษัิทจดทะเบียน 

-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 

 

- บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกยีวกับการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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รายละเอียดเกียวกับการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

 

- ไมม่ ี
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารกาํกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม  

และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มทบีริษัทได้จัดทาํ 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   
 

 

190 
 

การกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีมีต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ โดย

มีนโยบายตามขอ้พึงปฏิบตัิทีดี (Code of Best Practices) สาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนทีเป็นไปตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเพอืใหบ้รษัิทฯ มีการกาํกบัดแูลกิจการทดีี  และมีระบบการวดัผลการดาํเนินงานทีมี

ประสิทธิภาพ ซึงจะช่วยส่งเสริมใหกิ้จการมีการพฒันาและเติบโตในระดบัทีเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดาํเนินการ

กาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ดงันี 

 

1. นโยบายเกียวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ทีประกาศในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพือใหไ้ดม้าซงึความเจริญกา้วหนา้ ความมนัคงของบริษัทฯ และเพือเพิมความเชือมนั

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนสรา้งมลูค่าเพิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดแูลกิจการ เพือเป็นแนวทางทีกรรมการบริษัทฯ พึงใชใ้นการกาํกบัดแูล

กิจการของบรษัิทฯ ไวด้งันี 

1) กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน 

ตามโครงสรา้งการจดัการบรษัิทฯ 

2) ดาํเนินกิจการดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูทีถกูตอ้ง โปรง่ใส ครบถว้น และสะทอ้นถึงผลการดาํเนินกิจการทีแทจ้รงิ 

มีการประเมิน และวางมาตรฐานปอ้งกนั และจดัการความเสยีงในระดบัทีเหมาะสม 

3) กาํหนดใหม้ีการถ่วงดลุอาํนาจในกระบวนการการดาํเนินกิจการ เพอืความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

4) ผลิตสินคา้ดว้ยคุณภาพทีดีทีสดุ ตอบสนองความตอ้งการ  และความพึงพอใจของลกูคา้ ตลอดจนรบัฟัง

ความคิดเห็น ขอ้ตาํหนิติเตียนของลกูคา้ เพอืนาํมาซงึการพฒันาสนิคา้ทีดีทีสดุสาํหรบัลกูคา้ 

5) เชือมนัในคณุค่าของพนกังานดว้ยการอบรมและพฒันา เพอืปลกูฝังคณุธรรม สรา้งจิตสาํนกึอนัดีงาม เพอืให้

พนกังานเจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มกบับรษัิทฯ 

6) ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้ทกุรายดว้ยความเทา่เทียมกนั 

7) ดาํเนินการโดยคาํนงึถึงความรบัผิดชอบทีมีต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นเกียวขอ้ง และตอ่สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

8) ต่อต้าน การทุจริตคอรร์ ัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรพัยส์นิทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนษุยชน 

 

2. สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบรษัิทฯไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่การเคารพต่อสทิธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้ทกุราย 

โดยปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   
 

 

191 
 

ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิและความเทา่เทียมกนั ดงัน ี

1. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว

สมาํเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ เว็บไซตข์องบริษัทฯ ที 

www.sabina.co.th  

2. สิทธิในการซอืขายและการโอนหุน้ การไดร้บัสว่นแบง่ในผลกาํไรของบรษัิท 

3. สิทธิในการเสนอเรอืงเพอืบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ โดยบริษัทไดท้าํหลักเกณฑใ์นการเสนอเรืองดังกล่าวเผยแพร่บน

เว็บไซต ์ของบริษัทที www.sabina.co.th และแจง้การเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

4. สิทธิในการสง่คาํถามเพือสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระทีนาํเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นเ ป็นการล่วงหน้า    โดยสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาที เลขานุการบริษัททางอี เมล์ : 

vaja@sabina.co.th โทรสาร : -    และไดเ้ผยแพรใ่หท้ราบถึงสิทธิดงักลา่วบนเว็บไซตข์อง

บรษัิท ฯ ที www.sabina.co.th  

5. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ปีละ  ครงั โดย    

บริษัทฯจะจัดใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมทีมีรายละเอียด

เพยีงพอใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นการลว่งหนา้ เพือใหผู้ถ้ือหุน้ไดพิ้จารณาลว่งหนา้ก่อนการเขา้รว่มประชุม 

6. บริษัท ฯ มีนโยบายสง่เสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพือใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนั

ไดเ้ขา้รว่มประชุมโดยการจดัสถานทีประชมุผูถ้ือหุน้ทสีามารถเดินทางไปไดง่้ายและสะดวกและมีระบบ

ขนสง่มวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ 

7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและ

ตรวจสอบไดแ้ละไมม่ีการถือหุน้ไขวใ้นกลุม่บรษัิท 

8. บรษัิทฯ มีสว่นการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้รายยอ่ย(Free Float) มากกวา่รอ้ยละ  

9. บรษัิทฯมีสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ  

10. บริษัทไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้(Shareholders agreement) ทีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ

บรษัิท หรอืผูถื้อหุน้รายอนื 

11. บรษัิทฯ ยงัไดเ้พมิช่องทางเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ เอกสารประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมทงัแบบฟอรม์มอบฉนัทะ และขอ้มูลอืนๆ ทีจาํเป็นทงัทีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไวล้ว่งหนา้

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นรับทราบ เพือ

ประกอบการตดัสินใจในการใชส้ิทธิออกเสียง และมีการเผยแพรร่ายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านทาง

เว็บไซดข์องบรษัิทฯ 
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12. เพือเป็นตวัแทนรกัษาสิทธิของตนได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน หรือกรรมการอิสระของ

บรษัิทฯ เพอืลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีทผีูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง 

13. บริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทกุราย ซงึรวมถึงนกัลงทนุสถาบนัให้

เขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย โดยมีการชีแจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้

ถือหุน้ทีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทกุราย

สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับ

คะแนนเสียงในทกุวาระ 

14. บริษัทฯ จดัใหมี้การดาํเนินการเผยแพรร่ายงานการประชมุผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพือใหผู้ถื้อหุน้

สามารถตรวจสอบได ้  โดยไมต่อ้งรอถึงการประชุมครงัต่อไป 

15. สิทธิในการไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในการรบัซือหุน้คืน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

ติดตอ่สือสารระหวา่งกนัได ้

 

 การประชุมผูถ้ือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัตอ่การประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีการประชมุสามญัประจาํปีผู้

ถือหุน้ปีละ 1 ครงัภายในระยะเวลา  เดือน  นบัแตว่นัสนิสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษัิทและถือเป็นหนา้ทีของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทีจะตอ้งเขา้รว่มประชุมทกุครงัหากไมต่ิดภารกิจสาํคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษัทฯ 

จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุม แบบฟอรม์มอบฉนัทะ พรอ้มทงัขอ้มูลประกอบการประชมุวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ได้

รบัทราบล่วงหนา้อย่างครบถว้นก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย วนัก่อนวนัประชุม เพือใหผู้ถ้ือหุน้ใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ กรณีทผีูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อื้นมาประชมุแทน สามารถเลือกมอบ

ฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนงึ หรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้ประชมุแทนได ้ 

 )  บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผูถ้ือหุน้ทกุกลุม่ รวมถึงผูถื้อหุน้สถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุม  

ผูถื้อหุน้ 

 )  บริษัทฯจดัใหม้ีเว็บไซต ์เพือเสนอขอ้มลูทีสาํคญั ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตร

มาส ประจาํปี แบบแสดงขอ้มลูประจาํปี(แบบ - ) รายงานประจาํปี(แบบ - ) รวมทงัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อ

หุน้ซงึมีขอ้มลู วนั เวลา สถานท ีวาระการประชมุ ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑต์า่งๆ ทีใชใ้น

การประชุม และขนัตอนการออกเสียงอย่างครบถว้น ซึงเป็นขอ้มลูเดียวกบัทีจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร 

โดยเผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างนอ้ย  วนัก่อนการประชุม เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

 )  บริษัทฯ จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ โดยอาํนวยความสะดวกสถานทีจดัประชุม ตงัอยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกตอ่การเดินทาง และจดัใหมี้เวลาดาํเนินการประชุมอยา่งเพียงพอ 
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 )  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสและใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ในเรืองทีเห็นว่า

สาํคญัและเสนอรายชือผูท้ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหนา้ โดยมี

วิธีการปฏิบตัิทกีาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

 )  บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหส้ทิธิแก่ผูถ้ือหุน้สง่คาํถามเกียวกับวาระการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย1 เดือน

ก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซตบ์รษัิทฯ 

 )  บริษัทฯ ไดส้นบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบทีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอชือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ 

 7)  บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้น ทีมาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดล้งมต ิ

 8)  บริษัทจัดใหม้ีตวัแทนจากสาํนกังานสอบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    

ผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

 บริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้และดูแลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรมดงัน ี

 .การเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอชือบคุคลเพอืเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

  บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอชือบุคคลเพือรบัการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท์ีบริษัทฯกาํหนดไดใ้หส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการเสนอ

เรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมแ และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2565 ซึงไดมี้การเผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ละ website บริษัทก่อนวัน

ประชมุผูถ้ือหุน้ ตงัแตว่นัท ี28 ตลุาคม 2564  ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

  .การมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ

ใหบ้คุคลอนื หรอืกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้ประชมุแทนได ้เพอืเป็นการรกัษาสทิธิของตนเอง โดยบรษัิทไดแ้จง้

รายละเอียดเกียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะ พรอ้มทงัไดแ้นะนาํวิธีและขนัตอนในการมอบ

ฉนัทะไวอ้ย่างชดัเจน ทีทางบริษัทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึงเป็นแบบทีผูถื้อหุน้สามารถ

กาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นกรณีทีผูถื้อหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับ

ภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.เพืออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ชาวต่างชาติพรอ้มทงัสามารถดู

ไดจ้าก website ของบรษัิท 
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 .  กาํหนดสิทธิออกเสียงในทีประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนให้

เป็นไปตามจาํนวนหุน้ทีถืออยูโ่ดยหนงึหุน้มีสทิธิเทา่กบัหนงึเสียง และไม่มีหุน้ใดทีมีสทิธิพิเศษทีจะจาํกดัสิทธิของ

ผูถื้อหุน้รายอนื 

 .  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทาํโดยเปิดเผย มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และ

จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงยกเวน้วาระเลอืกตงักรรมการ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุรายทีเขา้รว่มประชมุ โดยใชร้ะบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

 5.  การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

 บรษัิทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบรษัิทผูบ้ริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์

จากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ ทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือประโยชนส์ว่นตน รวมถึงการซอื

ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ดงัน ี

  1)   บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบ Firewall เพือป้องกันผูไ้มห่วงัดีในการเขา้มาดแูล หรือทาํลายขอ้มลูทสีาํคญั

ของบรษัิทฯ นอกจากนนัยงัมีระบบ Anti Virus เพอืป้องกนัการนาํไวรสัเขา้มาเผยแพร ่หรอืทาํลายขอ้มลู  

  2)   บริษัทฯ มีการกาํหนดระบบรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูของพนกังาน Security ในแต่

ละ Program Software เพอืจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มลูได ้

  3)   บริษัทฯ ไดมี้การกําหนดการเก็บรกัษา และการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไวใ้น

สญัญาจ้างแรงงาน และขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบตัิในการ

ทาํงาน ในการไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูท้เีกียวขอ้ง จากขอ้มลู หรอืขา่วสารใดๆ ของบรษัิทฯ        ที

ยงัเป็นความลบั และยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4)   บริษัทฯ จะทาํการแจง้ใหผู้บ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน และหลีกเลียงหรืองดการซือ หรือขาย

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ในช่วง    วนั  ก่อนงบการเงินเผยแพรต่อ่สาธารณะ หากมีการซอืขายในช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซงึเรมิตงัแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตักเตือนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร พกังานชวัคราว และออกจากงาน ตามลาํดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยใหบ้คุคลทีกระทาํ

ผิดดงักลา่วทาํการกลบัรายการ และนาํผลกาํไรทไีดจ้ากการซือขายหุน้นนั ๆ ไปบรจิาคแก่องคก์รการกศุลตอ่ไป 

  5)   บุคคลภายนอกทีเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทาํ หรือทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูที

อาจมีผลตอ่ความเคลอืนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ จะตอ้งทาํสญัญารกัษาขอ้มลูความลบั ไวก้บับรษัิท

ฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  6) บริษัทมีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไม่ซบัซอ้น รายการระหว่างกันทีเกิดขึนเกือบทงัหมดเป็นการทาํ

รายการตามปกติธุรกิจ 
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  ) บริษัทปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในเรืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทาํรายการเกียวโยงกัน หลกัเกณฑก์ารไดม้า

จาํหนา่ยไปซงึสนิทรพัยเ์ป็นตน้ 

 

4. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ เคารพตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีทงัภายใน

และภายนอก และไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพือใหเ้กิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

และมนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายทีเกียวข้องของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้

กาํหนดนโยบายเพอืเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียในแต่ละกลุม่ ตลอดจนคาํนงึถึงชุมชนสงัคมและ

สิงแวดลอ้มเพือการพฒันาอย่างยงัยืน ต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน ไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา หรือ

ลิขสิทธิ และเคารพต่อสทิธิมนษุยชน 

 ผูถื้อหุน้ 

 บรษัิทฯ มุง่มนัในอนัทจีะพฒันากิจการของบรษัิทฯ ใหเ้จรญิกา้วหนา้ ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความ

ซือสัตย ์สุจริต เพือใหบ้ริษัทฯ มีความมนัคง สามารถสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัทราบอย่าง

สมาํเสมอ ครบถว้น และถูกตอ้ง อีกทงัขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความมีเหตมุีผล 

และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมาํเสมอ 

 ลกูคา้ 

 บริษัทฯ ตงัใจ และมุ่งมนัทีจะสรา้งความพึงพอใจและความมนัใจในคุณภาพของสินคา้ใหก้ับลกูคา้ 

โดยคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพอืเพิมคณุคา่ใหแ้ก่สินคา้และบรกิารอยา่งตอ่เนอืง เพือตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ทกุวยั ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดาํเนินการอย่างเป็นธรรมตอ่คาํรอ้งเรยีนของลกูคา้ โดยผ่านทางพนกังานขาย

ของบรษัิทฯ ซงึประจาํอยูต่ามเคานเ์ตอรจ์าํหนา่ยสินคา้ ตามรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชนันาํทวัประเทศ 

 พนกังาน 

 พนกังานเป็นทรพัยากรทีมีค่าและเป็นหวัใจสาํคญัทีจะพาองคก์รไปสูค่วามสาํเรจ็ บริษัทฯจึงปฏิบตัิตอ่

พนกังานโดยมุ่งสง่เสริมการฝึกอบรม และพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างทวัถึง พรอ้มกับสรา้ง

ความมนัคงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจริญกา้วหนา้ตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงใหพ้นกังานมีสว่น

รว่มในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและพฒันาบริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกับ

ความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รกัษา 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยคาํนึกถึงความปลอดภยัต่อสขุภาพ ชีวิต และทรพัยส์ินของพนกังาน บริษัทฯ 

ใหก้ารดแูลพนกังานในดา้นความปลอดภยัและจดัใหมี้สวสัดิการตา่ง ๆ เช่น 

- หอ้งพยาบาล 

- การตรวจสขุภาพประจาํปี 
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- สวสัดิการซือสินคา้ราคาพเิศษเพอืช่วยการครองชีพของพนกังาน 

- ชดุฟอรม์พนกังาน 

- กองทนุสาํรองเลยีงชีพ เพือการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกูเ้มอืพนกังานจาํเป็นตอ้งใชย้ามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบียตาํ 

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทงัภายในและภายนอก เพือพฒันาพนกังาน 

- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

คูค่า้ และหรอื เจา้หน ี

บริษัทฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อคู่คา้หรือเจา้หนีซึงเป็นผูท้ีมีส่วนสาํคญัส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตของ

บริษัทฯโดยทางบริษัทฯไดม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินผูข้ายดว้ย เพือใหม้นัใจว่าผูข้ายมี

ระดบัความสามารถทีจะตอบสนองต่อขอ้กาํหนดทางคณุภาพของบริษัทและลกูคา้ไดโ้ดยทางบริษัทมีหลกัการ

คดัเลือกทงัการประเมินตามวตัถดุิบ วสัดสุนิคา้ตา่ง ๆและรวมถึงการประเมินผูข้ายดงันี 

วตัถดุิบและวสัดสุนิคา้ทวัไป  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกมีดงันี 

.ระยะเวลาในการจัดสง่  .ราคาของสินคา้ .ปริมาณขนัตาํในการสงัซือ .มีระบบการตรวจสอบของ

แต่ละสินคา้ตามมาตรฐานทีกาํหนด .เงือนไขการชาํระเงิน .ระยะเวลาในการผลิต .กาํลงัการผลิต .ความถี

ในการจดัสง่สนิคา้ 

วตัถดุิบทีใชใ้นการผลิต และการจา้งทาํอปุกรณท์ใีชใ้นการผลิตหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงันี 

.คุณภาพของสินคา้ .ระยะเวลาในการแกปั้ญหา .จาํนวนส่งทีเทียบกับใบสงัซือ .ส่งของไดต้าม

เวลาทีกาํหนด .เงือนไขการชาํระเงิน .ระบบเอกสารในการจดัสง่(เฉพาะผูข้ายในตา่งประเทศ)  โดยทางบรษัิท

ไดจ้ดัใหม้ีการทาํแบบฟอรม์ในการคดัเลือกผูข้ายและจดัใหม้ีการประเมินผูข้ายอยา่งนอ้ยปีละ ครงั 

   บริษัทฯ จะรกัษาและปฏิบตัิตามเงือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ ทีมีต่อคู่คา้ และหรือเจา้หนีอย่าง

เครง่ครดั และไมเ่รียกรบั หรอืยอมรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์นืใด ทีไมส่จุรติในการคา้ และจะสรา้งสมัพนัธภาพ

และความเขา้ใจทีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปลียนความรู ้และร่วมกันพฒันาสินคา้และบริการเพือเพิมคณุค่าใหแ้ก่

สินคา้และบรกิารหากเกิดกรณีทีไมป่ฏิบตัิตามเงอืนไขทีตกลงกนัไวไ้ด ้บรษัิทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีทราบลว่งหนา้เพอื

รว่มกนัหาแนวทางในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 

  บริษัทยังมีนโยบายแนะนาํให้คู่คา้เข้าร่วมโครงการAnti-Corruption โดยชักชวนบริษัทคู่คา้เขา้ร่วม

ประชมุและรบัฟังรายละเอียดเกียวกบัโครงการ CAC FOR SME 

สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ดาํเนนิธุรกิจโดยคาํนงึผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีการปลกูฝังจิตสาํนึก

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กิดขึนในบริษัทฯ อย่างต่อเนือง รวมถึงมีการสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็น

ประโยชนต์่อชุมชนและสงัคมโดยสว่นรวม และไม่กระทาํการใดๆ หรือใหก้ารสนบัสนนุการกระทาํทีผิดกฎหมาย 

หรือก่อใหเ้กิดผลเสียประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสงัคมและความมนัคงของประเทศโดยกาํหนดนโยบาย

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทังดาํเนินกิจกรรมเพือสนบัสนุนการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ

กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาชมุชนหลายกิจกรรม  
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คูแ่ขง่ขนัทางการคา้ 

บรษัิทฯ จะประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบั

ของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีทไีมเ่หมาะสม หรอืขดัตอ่กฎหมายใด โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

.  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทดีี 

.  ไมพ่ยายามทาํลายชือเสียงของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ย โดยปราศจากความจรงิ 

.  ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเป็นความเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีการที ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แขง่ 

.  สนบัสนนุและสง่เสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกาํหนดใหล้กูคา้ของบริษัทตอ้งทาํการคา้

กบับรษัิทเทา่นนั 

.  สนบัสนุนการรว่มมือกบัคู่แข่งทางการคา้ทีเป็นประโยชนข์องผูบ้ริโภค  มิใช่เป็นไปเพือการผกูขาด

การจัดสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด  การลดคุณภาพของสินคา้และบริการ  การกาํหนดราคาสินคา้และ

บรกิาร  อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูบ้รโิภคในภาพรวม 

  การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิโดย

กาํหนดใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรอืง

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและ

หลีกเลยีงการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอนื 

  การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพือประโยชนท์างธุรกิจ  

     คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชัน และบริษัทได้ร่วมลงนาม

ประกาศเจตนารมณใ์นโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(Private Sector 

Collective Action Coalition against Corruption) พรอ้มทงัมีการกาํหนดให ้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบตัิตามนโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั โดยกาํหนดนโยบายที

เนน้การปลกูจิตสาํนึกใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทุกระดับ ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอรร์ปัชนัรวมถึงการ

สรา้งค่านิยมทดีี เพือพฒันาองคก์รใหมี้ความถกูตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยไมก่่อใหเ้กิด

ความเสียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทงัไดก้าํหนดนโยบายต่าง ๆ ซงึเกียวกบัการต่อต่านทจุรติคอรร์ปัชนั

อย่างชัดเจน ดงันนัเพือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว และปฏิบตัิตนตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

บรษัิทจึงไดก้าํหนดกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยทกุคน ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้น

ทจุรติคอรร์ปัชนั ดงัน ี

 เนน้การปลกูจิตสาํนึกใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอรร์ปัชนั 

รวมทงัสรา้งคา่นิยมทีด ีเพอืพฒันาองคก์รใหมี้ความถกูตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 กาํหนดใหก้รรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดย

ไม่เขา้ไปเกียวขอ้งกบัเรืองทจุริตคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือประโยชนท์งัต่อบรษัิท 

ตอ่ตนเอง ต่อครอบครวั ตอ่เพอืน และตอ่คนรูจ้กั 
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 สรา้งระบบการควบคุมภายใน เพือป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชัน จะส่งผลใหค้วามโปร่งใสและการ

กาํกบัดแูลกิจการทีดี เกิดขนึอยา่งเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้

 บริษัทมีมาตรการในการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนในการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน โดยจะจัดเก็บขอ้มลูที

ไดร้บัจากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียนเป็นสาํคญั โดยจะ

ไดร้บัความคุม้ครองจาการปฏิบตัิทีไมเ่ป็นธรรม            

 การทจุรติคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท ซงึจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ

ทางวินัยตามระเบียบทีบริษัทกาํหนดไว ้นอกจากนี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายดว้ย หากการ

กระทาํนนัผิดกฎหมาย 

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัในการสือสาร และประชาสมัพนัธ ์เพอืสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจแก่

กรรมการบริษัท พนักงานและผูท้ีเกียวข้องกับบริษัท ในเรืองทีตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 ทงันี การกาํหนดนโยบาย หลกัปฏิบตัิ รวมถึงการสรา้งระบบการควบคมุภายใน เพือป้องกันการทจุรติ

คอรร์ปัชัน จะส่งผลใหค้วามโปร่งใสและการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้จาก

นโยบายดังกล่าวไดก้ําหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชันทีอาจเกิดขึน รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที

เหมาะสม และกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการ

อิสระของ  บรษัิทฯ 

อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 

บริษัทฯ มีนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบตัิเกียวกับสขุอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน

การปฏิบตัิงาน โดยจดัใหมี้การตรวจสขุภาพพนกังาน มีสทิธิคา่รกัษาพยาบาล รวมถึงอปุกรณ ์ยา ขนัพนืฐาน ให้

สาํหรบัพนกังาน และสวสัดิการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม อีกทงัยงัมีการจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่ง

ปลอดภยัถกูสขุอนามยั และมีการควบคมุลดความเสยีงในการเกิดอบุตัิเหตแุละสขุภาพ อนัอาจเกิดขนึในสถานที

ปฏิบตัิงาน มีการตรวจแสง สี เสียง ฝุ่ น ควนั ในสถานประกอบการ และจดัใหม้ีอปุกรณ ์ในการป้องกนัอนัตราย 

และมีการฝึกอบรมอยา่งสมาํเสมอ 

 

5. ช่องทางในการติดต่อสอืสารและมาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน 

 บริษัท มีช่องทางให้ผู้มีส่วนไดเ้สีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคาํถาม รวมทังขอ้

รอ้งเรียนมายังบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th   หรือหน่วยงานนัก

ลงทุนสมัพนัธ ์E-mail address  : ir@sabina.co.th โทรศพัท ์ -  โดยทีอยู่ทางไปรษณีย ์ ไดแ้ก่ บริษัท 

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) เลขที 12  ถนนอรุณอมรนิทร ์  แขวงอรุณอมรนิทร ์  เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700    

 ทงันีในกรณีทเีป็นประเด็นสาํคญัหรอืเรอืงทีอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายกบับรษัิท เลขานกุารจะนาํเรอืง

ดงักลา่วเสนอต่อคณะกรรมการของบรษัิทตอ่ไป 
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  และบริษัทฯ  จดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแส  ขอ้รอ้งเรียน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  

หรือพฤติกรรมทีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอรร์ปัชันหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษัทฯ   ทังจาก

พนกังาน บคุคลทีเกียวขอ้ง  และผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ    ผ่านทาง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซงึทาํหนา้ทเีป็นหนว่ยงานรบัขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี 

ขนัตอนกระบวนการดาํเนินการเมอืได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

  บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียมีช่องทางการแจง้เบาะแส  ขอ้รอ้งเรียน  เพือเป็น

แนวทางสูก่ารพฒันาและสรา้งความยงัยืนใหก้บัองคก์ร ดงัน ี

 ผูร้บัเรืองรอ้งเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ 

 ผูร้บัเรืองรอ้งเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบตัิหนา้ทีสอบสวนขอ้เท็จจริง เพือ

พิจารณาการรอ้งเรียน โดยแยกแยะเรอืงทีเกียวขอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั   ออกเป็นประเด็น  

ดา้นการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการใหเ้งินสนับสนุนและการบริจาคเพือการกุศล และการรบั  การให้

ของขวญั  ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใด  

 มาตรการดาํเนินการ โดยผูร้บัเรืองรอ้งเรียนนาํเสนอต่อคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน    

เพอืสอบสวนขอ้เท็จจรงิ และกาํหนดมาตรการดาํเนินการ  เพอืระงบัการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏิบตัิตามนโยบายการ

ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั    

 การรายงานผล โดยผูร้บัเรอืงรอ้งเรียนมีหนา้ทีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรียนรบัทราบ 

หากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีทีเป็นเรอืงสาํคญั  ผูร้บัเรืองรอ้งเรียนรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจรงิต่อ

ประธานกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิททราบ 

 หากผูถ้กูกลา่วหา กระทาํการทจุริตคอรร์ปัชนัจริง  ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อตา้น

ทุจริตคอรร์ปัชนั    ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  ทีกาํหนดไว ้    หาก

กระทาํผิดตอ่กฎหมายตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายต่อไป 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อรอ้งเรียน  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์       :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

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

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์     :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรอืแจง้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง           

ไปรษณีย ์: บรษัิท ซาบีน่า  จาํกดั(มหาชน)  

              เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร ์  

              เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 10700 

 

โดยข้อมูลการร้องเรียนทัวไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบรษัิทจะดาํเนินการตามขนัตอนตอ่ไป 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

   ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลือกทีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากพบว่าเป็นการไมป่ลอดภยัแก่ตนเองและบคุคล

ทีเกียวขอ้ง แต่หากผูร้อ้งรอ้งเปิดเผยตนเองจะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนา้และชีแจงขอ้เท็จจรงิ

ใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบ 

   ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจดัเก็บขอ้มลูทีไดร้บัจากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของ

ผูร้อ้งเรียนเป็นสาํคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียน และ/หรือผูท้ีใหข้อ้มลู และ/หรือความรว่มมือ

ในการตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบตัิทีไม่เป็นธรรม  เช่น การเปลียนตาํแหน่งงาน  

ลกัษณะงาน  สถานทีทาํงาน  สงัพกังาน  ขม่ขู ่  รบกวนการปฏิบตัิงาน    เลกิจา้ง อนัเนอืงมาจากสาเหตแุหง่การ

แจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึงข้อร้องเรียนการดําเนินการทัวไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธาน

กรรมการบรหิารและ/หรอืคณะตรวจสอบ  ถกูเก็บโดยคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง 

  นอกจากนีบริษัทยงัจัดช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้อ้งเรียนใน

กรณีการกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้ริหารระดบัสงู  การกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

รวมถึงการถกูละเมิดสิทธิและพฤติกรรมทสีอ่ถึงการทจุรติ การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ผา่นช่องทางดงันี   

      ไปรษณีย ์  :    ประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

                                เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์ แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 

                                กรุงเทพมหานคร  

     โดยขอ้มูลรอ้งเรียนการดาํเนินการทวัไปจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลผูแ้จ้งเบาะแส และใหค้วามเป็นธรรม ส่วนการ

รอ้งเรียนการกระทาํผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะ

ดาํเนินการตามขนัตอนตอ่ไป         

 

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  .การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท  

   บรษัิทไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบับรษัิท ทงัในดา้นการเงินและไมใ่ช่ดา้นการเงิน

ซึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ในการลงทุนโดยไดจ้ดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู

อย่างเพียงพอ ถกูตอ้งครบถว้น และทนัเวลาไวใ้นรายงานประจาํปี คาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ละเว็บไซตข์องทางบริษัท www.sabina.co.th ทงั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  2.การจดัทาํรายงานทางดา้นการเงิน  

 เพือแสดงความรบัผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถว้น ถูกตอ้ง โปรง่ใส อย่าง

เพียงพอคณะกรรมการบริษัทฯ ซงึเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที

ปรากฏในรายงานประจาํปีให้มีการจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรบัรองทัวไป โดยใช้นโยบายบัญชีที

เหมาะสมและ   ถือปฏิบตัิอย่างสมาํเสมอ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
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งบการเงินตลอดจนไดม้ีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทาํงบการเงิน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพือทาํหนา้ทีดูแล

รบัผิดชอบเกียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน 

  .  บรษัิทมีการเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของ

กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนกังาน เป็นลายลกัษณอ์กัษรและเผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องบรษัิท 

  4.  คณะกรรมการบรษัิท ไดก้าํหนดนโยบายการดแูลสงัคมและรกัษาสงิแวดลอ้ม สง่เสรมิและสนบัสนนุ

ใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างต่อเนอืงและสมาํเสมอ 

  5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทาํรายการระหว่างกัน ซึงบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑข์อง

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดย

ระบชืุอบคุคลทมีีการทาํรายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ ์ลกัษณะของรายการเงือนไข / นโยบายราคาและมลูคา่ 

ระหวา่งกนั 

  6.  บริษัทมีการกาํหนดนโยบายใหก้รรมการของบริษัทตอ้งรายงานการซือ-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัย์

ของบรษัิทใหท้ีประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบทกุครงั  

  .  บริษัทมีการกาํหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบริษัท

และผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบทกุครงัถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนและบคุคลทีมีความเกียวขอ้ง ภายใน

สามเดือนนบัแตว่นัทไีดร้บัแตง่ตงัหรอืวนัทมีีการเปลยีนแปลง 

  8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

   การกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปรง่ใส จากการเปรยีบเทียบกบั

บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือใหส้ามารถดึงดดูและรกัษากรรมการทีมีความรูค้วามสามารถไวไ้ด ้และ

คา่ตอบแทนของกรรมการมีการนาํเสนอขออนมุตัิจากทปีระชมุผูถ้ือหุน้ทกุปี 

  สาํหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึง

เชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น  

  9. ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทงัทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงินทมีีความครบถว้น เพียงพอ โปรง่ใส ทนัเวลา และทวัถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ และ

ข่าวสารต่างๆ ใหผู้ถ้ือหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ีเกียวขอ้งไดร้บัทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.sabina.co.th 

เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 

โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร รายงานประจาํปี หนงัสอืเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ และขอ้มลูอนืๆ ทีจาํเป็น 

นอกจากนนั ทางบริษัทฯ  ไดด้าํเนินการจัดตงัหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพือ

ใหบ้ริการขอ้มูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และประชาชนทวัไป 

ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามของนกัลงทนุและผูท้เีกียวขอ้งซงึสามารถติดตอ่เขา้มาทางผูด้แุลหนว่ยงานนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์ โดยผ่านทางอีเมล ์ir@sabina.co.th  หรอืโทรศพัทไ์ดที้ โทร.0-2422-9400  
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7. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน ์

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุง่มนัทีจะดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้จรญิกา้วหนา้ และมีการเติบโต

ทีมันคง เพือสรา้งผลตอบแทนทีดีทีสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าทีด้วยความรู้ 

ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือ

ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้พึงปฏิบัติทีดีเกียวกับการดาํเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายทีไดก้าํหนดไวเ้พอืใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิทฯ ผูถ้ือหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูน้าํเสนอวิสยัทศัน ์และภารกิจ กล

ยทุธ ์นโยบาย และงบประมาณ เพอืใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการบริษัท

ฯ ในการกาํกบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางทีจะเพิม

มลูค่าและความมงัคงัแก่บรษัิทฯ และผูถ้ือหุน้ ขณะเดียวกนัก็คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ย

และคณะกรรมการบริษัทไดมี้การพิจารณาอนุมตัิ และทบทวนวิสยัทศัน ์และภารกิจของบริษัท และใหค้วาม

เห็นชอบและติดตามใหฝ่้ายบรหิารปฏิบตัิตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางทวีางไวอ้ยา่งสมาํเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย

กาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในสว่นของเป้าหมายทาง

การเงินและแผนงานตา่งๆเพอืใหเ้ป็นไปตามกลยทุธท์วีางไว ้

 คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการพิจารณากาํหนดบทบาทและหนา้ทคีวามรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยไดจ้ดัใหม้ีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทงัในดา้นโครงสรา้ง

และการปฏิบตัิตามหนา้ที ทงันีบริษัทไดม้ีการจดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจระบขุอบเขตทีชดัเจนของผูบ้ริหารและมี

การกาํหนดระดบัอาํนาจในการดาํเนินงานแตล่ะดา้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

 และเพอืใหก้ารปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบรษัิทฯ บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตอาํนาจหนา้ที

และความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย บริษัทฯ จัดใหม้ีการปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่โดยบริษัทไดจ้ดัเตรยีม

และนาํส่งเอกสารขอ้มูลทีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ทีของกรรมการใหม่เช่นโครงสรา้งเงินทุน โครงสรา้ง       

ผูถื้อหุน้ รายชือและประวตัิโดยย่อของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการ

ดาํเนินงานทีผ่านมา และสง่เสริมใหม้ีการฝึกอบรม ใหค้วามรูด้า้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทงัจดัทาํ

สรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดาํเนินงานทีผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้

กรรมการใหม่ไดศ้ึกษาทาํความเขา้ใจ พรอ้มคู่มือข้อพึงปฏิบัติทีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนเพือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกดว้ย 

 

 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   
 

 

203 
 

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจนในการดแูลและ

ขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตมุีผล 

 การทาํรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ทีประชมุโดย

ระบุมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการดังกล่าว ด้วยขอ้มูลทีโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้  หากรายการใดจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือทีประชุมผูถื้อหุน้   

รายการดงักลา่วจะไดร้บัการพิจารณากลนักรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อ

การทาํรายการดงักลา่ว 

 ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นทีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ

เปิดเผยความเห็นทีแตกตา่งดงักลา่วดว้ย   ในกรณีทกีรรมการทีมีสว่นไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการทา่นนนัจะไม่

มีสทิธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทงันีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

 นอกจากนีคณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละใหก้รรมการบรษัิท , ผูบ้รหิาร และบคุคล

ทมีีความเกียวขอ้งใหม้ีการรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนหรือของบคุคลทีมีความเกียวขอ้ง   ซงึเป็นสว่นไดเ้สีย

ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบรษัิทหรือบริษัทย่อย   เพือใหบ้ริษัทมีขอ้มลูประกอบการดาํเนินการ

ตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษัิท            ทกุ

ไตรมาส 

 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปี 2564 รวมทัง

คณะกรรมการบริษัทไดใ้ห้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการทีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 นอกจากนนัทางบรษัิทฯ ยงัมีนโยบายหา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทีอยูใ่นหนว่ยงานทีรบัทราบขอ้มูล

ทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯในช่วง    วนั   ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็น

ความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หากกระทาํการอนัเป็นการแสวงประโยชนส์ว่นตนจากขอ้มลูภายในที

ตนลว่งรูก้่อนเปิดเผยสูส่าธารณะ และละเวน้การซือขายหลกัทรพัยห์รอืรอใหผู้ล้งทนุรบัทราบขอ้มลูภายหลงัจาก

วนัทีไดม้ีการเผยแพรข่อ้มลู   อย่างนอ้ย24 ชวัโมง แต่ถา้ขอ้มลูมีความซบัซอ้นมากใหร้อถึง  ชวัโมงภายหลงั

จากข้อมูลไดม้ีการเผยแพร่แลว้ นอกจากนี หากกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารมีการซือขายหลักทรพัยข์อง  

บริษัทฯ จะตอ้งแจ้งใหส้าํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และบรษัิทฯ ใหร้บัทราบทกุครงั 

 โดยบริษัท ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการเกียวกบัการซือ

ขายหุน้ของตนเองอยา่งนอ้ยลว่งหนา้  วนัก่อนทาํการซอืขาย 
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 อีกทงัคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดใหมี้การรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษัิท 

กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รวมถึงครอบครวัทถีกูตอ้งตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหนา้ทรีายงานการ

ถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

9. จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัความซือสตัยส์จุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม

กฎหมาย  เพือเพิมความเชือมนัต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน และสงัคมสว่นรวม บริษัทฯ 

จะควบคมุดแูลไมใ่หม้ีการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนและผูเ้กียวขอ้ง โดยการนาํขอ้มลูภายในทยีงัไมไ่ดเ้ปิดเผย 

หรือทีเป็นความลบัไปใชห้รือนาํไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์  

 นอกจากนี บริษัทฯ ยังไดจ้ัดทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบัติในการทาํงานเป็นลายลกัษณ์

อักษร และทาํการสือสารให้กับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนไดร้ับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่าง

เครง่ครดั และทวัถึง รวมถึงใหมี้การติดตามการปฏิบตัิตามคูม่ืออย่างสมาํเสมอ 

ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนินการใหพ้นกังานทกุคนทาํแบบทดสอบเกียวกบักฎเกณฑแ์ละการปฏิบตังิาน 

ตลอดจนนโยบายทรพัยากรบคุคล(Human Resource Poly Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบรษัิท 

เพอืใหม้นัใจไดว้า่พนกังานทกุคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเกียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และสามารถปฏิบตัิ

หนา้ทีไดอ้ยา่งเหมาะสม อกีทงั บรษัิทฯ ไดน้าํผลทีไดม้าประเมินระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจของพนกังานเพอื

ปรบัปรุงการสอืสารใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจอยา่งทวัถึง และตระหนกัถึงหนา้ทีของตนในการสง่เสรมิการกาํกบั

ดแูลกิจการทีดีขององคก์ร โดยทางบรษัิทไดป้รบัปรุงและพฒันาแบบทดสอบดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย

และระเบียบทเีปลยีนแปลงไปตลอดเวลา และกาํหนดใหพ้นกังานทีทาํแบบทดสอบไดค้ะแนนไมถ่ึงเกณฑท์ี

กาํหนด ศกึษาหาความรูเ้พมิเตมิและทาํแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ ์นอกจากการกาํหนดใหพ้นกังานปัจจบุนัตอ้ง

ทาํแบบทดสอบโดยถือเป็นสว่นหนงึของตวัชวีดัการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานทีเขา้ทาํงานระหวา่งปีทกุคนก็ถกู

กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบดงักลา่วเพิมเติมจากการเขา้ฟังกฎระเบียบในการปฐมนเิทศ ทงันี ผลการทดสอบ

ดงักลา่วถือเป็นสว่นหนงึในการพจิารณาผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ประจาํปี(ทงันีสามารถเขา้ไปดรูายละเอียดเพมิเติมเรอืงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจบนหนา้ website         

นกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิทในหวัขอ้ การกาํกบัดแูลกิจการทีดี ) 
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10. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปดว้ย กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร   

4 ทา่น 

 กรรมการอิสระทีมีคณุสมบตัิตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน  ท่าน และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบรษัิทฯ จาํนวน  ท่าน 

 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรอืใกลเ้คียงกบั

สว่น 1 ใน 3 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และเมือครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป

ไดอี้ก 

 

11. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีโดยไดก้าํหนดอาํนาจอนุมตัิ และดาํเนินการของบริษัทไวอ้ย่าง

ชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยไดจ้ัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัไดแ้ก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงาน

บญัชีและการเงิน หน่วยงานทรพัยากรมนุษย ์หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอืนๆ โดยไดถู้ก

บรรจุไวใ้นระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการฉบบัที 1/2549 ลงวนัที 1 กนัยายน 2549 

 

12. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงประโยชนข์องการดาํเนินธุรกิจจึงกาํหนดใหม้ี  ความหลากหลาย

ของคณะกรรมการบรษัิทและเห็นวา่เป็นปัจจยัหนงึในการเพมิประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ การตดัสนิใจและ

การทาํงานของคณะกรรมการบรษัิท 

ทงันี ความหลากหลายนนัไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะในเรืองเพศเท่านนั แต่ยงัรวมถึง อายุ ประวตัิการศึกษา 

ประสบการณใ์นวิชาชีพ ทกัษะและความรู ้ ดงันนัในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตงักรรมการของบริษัทจะ

อยู่บนพืนฐานของความรูค้วามสามารถและใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกซึงไดค้าํนึงถึงผลประโยชนข์องความ

หลากหลายมาประกอบดว้ย 

  อาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดหนา้ทีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ แทนบรษัิทซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน ี

  อาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

               ประธานกรรมการบริษัทฯมีหนา้ทีกาํหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดแูลติดตาม การบริหารจัดการของ

ฝ่ายบรหิาร คอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ แตต่อ้งไมม่สีว่นรว่มและไม่กา้วก่ายในการบรหิารงานปกติประจาํวนั 

นอกจากนีประธานกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งมีภาวะผูน้าํดแูลกรรมการมิใหอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบรหิาร โดยทาํ

หน้าทีประธานในทีประชุมทังในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
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สนับสนุนและผลกัดันให้ผูร้่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่าง

เครง่ครดัและมีประสิทธิภาพ 

  โดยกาํหนดใหม้ีการจดัองคป์ระกอบ ขนาด และโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทเพอืก่อใหเ้กิดความ

สมดลุระหวา่งกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระ 

 จดัใหเ้กิดการมีสว่นรว่มกนัของกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ

ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบรษัิท    

 จดัใหม้ีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมาํเสมอและความมุง่หวงัในการ

รว่มมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

  อาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ทีในการบริหารงานประจาํเพือใหเ้ป็นไปตามเพอืใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คาํสงั และมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรือมติทีประชมุคณะกรรมการ

บรษัิทและ/หรอืมติทปีระชมุผูถ้ือหุน้ 

.จดัใหมี้การจดัทาํนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพือพิจารณาอนมุตัิ และมีหนา้ทีในการรายงานความคืบหนา้ของแผนงานธุรกิจทีไดร้บัอนุมตัิ ตลอดจน

งบประมาณทไีดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทตามช่วงระยะเวลาทีไดก้าํหนดไว ้

.บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของบริษัทเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทาง

ธุรกิจและงบประมาณเพอืบรรลจุุดมุง่หมายทางการเงินทีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

.กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน  การจดัสรรทรพัยากร เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการบริหาร

จดัการ  เพือใหม้นัใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานทางธุรกิจ

ของบรษัิท 

.กาํหนด ตรวจสอบ และเสริมสรา้งมาตรฐานขององคก์รใหม้ีความแขง่แกรง่ ซงึเป็นสงิทีจาํเป็นตอ่การ

แข่งขนัและการสรา้งมลูคา่แก่องคก์ร โดยมีการทาํงานอยา่งตอ่เนอืงกบับคุคลากรและผลิตภณัฑ ์

 .วิเคราะหส์ถานการณปั์จจุบนัและสถานการณท์ีอาจจะเกิดขึน ของสภาวะอตุสาหกรรมทวัโลก เพือ

คาดการณก์ารถึงการเปลยีนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปลยีนกลยทุธข์องบรษัิท   

. พิจารณาและอนุมตัิ การบรรจุ แต่งตงั โยกยา้ย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทาง

วินยั ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน จดัใหมี้มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังานและทบทวนมาตรฐานดงักล่าวเป็นประจาํทงันีมาตรการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กับอาํนาจของคณะ

กรรมการบรหิาร 

.ออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสงั

และมติของทีประชมุผูถ้ือหุน้ ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิาร 

     .อนมุตัิรายการปกติทางการเงินของบรษัิท ฯ 
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 9.มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอนืมีอาํนาจในการปฏิบตัิหนา้ทีเรอืงใด

เรืองหนึงโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอืน จะตอ้งอยู่

ภายใตข้อบเขตของอาํนาจ และ/หรือภายใตก้ฎระเบียบภายใน หรือคาํสงัทีไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือบริษัทการมอบอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการอาจไม่สามารถกระทาํได ้ในกรณีที

เป็นการอนุมตัิรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ตามคาํนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) โดยอาจมีสว่นไดเ้สีย หรือไดร้บัผล

โยชนใ์นทกุรูปแบบ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท หรือบริษัทย่อย เวน้แต่รายการดงักล่าว 

สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑท์ไีดร้บัการอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหรอืทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

13. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการทอีืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

   เพือใหก้รรมการสามารถอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบรษัิททีกรรมการแตล่ะคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไวด้งัน ี

 1. คณะกรรมการบรษัิท มีการกาํหนดนโยบายในไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบรษัิทจดทะเบียนอืนของ

กรรมการผูจ้ดัการ(CEO)ไวไ้ดไ้มเ่กิน  บรษัิท 

         2. คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายใหก้รรมการดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอนืไดไ้ม่เกิน 

5 บรษัิท   แตไ่ม่ไดก้าํหนดการเป็นกรรมการในบรษัิททีมิไดจ้ดทะเบียน 

          3. ในกรณีทีกรรมการรายใดรายหนงึของบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบียน

มากกว่า 5 บริษัท   ก็ใหชี้แจงผูถื้อหุน้และผูเ้กียวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหนา้ทีกรรมการ

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

 

14. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 การกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งชดัเจนโปรง่ใส จากการเปรยีบเทียบกบั

บริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือใหส้ามารถดึงดูดและรกัษากรรมการทีมีความรูค้วามสามารถไวไ้ด ้และ

คา่ตอบแทนของกรรมการมีการ นาํเสนอขออนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหุน้ทกุปี 

 สาํหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึง

เชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น  

 

15. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดก้าํหนดใหมี้การประชุมขนัตาํไม่นอ้ยกว่าปีละ  ครงั(ไตรมาสละ  ครงั) และ

อาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดตารางการประชมุลว่งหนา้เป็นรายปีและ

มีการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมทชีดัเจนและนาํสง่เอกสารใหค้ณะกรรมการก่อนวนัประชุมลว่งหนา้อยา่ง
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ครบถว้นเพียงพอใหค้ณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า  วนัทาํการเพือใหค้ณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษา

ขอ้มลูอยา่งเพียงพอ    

 ในทีประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระเต็มที  และในการประชุมไดเ้ชิญผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งเขา้รว่มประชุม  เพือชีแจง้ขอ้มูลหรอืใหข้อ้มลูเพมิเติม

ในฐานะผูเ้กียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงเพือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี มีการจด

บนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรบัรองแลว้จากคณะกรรมการ

บริษัทอย่างเป็นระบบซงึสามารถตรวจสอบและอา้งอิงไดต้ลอดเวลา นอกจากนีในการลงมติแต่ละวาระของการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน  ของกรรมการทงัหมด 

 

16. การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานประจาํปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทงั

คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบคุคล ทงันีแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรการ

ชุดย่อยทกุชุดมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความสอดคลอ้งกบัตวัอย่างแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์รวมทงัไดม้ีการทบทวนเพอืใหม้ีความเหมาะสมอยา่งสมาํเสมอ 

 บรษัิท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานกุารบรษัิทเป็นผูจ้ดัสง่แบบประเมินใหแ้ก่

กรรมการเพอืประเมินผลและสง่กลบัมายงับรษัิทโดยบรษัิทจะไมเ่ปิดเผยชือกรรมการทีประเมินเพอืใหก้รรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนาํเสนอผลการประเมินตอ่ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ

คณะกรรมการชุดย่อยเพือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกาํหนดแนวทางปรบัปรุงในการปฏิบัติงานของ

กรรมการใหด้ียิงขนึ 

 

17. การพัฒนาความรู้อยา่งต่อเนืองของคณะกรรมการ 

1. บริษัทสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท 

ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทกุคน เพอืใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งต่อเนอืง  

2. สาํหรบักรรมการทีเพิงเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่ง บริษัทก็ไดมี้การปฐมนิเทศใหก้รรมการใหม่โดย

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทีเกียวขอ้งจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มลูเกียวกับโครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ การดาํเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม 

คณะกรรมการบรษัิท และขอ้มลูอนืทเีกียวขอ้ง 

3. บรษัิทสง่เสรมิใหก้รรมการทกุทา่นเขา้รบัการอบรมหรอืสมัมนาหลกัสตูรเกียวกบักรรมการ  

4. บริษัทจดัใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) สาํหรบัตาํแหน่งงานหลกั โดยกาํหนด

เป็นสว่นหนึงในแผนกลยทุธเ์พือประโยชนใ์นการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารตามแผนที

กาํหนดไว ้รวมทงัปฏิบตัิหนา้ทีแทนกรณีทีกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทไีด ้
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18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุม

ภายในทีครอบคลมุทงัในดา้นการบรหิาร การเงิน การดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบทเีกียวขอ้ง มีความอิสระ สามารถทาํหนา้ทตีรวจสอบ และถ่วงดลุไดอ้ยา่งเต็มที 

นอกจากนนัยงัมุง่เนน้ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนอืง 

 คณะกรรมการบรษัิทฯไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในซงึทาํหนา้ทตีรวจสอบระบบควบคมุภายใน

และการบริหารความเสียงโดยไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส  เพือคณะกรรมการตรวจสอบคอยทาํหนา้ทีสอบทานวา่บรษัิทฯ 

ไดมี้การปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

 

19. ความสัมพันธก์ับผูล้งทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทงัทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงิน ทีมีความครบถว้น เพียงพอ โปรง่ใส ทนัเวลา และทวัถึง โดยบรษัิทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ  และ

ข่าวสารต่างๆ ใหผู้ถ้ือหุน้ นกัลงทนุ และผูท้เีกียวขอ้งไดร้บัทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.sabina.co.th

เพือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็ว เช่น ขอ้มูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 

โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร รายงานประจาํปี หนงัสอืเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ และขอ้มลูอนืๆทีจาํเป็น 

 นอกจากนนั ทางบริษัทฯไดด้าํเนินการจัดตงัหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพือ

ใหบ้ริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯกับผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และประชาชนทวัไป 

ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามของนกัลงทนุ และผูท้เีกียวขอ้งซงึสามารถติดตอ่เขา้มาทางผูด้แูลหนว่ยงานนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์โดยผา่นทางอีเมล ์: ir@sabina.co.th หรอืโทรศพัทไ์ดที้  โทร. - -  
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จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

บทนาํ 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) ผูผ้ลิตและจดัจาํหนา่ยชดุชนัในสตร ีมีความมุง่มนัทจีะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

ซือสตัย ์, โปรง่ใส ตอ่ผูท้ีเกียวขอ้งกบับรษัิทฯ ในทกุๆสว่น ทงัในสว่นของผูถ้ือหุน้ , พนกังาน , ลกูคา้ , คูค่า้ และ / หรอื 

เจา้หน ีรวมทงัสงัคม และสงิแวดลอ้ม โดยไดม้ีการกาํหนดจรรยาบรรณ ในความรบัผิดชอบ ตอ่สว่นตา่งๆ และมีการ

ถ่ายทอดจรรยาบรรณความรบัผิดชอบเหลา่นีไปยงัพนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ เพอืเป็นแนวทางปฏิบตัิในการดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรม รวมถงึเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานยดึถือปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

ตอ่ไป 

1. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั(มหาชน) เป็นการประมวลแบบแผน กาํหนดขอบเขต

มาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมทบีคุลากรทกุคนของบรษัิทฯ ไมว่า่จะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทกุคน พงึกระทาํในการดาํเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงาน โดยปฏิบตัิไปในวิถีทางเดียวกนัภายใตก้รอบคณุธรรม ความ

ซือสตัย ์ในวิถีทางทีสรา้งสรรค ์เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย เสมอภาค เทา่เทียม เพอืสรา้งรากฐาน และรกัษาภาพพจนข์องบรษัิท

ฯ ใหเ้ป็นองคก์รทีมีการเจรญิเติบโตอยา่งยงัยืน 

1) แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
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ปณิธานและวิสัยทัศน ์(Purpose & Vision)    

  บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศนข์องบริษัท ใหท้ันสมัย สอดคลอ้งต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพือเป็น

เปา้หมายระยะยาว ในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยปณิธานและวิสยัทศันข์องบรษัิทซาบีนา่ จาํกดั มหาชน มีดงันี  

เรา ‘มุ่งมัน’ สรา้งสรรคค์ณุคา่ผลิตภณัฑด์ว้ย ‘นวัตกรรมทีทันสมัย’ 

เพอืเสรมิสรา้งความมนัใจใหผู้บ้รโิภคมีชีวิตทดีีขนึในทกุวนั 

‘มุ่งเน้น’ การบรหิารธุรกิจใหเ้ติบโตและมี ‘ผลกําไรอย่างยังยนื’ 

  โดยเป้าหมายระยะยาวจะถกูวางไวใ้นปณิธานและวิสยัทศันข์องบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะ

เป็นการวางรากฐานของบรษัิทฯ และแบรนด ์ เพอืใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มีความตงัใจและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการดาํเนิน

ธุรกิจ อยา่งไร 

 
 

พันธกิจ (Mission) 

ในสว่นของพนัธกิจ มีการวางกรอบการทาํงานตามปณิธานและวิสยัทศันข์องบรษัิทฯ  โดยเป้าหมายระยะสนั ( -  ปี)  

จะวางไวใ้นรูปแบบของพนัธกิจหรอื Company Mission เพือใหเ้กิดความชดัเจนในการทาํงาน และจะมีการวางเป้าหมาย

ยอ่ยในแตล่ะสว่นโดยใชเ้ครอืงมือในการตงัเป้าหมายและกาํหนดตวัวดัผล (OKR : Objective Key Result)  เพอืใหง้่ายตอ่

การวดัผลและทาํงานในการปฏิบตัิจริง ซึง OKR ของทกุหน่วยงานในองคก์รจะตอ้งสอดคลอ้งกนั เพือสง่เสริมให ้OKR ที

เป็นภาพรวมขององคก์รประสบความสาํเร็จ 
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โดยพนัธกิจ ของบรษัิทฯ ไดว้างไวด้งัน ี 

1. Sabina Promise บรษัิทฯ จะมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ โดยยดึความพึงพอใจของลกูคา้ เป็นเปา้หมายสงูสดุ

ของการดาํเนินทกุๆ กิจกรรม  

2. Data-driven Marketing บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานดว้ยนวัตกรรม Data-driven Marketing หรือการใช้

ขอ้มลูในการตดัสินใจในทกุๆ กิจกรรม  

3. Sustainable Profitability บรษัิทฯ มุง่เนน้การบรหิารงานเพอืสรา้งผลกาํไรอยา่งยงัยืน  

4. Lean Enterprise บริษัทฯ มุ่งเนน้การกาํจัดความสูญเปล่าในทุกขนัตอนการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึง

ผูบ้รโิภค  

5. ESG บรษัิทฯ เนน้การดาํเนินธุรกิจแบบยงัยืนทงัในแง่มมุสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล    

 

2) นโยบายการตอ่ต้านทุจริตและคอรรั์ปชนั 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีนโยบายใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

โปรง่ใส  ไมแ่สวงหาผลประโยชนห์รอืผลกาํไรใดๆ ทนีาํไปสูก่ารทจุรติคอรร์ปัชนั  และปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั   

เพอืความชดัเจนและการควบคมุในการดาํเนินการทีมีความเสยีงกบัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชนั  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย     

พงึระวงัแนวการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานภายในทอีาจสง่ผลตอ่การทจุรติคอรร์ปัชนั ดงัตอ่ไปน ี

แนวปฏิบัติ  

 บคุลากรของบรษัิทฯ ไมก่ระทาํการหรอืสนบัสนนุการทจุรติคอรร์ปัชนั เพอืเออืตอ่การปฏิบตังิาน         การ

ดาํเนินการทางธุรกิจ  หรอืประโยชนส์ว่นตวัของหนว่ยงานภายในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดว้ยกนั 

 สินคา้, วตัถดุิบ,  ชินตดั, Premium, Gift voucher  หรือเครืองมือวสัดุอปุกรณต์่าง ๆ   รวมทงัรายการขาย

ทีเป็นเงินสด และเงินสดย่อย ถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

สว่นตวัได ้

 ขอ้มลู  วิธีการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเกียวกบัสตูรการผลิต  แบบสินคา้  ลกูคา้สมาชิกของ

บรษัิทฯ ถือเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษัิทฯ  ไมใ่หถ้กูลว่งละเมิด  และไมเ่ปิดเผยใหก้บัผูใ้ด ทรพัยส์ิน

ทางปัญญาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทงั ไม่สามารถทาํการดดัแปลง  สาํเนา  ไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั

ได ้ 

 แนวการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตอ้งกระทาํตามขนัตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ย  ไมเ่ป็นการเปิดช่องทางการกระทาํทเีกียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั ดงัต่อไปน ี

1) การเปิดรายการสงัสินคา้เพือขายตรงตามกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย   กรณีทีจะปฏิบตัินอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจเทา่นนั   

2) การเปิดรายการสงัสินคา้เพือจดัแสดงสินคา้ใหล้กูคา้   ในปริมาณทีเหมาะสม   กรณีทีจะปฏิบตัิ

นอกเหนือจากหลกัเกณฑต์อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจเทา่นนั   

3) การขายสินคา้ตรงตามราคา  และรายการโปรโมชนัทกีาํหนด 
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4) บันทึกและสอบทานข้อมูลขายตรงตามยอดขายทีเกิดขึนจริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย   

5) บนัทกึและสอบทานขอ้มลูการรบัคืน  ตรงตามรายการสินคา้ทีไดร้บัคืนจากรา้นคา้เท่านนั 

6) บนัทึกและสอบทานขอ้มูลการจัดส่ง  ตรงตามรายการสินคา้ทีไดเ้ปิดรายการสงัสินคา้เพือขาย

เทา่นนั 

7) บนัทกึและสอบทานขอ้มลูคา่ใชจ่้ายการนาํเขา้ – สง่ออก ตรงตามเอกสารทเีกิดขนึจรงิ  

8) บนัทกึและสอบทานขอ้มลูคา่ใชจ่้ายการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 

9) หลีกเลยีงการสอืสารทางการตลาดทีเป็นการเปรยีบเทียบโดยตรงกบัสนิคา้หรอืบรกิารคูแ่ข่ง 

10) การเปิดรายการสงัสินคา้เพือขายในระบบออนไลน ์  ตรงตามรายการและปริมาณทีลกูคา้สงัซือ

เทา่นนั  

11) ออกแบบผลิตภณัฑ ์ สาํหรบังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านนัโดยไม่นาํงานนอกเขา้มาทาํ

ในทีงาน  โดยตอ้งคาํนงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และลกูคา้เป็นหลกั  

12) วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ ์ สาํหรบังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เท่านนัโดยไม่นาํงานนอกเขา้

มาทาํในทีงาน  โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลกูคา้เป็นหลกัและ

ไมเ่ผยแพรค่วามลบัเกียวกบัผลิตภณัฑข์องบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

13) ตอ้งวางตวัเป็นกลางเพือการจดัซือ  จัดหา  ไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจคดัเลือก   และมีการ

ปฏิบตัิตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  อยา่งเครง่ครดั   

14) กรณีปรบั / เปลียนวัตถุดิบ  หรือแก้ไขราคาต้นทุน  จะตอ้งรบัเรืองจากหน่วยงานจัดซือ และ 

Merchandiser เทา่นนั  หลงัจากแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งแจง้ใหห้นว่ยงานทเีกียวขอ้งทราบ  

15) รบั-เบิกวตัถดุิบ รวมถึงชินตดั ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและวตัถดุิบใหต้รงกนั 

16) การสรรหาคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาํหนดคา่ตอบแทน การเลอืน

ตาํแหน่ง และการเลิกจา้งของบคุลากรของบรษัิทฯ ตอ้งดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรมตาม

หลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

17) ติดตามหนี    และจัดทาํรายงานสิงทีพบความผิดปกติทีเกียวข้องกับการติดตามหนี   อย่าง

ตรงไปตรงมา 

18) ตรวจนบัสินคา้ตามหา้งรา้น   และจดัทาํรายงานสิงทีพบความผิดปกติทีเกียวขอ้งกบัการตรวจนบั

สินคา้อยา่งตรงไปตรงมา 

19) ตรวจสอบความถกูตอ้ง และครบถว้นของเอกสารก่อนวางบิล รบัวางบิลลกูหนี บนัทึกบญัชี และ

ปรบัปรุงรายการบญัชี 

20) บนัทึกบญัชี ปรบัปรุงรายการบญัชี และจัดทาํรายงานทางบญัชี ตามนโยบายบญัชีของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ย ซงึเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และกฎหมายอืนทเีกียวขอ้ง  โดยผา่นการอนมุตัิ

จากผูม้ีอาํนาจ 

21) จดัทาํรายงานทางบญัชี / การเงิน ตรงตามขอ้เท็จจรงิ มีเอกสารถกูตอ้ง และครบถว้น 
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22) จดัทาํงบการเงิน รายงานทางบญัชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพอืนาํสง่หนว่ยงาน

ทีเกียวขอ้ง และเผยแพร่ขอ้มลูทางการเงินใหก้บันกัลงทนุทวัไป ตรงตามขอ้มลูทีเกิดขนึจริง และ

ผ่านการตรวจสอบและอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจ  

23) เก็บเอกสารทางบัญชี / การเงิน ตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด และจัดเก็บไว้ในสถานที

เหมาะสม 

24) พิจารณารายจ่ายทีนาํมาเบิก ตอ้งเป็นรายจ่ายทีเกิดขนึจากการปฏิบตัิงานของบรษัิทฯ และบรษัิท

ย่อย มีหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นทีน่าเชือถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนุมตัิจากผูมี้

อาํนาจ 

25) จ่ายเงินตรงไปตรงมาตามเอกสาร หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย และกาํหนดใหม้ีการปอ้งกนัการ

จ่ายซาํซอ้น 

26) การจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งตรงไปตรงมา 

 การสนับสนุนทางการเมือง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายใหบุ้คลากรของบริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทาง  

การเมือง  ไม่กระทาํการหรือสนบัสนนุพรรคการเมืองหรือบคุคลทีมีอาํนาจทางการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

โดยบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย คาํนึงถึงการเคารพสิทธิและเสรภีาพทางการเมืองตามกฎหมายยดึมนัในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ    

แนวปฏิบัติ  

 บคุลากรของบรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั  

 บุคลากรของบริษัทฯ ใชส้ิทธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ  เช่น  การใชส้ิทธิลงคะแนน

เลอืกตงั  เป็นตน้ 

 ไมน่าํทรพัยส์นิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง       กลุม่

การเมือง  หรือนักการเมืองคนใด  เพือนาํไปสู่การไดร้บัสิทธิพิเศษทีไม่ควรได้  หรือการจัดทาํสญัญา

รว่มกนั   

 บคุลากรของบริษัทฯ หลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีเกียวกบัการเมืองภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย    

ซงึอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ได ้

 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพือการกุศล 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายใหบุ้คลากรของบริษัทฯ มุ่งมนัดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความโปรง่ใส  ไม่แสวงหาผลประโยชนห์รือผลกาํไรใดๆ  ทีนาํไปสูก่ารทจุริตคอรร์ปัชนั  ไดม้ีการกาํหนดขนัตอนและการ

ควบคมุการใหเ้งินสนบัสนนุและการบริจาคเพือการกุศล  โดยมีการสอบทานการอนมุตัิของผูท้ีมีอาํนาจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และการติดตามเพือใหเ้กิดความมนัใจของการใหเ้งินสนบัสนุนและการบริจาคเพือการกุศล ทีไม่นาํไปสูก่าร

ทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวปฏิบัติ  

 บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันดา้นการใหเ้งิน

สนบัสนนุและการบรจิาคเพอืการกศุลอยา่งเครง่ครดั  
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 การใหเ้งินสนบัสนนุและการบรจิาคเพอืการกศุล ตอ้งกระทาํในนามของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เทา่นนั ซงึ

ไม่ไดใ้ช้เป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมทงัต้องมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และน่าเชือถือ  

เพอืใหส้ามารถตรวจสอบได ้

 

 การรบั การให้ของขวัญ ทรพัยส์ิน หรอืผลประโยชนอ์ืนใด และการเลยีงรบัรอง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายใหบุ้คลากรของบริษัทฯ มุ่งมนัดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความโปรง่ใส  ไม่แสวงหาผลประโยชนห์รือผลกาํไรใดๆ  ทีนาํไปสูก่ารทจุริตคอรร์ปัชนั   ไดม้ีการกาํหนดนโยบายเกียวกบั

การรบั  การใหข้องขวญั  ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง รวมทงัขนัตอนและการควบคมุ              ที

สามารถตรวจสอบ  เพือใหเ้กิดความมนัใจของการรบั การใหข้องขวัญ ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ืนใด และการเลียง

รบัรอง ทีตรงตามนโยบายทีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย กาํหนดไว ้และไมน่าํไปสูก่ารทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวปฏิบัติ  

 บคุลากรของบรษัิทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายทเีกียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัดา้นการการรบั     การ

ใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรอืผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง อยา่งเครง่ครดั  

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย กาํหนดนโยบายเกียวกบัการรบั  การใหข้องขวญั  ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์น

ใดและการเลียงรบัรอง  เพือลดผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความลาํบากใจ หรือ

เป็นผลประโยชนข์ดักนัได ้

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ไดมี้ขอ้หา้มการรบั  การใหข้องขวญั  ทีมีตราสญัลกัษณข์องบริษัทฯ  เพือเป็น

การรกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ  หรอืกระทาํตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

 ของขวญั  ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใด ไมค่วรเป็นเงินสด  หรอืเทียบเท่าเงินสด  และตอ้งไมใ่ช่สิงผิด

กฎหมาย 

 การเลียงรบัรอง จะตอ้งไม่มีขอ้ผูกมดั หรือสรา้งภาระใหเ้กิดความรูส้ึกว่าตอ้งมีการตอบแทนทีเป็นการ

คอรร์ปัชนั และตอ้งไมผิ่ดขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมาย 

 กรณีการคดัเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจัดซือ  จดัหา  สินคา้   วตัถดุิบ  พืนทีการขาย   หรือ

ผลประโยชนอื์นใดทีใหก้บับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  และไมเ่รียกรอ้งการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน   หรอื

ผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง เพอืติดสินบนและนาํไปสูก่ารไดร้บัสิทธิพเิศษทีไมค่วรได ้ หรอืการ

จดัทาํสญัญารว่มกนั  รวมทงัสง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีละเวน้การปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ  ขอ้บงัคบัตามที

กาํหนดไว ้   

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดมี้การสือสาร  ประชาสมัพันธ์ ใหก้ับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที

เกียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ   เพือสรา้งความเขา้ใจและแนวปฏิบตัิการรบั  การใหข้องขวัญ  ทรพัยส์ิน  

หรอืผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

2. จรรยาบรรณบริษัท 

เพอืแสดงถึงเจตนารมณใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทอยา่งโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สว่นผูม้ีสว่น

ไดส้ว่นเสีย (Stakeholders) และมีความเป็นมืออาชีพ บรษัิทจงึกาํหนดแนวปฏิบตัิทดีีของคณะกรรมการบรษัิท ซงึถือเป็น

จรรยาบรรณในการปฏิบตัิหนา้ที ดงันี 
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.  การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบทเีกยีวขอ้ง 

. .  การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศตา่งๆทีเกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

ดงันี 

) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหนว่ยงานอนืๆทีเกียวขอ้ง 

) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจของ

บรษัิท รวมถงึนโยบายอนืๆ ทีไดมี้ประกาศใช ้

. .   ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความเป็นกลาง และหากในการประชมุมีเรอืงทีกรรมการทา่นใดมีสว่นไดเ้สยี กรรมการ

ทา่นนนัจะตอ้งออกจากหอ้งประชมุและงดการมีสว่นรว่มใดๆในการพิจารณาเรอืงดงักลา่ว 

. .  หลีกเลยีงความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ว่นตน เพอืความโปรง่ใส และบรหิารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันี 

)ไม่นาํขอ้มลูทีไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท ีเพอืแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอื้นโดยมชิอบ 

) ไมใ่ชค้วามลบัองคก์รในทางทีผิด และไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นทีเป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรอืสินสดุ

การปฏิบตัิหนา้ทีไปแลว้ 

) ไมห่าประโยชนส์ว่นตวั จากการเป็นกรรมการของบรษัิท 

) ไมส่รา้งขอ้ผกูมดัทีอาจจะขดัแยง้กบัหนา้ทขีองตนภายหลงั 

) ไมร่บัสงิของ หรอืประโยชนอื์นใดอนัเป็นการขดัตอ่ประโยชนต์อ่องคก์ร 

. .  รกัษาขอ้มลูทเีป็นความลบัขององคก์ร ไม่ใหร้วัไหลไปยงับคุคลทีไมเ่กียวขอ้ง ซงึอาจก่อใหเ้กิดความ

เสยีหายตอ่องคก์รหรอืผูมี้สว่นไดเ้สีย ยกเวน้แตใ่นกรณีทเีป็นไปตามกฎหมาย 

. .  การไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซงึหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คูส่มรส และ บตุรทยีงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การปฏิบตัเิกียวกบัการไดม้าหรอืการจาํหนา่ย

ไปซงึหลกัทรพัยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ.  

 

.  ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

2.2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ มีแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจนในการดแูลและขจดั

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตมีุผล 

การทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลต่อทีประชุมโดย

ระบมุลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจาํเป็นของการทาํรายการดงักลา่ว ดว้ยขอ้มลูทโีปรง่ใสสามารถตรวจสอบ

ได ้  หากรายการใดจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือทีประชุมผูถื้อหุน้   รายการ

ดังกล่าวจะไดร้บัการพิจารณากลนักรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการใหค้วามเห็นต่อการทาํ

รายการดงักลา่ว 
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ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นทีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ

เปิดเผยความเห็นทีแตกตา่งดงักลา่วดว้ย   ในกรณีทีกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนนัจะไมม่ี

สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทงันีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

นอกจากนีคณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละใหก้รรมการบรษัิท , ผูบ้รหิาร และบคุคลที

มีความเกียวขอ้งใหม้ีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง   ซึงเป็นส่วนไดเ้สียที

เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพือใหบ้ริษัทมีขอ้มลูประกอบการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํรายการทเีกียวโยงกนัโดยผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส 

ทางบรษัิทมีนโยบายทีมิใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอื

พนกังาน ของบรษัิท แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนและ/หรอืผูเ้กียวขอ้ง จงึกาํหนดขอ้ควรปฏิบตัิไว ้ดงัตอ่ไปน ี

1) หลีกเลยีงการทาํรายการทเีกียวโยงกบัตนเองและ/หรอืผูท้เีกียวขอ้ง ทีอาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษัิท 

2) กรณีทีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนนั เพือประโยชนข์องบรษัิท ใหท้าํรายการนนัเสมือนการทาํรายการกบั

บคุคลภายนอกทมีีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัทีวญิ ชูนพึงกระทาํกบัคูส่ญัญาทวัไป 

ดว้ยอาํนาจตอ่รองทางการคา้ทีปราศจากอทิธิพลในการทีเป็นกรรมการผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที

เกียวขอ้ง และตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ และมีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นเรอืงการเปิดเผย

ขอ้มลูการทาํรายการเกียวโยง 

3) ในกรณีทกีรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้สว่น หรอื ทีปรกึษาในองคก์รอนื การ

ดาํรงตาํแหนง่นนัตอ้งไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท และการปฏิบตัิหนา้ทโีดยตรงในบรษัิท 

4) การพิจารณารายการทมีีหรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูถ้ือหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และบคุคลทอีาจมีความขดัแยง้อนื ซงึใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิอยา่งชดัเจน และเชือมนัไดว้่าการเขา้ทาํ

รายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปรง่ใส สมเหตสุมผล และเปิดเผยขอ้มลูทกุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

รวมทงัจดัใหม้ีแบบรายงานการเปิดเผยรายการทสีงสยัวา่จะเป็นผลประโยชนที์ขดักนักบัผลประโยชน์

ของบรษัิท ไวใ้น  คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ 

5) คณะกรรมการบรษัิทตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารตอ้งรายงานให้

บรษัิททราบทกุครงัถึงการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลทมีีความเกียวขอ้ง ภายในสามเดอืนนบัแต่

วนัทไีดร้บัแตง่ตงัหรอืวนัทมีีการเปลยีนแปลง 

6) บรษัิทไดมี้การเปิดเผยการทาํรายการระหวา่งกนัซงึบรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์อง

คณะกรรมการการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอยีด

ของรายการโดยระบชืุอบคุคลทีมกีารทาํรายการระหวา่งกนัความสมัพนัธล์กัษณะของรายการ

เงือนไข/ นโยบายราคาและมลูคา่ระหวา่งกนั 

7) ในกรณีบคุคลทเีกียวขอ้ง เขา้ไปมีสว่นรว่มหรอืถือหุน้ในกิจการทีแข่งขนักบัธุรกิจของบรษัิทซงึอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท หากเป็น กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีเกียวขอ้ง 

จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ถา้หากเป็นพนกังานจะตอ้งแจง้ให้
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ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งรายงานใหเ้ลขานกุารบรษัิท

ทราบ 

2.2 .2 การรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปอ้งกนักรรมการบริษัทผูบ้ริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชนจ์าก

การใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ ทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตน รวมถึงการซือขาย

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ดงันี 

1.   บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบ Firewall เพือป้องกนัผูไ้ม่หวงัดีในการเขา้มาดแูล หรือทาํลายขอ้มลูทีสาํคญัของ

บรษัิทฯ นอกจากนนัยงัมีระบบ Anti-Virus เพอืป้องกนัการนาํไวรสัเขา้มาเผยแพร ่หรอืทาํลายขอ้มลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกาํหนดระบบรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูของพนักงาน Security ในแต่ละ 

Program Software เพอืจดัระดบัของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มลูได ้

  3.   บรษัิทฯ ไดมี้การกาํหนดการเก็บรกัษา และการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ ไวใ้นสญัญาจา้ง

แรงงาน และขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ และขอ้พงึปฏิบตัิในการทาํงาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูท้เีกียวขอ้ง จากขอ้มลู หรอืข่าวสารใดๆ ของบรษัิทฯ ทยีงัเป็นความลบั และยงั

ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทาํการแจ้งให้ผู ้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลียงหรืองดการซือ หรือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง  7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณะ หากมีการซือขายในช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจง้ใหท้ราบถึงบทลงโทษซึงเริมตงัแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร พกังานชวัคราว และออกจากงาน ตามลาํดบั และบรษัิทฯ มีมาตรการแกไ้ขโดยใหบ้คุคลทีกระทาํผิด

ดงักลา่วทาํการกลบัรายการ และนาํผลกาํไรทไีดจ้ากการซือขายหุน้นนั ๆ ไปบรจิาคแก่องคก์รการกศุลตอ่ไป 

  5. บริษัทไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการเกียวกบัการซือขาย

หุน้ของตนเองอยา่งนอ้ยลว่งหนา้ 1 วนัก่อนทาํการซือขาย 

           6.   บคุคลภายนอกทีเขา้มามีส่วนรว่มในการตรวจสอบ จัดทาํ หรือทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูทีอาจมี

ผลต่อความเคลือนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จะตอ้งทาํสญัญารักษาขอ้มูลความลับ ไวก้ับบริษัทฯ 

จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

            7. บรษัิทมีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไมซ่บัซอ้น รายการระหวา่งกนัทเีกิดขนึเกือบทงัหมดเป็นการทาํรายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  8. บริษัทปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนักงาน คณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์ในเรืองหลักเกณฑ์และวิธีการทาํรายการเกียวโยงกัน หลักเกณฑก์ารไดม้า

จาํหนา่ยไปซงึสนิทรพัยเ์ป็นตน้ 
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2.3 ความรบัผิดชอบต่อทรัพยส์ินของบริษัท 

  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพือเพิมความสามารถในการแข่งขนัและการใหบ้ริการทีดีแก่ลกูคา้ โดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบตัิของ

ผูบ้รหิารและพนกังาน ดงันี 

  .ใชท้รพัยส์นิและทรพัยากรของบรษัิท อย่างประหยดั และเกิดประโยชนส์งูสดุ 

  .ช่วยกนัดแูลมิใหท้รพัยส์นิของบรษัิท เสอืมค่าหรอืสญูหายโดยมิชอบ 

ทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัท ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทใหค้วามสาํคญักบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท ซึงหมายรวมถึง ชือของบริษัท โลโก ้ลิขสิทธิ สิทธิบตัร 

เครอืงหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ นวตักรรม ขอ้มลูตา่งๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาํหนดไว ้ดงันี 

1. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญาในทกุประเทศทบีรษัิทเขา้ไป

ลงทนุ รวมถึงประกาศคาํสงัและระเบียบปฏิบตัิตา่งๆทบีรษัิทกาํหนดไว ้

2. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทไม่ใหเ้กิดความเสียหาย สญู

หาย และดแูลใหม้ีการใชท้รพัยส์นิทางปัญญาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

3. ผูบ้ริหารและพนักงานมีหนา้ทีรกัษาความลบัทางการคา้และขอ้มูลต่างๆของบริษัทใหไ้ดร้บัความปลอดภยั

อยา่งดีทสีดุ 

4. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีบรษัิทจดัใหเ้พอืธุรกิจของบรษัิทเทา่นนั 

5. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ทีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มลูของบริษัทแก่ผูอื้นที

ไมไ่ดมี้สว่นเกียวขอ้ง 

6. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไมเ่ผยแพร ่คดัลอก หรอืนาํซอฟตแ์วรที์ผิดกฎหมายมาใชใ้นบรษัิท 

7. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไมใ่ชอี้เมลลห์รอืระบบคอมพวิเตอรข์องบรษัิทในการสง่ขอ้ความทีหยาบคาย ลามก 

ก่อกวน ขม่ขู ่กลา่วรา้ยใหก้บัผูอ้นื รวมถึงการหลกีเลยีงเว็บไซตท์ผิีดกฎหมายหรอืละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม  

8. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ืน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ เครอืงหมายการคา้ 

หรอื การนาํผลงานของผูอื้นไปใชเ้พอืประโยชนข์องตนหรอืบรษัิท อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับรษัิท 

9. รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ รวมถึงไมเ่ปิดเผยรหสัผ่าน (password) ทเีขา้ถึงระบบขอ้มลู

ของบรษัิทฯแก่ผูอื้น 
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 .  จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้ 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) มุง่มนัทจีะรบัผิดชอบและสรา้งความพงึพอใจอยา่งสงูสดุแก่ผูถ้ือหุน้ของ

บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯไดต้ระหนกัดวี่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการและบรษัิทฯ มีหนา้ทสีรา้งมลูคา่เพมิแก่ผูถื้อหุน้ในระยะ

ยาว ดงันนั  บรษัิทฯ จงึไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัตอ่ไปน ี

1. ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความซอืสตัยส์จุรติ ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ดว้ยความบรสิทุธิใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้

ถือหุน้ทงัรายใหญ่ และรายย่อยอนันาํมาซงึผลประโยชนโ์ดยรวมสงูสดุ 

2. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และโปรง่ใส โดยนาํความรูค้วามสามารถ และ

ทกัษะการบรหิารมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเต็มความสามารถ เพอืป้องกนัความเสยีหายแก่ผูถื้อหุน้ 

3. ไมด่าํเนินการใดๆ ทอีาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

4. รายงานใหผู้ถ้ือหุน้ทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถงึแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิท ทงัในดา้นบวกและดา้นลบ 

ซงึตงัอยูบ่นพนืฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอยา่งเพยีงพอ 

5. ไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ีเกียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆ ขององคก์ร ซงึยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่

สาธารณะ 

6. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบรษัิทฯ ผลประกอบการแสดงฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชี และ

รายงานอนืๆโดยสมาํเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

7. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัอนันาํมาซงึผลเสยีของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อพนักงาน 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) มุง่มนัทจีะพฒันา สรา้งเสรมิ และสรา้งความมนัใจใหก้บัพนกังานทกุชนั ทกุระดบั โดยได้

กาํหนดนโยบายและใหย้ึดแนวทางต่อไปนีเป็นหลกัในการปฏิบตั ิ

1. จดัใหม้ีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการทีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

2. จดัใหม้ีการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 

3. มีระบบการประเมินผล การแตง่ตงัโยกยา้ย การใหผ้ลตอบแทนการปฏิบตัิงาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ

พนกังานจะกระทาํดว้ยความสจุรติใจ เสมอภาค ซงึอยูบ่นพนืฐานของความยตุิธรรมและความรูค้วามสามารถ 

ความเหมาะสมของพนกังาน และไม่เลือกปฏิบตัิ อีกทงัยงัสามารถอธิบายได ้ 

4. ใหค้วามสาํคญัตอ่การพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทวัถึงและ

สมาํเสมอ 

5. รบัฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเทา่เทียมกนั 

6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

7. บรหิารงานโดยหลกีเลยีงการกระทาํใดๆ ทีไมเ่ป็นธรรม ซงึอาจมีผลกระทบตอ่ความมนัคงในหนา้ทกีารงานของ

พนกังานหรอือาจคกุคาม และสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจติใจของพนกังาน 

8. ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยสภุาพ และใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัดศิรขีองความเป็นมนษุย ์

9. เคารพในสิทธิมนษุยชน โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดในการจา้งงาน รวมถึงการจดัจา้ง การจา่ยเงินเดือน 

ผลประโยชนอื์นๆ ความกา้วหนา้ในการงาน การลงโทษทางวินยั การยตุกิารจา้งงาน หรอืการเกษียณอายดุว้ย
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สาเหตอุนัเนอืงมาจากความเหมอืน หรอืความแตกตา่ง ทงัทางดา้น เชือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา ความ

พิการ ความชอบทางเพศ  สญัชาติ สถานภาพ ความคิดเห็นทางการเมืองหรอืแหลง่กาํเนิดทางสงัคมหรอื

เผา่พนัธุ ์รวมถึงเคารพสทิธิเสรภีาพสว่นบคุคล และคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

10. สรา้งความเขา้ใจใหพ้นกังานในเรอืงจรรยาบรรณ และบทบาท ซงึพนกังานสามารถปฏิบตัิไดเ้พือสง่เสรมิใหเ้กิด

พฤติกรรมทีอยูใ่นกรอบของ จรรยาบรรณอยา่งทวัถึง 

11. เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแจง้เรอืงการทาํผิดกฎหมายขององคก์รตอ่คณะกรรมการ 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อลูกค้า 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) มุง่มนัทจีะคาํนงึถงึความซือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้ โดย

ไดก้าํหนดนโยบายและมีขอ้ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี 

1. ผลิตสินคา้ทีมีคณุภาพในระดบัทเีป็นทยีอมรบัของตลาด 

2. เปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสินคา้อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือนขอ้เท็จจรงิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้

เป็นสาํคญั 

3. ใหก้ารรบัประกนัคณุภาพของสินคา้ภายใตเ้งือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 

4. ไมส่ง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทงัๆ ทรูีว้า่สินคา้นนัมีคณุภาพตาํ มีขอ้บกพรอ่งเสยีหาย โดยไมม่กีารชีแจงอยา่ง

ชดัเจนแก่ลกูคา้ 

5. จดัระบบเพอืใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนเกียวกบัสินคา้และบรกิารและดาํเนินการ อยา่งดีทีสดุเพอืใหล้กูคา้ไดร้บั

การตอบสนองผลอยา่งรวดเรว็ 

6. จดัใหม้ีป้ายชีแจงชดัเจนเกียวกบัตวัสินคา้ เช่น รหสัสนิคา้ , ขนาด , ราคาสนิคา้ , วนัทผีลิต และการดแูลรกัษา

สินคา้ 

7. รกัษาความลบัของลกูคา้อย่างเครง่ครดั รวมถึงไมน่าํไปใชเ้พอืประโยชนข์องตนเอง และผูที้เกียวขอ้งโดยมชิอบ 

8. หาทางในการลดตน้ทนุการผลิตโดยรกัษามาตรฐานคณุภาพสินคา้เพอืสามารถเพมิ ประโยชนใ์หก้บัลกูคา้อยา่ง

ตอ่เนือง 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อคู่ค้า และ / หรอืเจ้าหนี 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) มุง่มนัทจีะคาํนงึถงึความซือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ และ 

/หรอืเจา้หนพีงึปฏิบตัติามกฎหมายและกติกาตา่งๆอยา่งเครง่ครดั โดยไดก้าํหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบตัิ

ดงัต่อไปน ี

1. ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทไีมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ / หรอื เจา้หน ี

2. ถา้มีขอ้มลูวา่มีการเรยีก หรอืการรบัหรอืการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทไีมส่จุรติเกิดขนึ พงึเปิดเผยรายละเอยีดตอ่คู่

คา้ และ / หรอืเจา้หน ีและรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 

3. ปฏิบตัิตามเงือนไขตา่งๆ ทมีตี่อเจา้หนีอยา่งเครง่ครดั ไมว่า่จะเป็นเรอืงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน การชาํระคืน การ

ดแูลคณุภาพหลกัทรพัยค์าํประกนั และเรอืงอนืใดทีไดใ้หข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หน ี

4. กรณีทีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนทีราบลว่งหนา้ เพอืรว่มกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตสุมผล 
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5. รายงานฐานะ และขอ้มลูทางการเงินของบรษัิทแก่ลกูคา้และ / หรอืเจา้หนดีว้ยความถกูตอ้งและซอืสตัยอ์ยา่ง

สมาํเสมอ 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อคู่แข่งขัน 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) มุง่มนัทจีะดาํเนินธุรกจิดว้ยจรรยาบรรณทีดีตอ่คูแ่ข่งขนั โดยไดก้าํหนดนโยบายและมี

แนวทางในการปฏิบตัิดงัต่อไปน ี

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีด ี

2. ไมพ่ยายามทาํลายชือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ย โดยปราศจากความจรงิ 

3. ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเป็นความเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที ไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม เช่น การ

จ่ายสนิจา้งใหก้บัพนกังานของคูแ่ข่ง 

4. สนบัสนนุและสง่เสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรมไมผ่กูขาดหรอืกาํหนดใหล้กูคา้ของบรษัิทตอ้งทาํการคา้กบับรษัิท

เทา่นนั 

5. สนบัสนนุการรว่มมือกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ทีเป็นประโยชนข์องผูบ้รโิภค  มิใช่เป็นไปเพอืการผกูขาดการจดัสรร

รายไดแ้ละสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร  การกาํหนดราคาสินคา้และบรกิาร  อนัจะ

ก่อใหเ้กิดผลเสยีตอ่ผูบ้รโิภคในภาพรวม 

6. การแขง่ขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแขง่ขนัทเีป็นธรรม 

7. ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการทไีมส่จุรติ ไม่เหมาะสมหรอืผิดกฎหมาย 

8. ไมท่าํลายชือเสียของคูแ่ขง่ขนัดว้ยการกลา่วรา้ย หรอืกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไมเ่ป็นธรรม 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมและสงิแวดล้อม 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) ตระหนกั และหว่งใยถึงความปลอดภยัของสงัคม สงิแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมถงึใหค้วามสาํคญัในเรอืงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มโดยไดก้าํหนดนโยบายและมี

แนวทางในการปฏิบตัิดงัต่อไปน ี

1. ไมก่ระทาํการใดๆ ทีจะมีผลกระทบตอ่ความเสยีหายของทรพัยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 

2. ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมทีจะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมและ สงิแวดลอ้มอยา่งสมาํเสมอ 

3. ปลกูฝังจิตสาํนกึในเรอืงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้มใหเ้กิดขนึใน หมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่ง

ตอ่เนืองและจรงิจงั 

4. ควบคมุใหม้กีารปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบท ีออกโดยหนว่ยงานกาํกบั

ดแูล 

5. ไมช่ว่ยเหลือหรอืสนบัสนนุใหเ้กิดการหลีกเลยีงการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบตา่งๆ 

6. ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานกาํกบัดแูล และรายงานขอ้มลูทีเกียวกบัการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย

หรอืกฎ ระเบียบตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานนนั 

7. ไมก่ระทาํหรอืเขา้ไปมีสว่นเกียวขอ้งกบัการใหม้ีสินบน หรอืการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง หรอืใชอ้าํนาจหนา้ทีของ

ตนเองแสวงหาผลประโยชนเ์พือสว่นตวั 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   
 

 

223 
 

8. สง่เสรมิการฝึกอบรมใหพ้นกังานในเรอืงสงิแวดลอ้มทงัภายในองคก์รและสง่ไปอบรมกบัหนว่ยงานภายนอก

องคก์รอนื 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผดิชอบต่ออาชวีอนามัยและความปลอดภยั 

บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน ) หว่งใยและดแูลเกียวกบัสขุอนามยั และความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบตัิงานโดยไดก้าํหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบตัิดงัต่อไปน ี

1. จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจาํปี  

2. มีสทิธิคา่รกัษาพยาบาลใหก้บัพนกังานในองคก์รรวมถึงมีอปุกรณย์าขนัพนืฐานใหส้าํหรบัพนกังานและสวสัดิการ

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

3. จดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งปลอดภยั ถกูสขุอนามยั มีการควบคมุและลดความเสยีงในการเกิด

อบุตัิเหต ุและสขุภาพอนัอาจเกิดขนึในสถานทีปฏิบตังิาน 

4. มีการตรวจ แสง สี เสียง ฝุ่ นควนั ในสถานประกอบการ 

5. จดัใหม้ีอปุกรณใ์นการป้องกนัอนัตราย และมกีารฝึกอบรมอยา่งสมาํเสมอ 

 

           .  จรรยาบรรณของพนักงาน 

1) ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความรบัผิดชอบ ซือสตัย ์สจุริต มีความภกัดี เพอืความกา้วหนา้และความมนัคงของ

บรษัิทและตวัพนกังานเอง 

2) รว่มกนัรกัษาและสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคแีละความเป็นนาํหนงึใจเดียวกนัในหมูพ่นกังาน 

รว่มกนัทาํงานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

3) เอาใจใสแ่ละปฏิบตัิหนา้ทีการงานของบรษัิทดว้ยความรบัผิดชอบ เสยีสละ อดทน เพอืสรา้งบรษัิทใหมี้

คณุภาพ มีประสทิธิภาพ และมีผลกาํไร เพอืการพฒันาบรษัิทไปสูค่วามเป็นเลิศ 

4) ใชท้รพัยส์นิของบรษัิทอยา่งมีประสทิธิภาพ ประหยดัและบาํรุงรกัษา ไมใ่หเ้สือมคา่ หรอืสญูหาย 

รวมทงัไมใ่ชท้รพัยส์นิของบรษัิทเพอืประโยชนส์ว่นตวั 

5) รกัษาความลบัของลกูคา้ คูค่า้ และบรษัิทอยา่งเครง่ครดั 

6) รว่มมือและช่วยเหลอืในการทาํงานกบัผูร้ว่มงานทกุคน เพอืประโยชนข์องบรษัิท และเคารพในสิทธิของ

พนกังานอนืทรีวมเป็นบรษัิทเดียวกนั 

7) เอาใจใสแ่ละช่วยเหลอืดาํเนินการใด ทจีะรกัษาสภาพแวดลอ้มและสรา้งความปลอดภยัทีดใีนการ

ทาํงาน เพอืใหม้คีวามสะอาดปลอดภยั และนา่รนืรมยอ์ยูเ่สมอ 

8) ใหค้วามรูแ้ละถา่ยทอดประสบการณใ์นการทาํงานแก่ผูร้ว่มงาน โดยยดึประโยชนแ์ละเปา้หมายของ

บรษัิทเป็นสาํคญั 

9) ไมก่ลา่วรา้ยบรษัิท/ผูบ้รหิาร และเพอืพนกังานโดยปราศจากซงึความจรงิและไมเ่ป็นธรรม 

10) แจง้หนว่ยงานทีเกียวขอ้งและผูบ้รหิาร หากพบวา่มีการกระทาํใดๆในบรษัิทโดยมิชอบหรอืผิดกฎหมาย 

11) ไมอ่าศยัตาํแหนง่หนา้ทแีสวงหาผลประโยชนเ์พือตนเองและผูอื้นโดยมิชอบ 

12) ไมก่ระทาํการใดทกี่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ภาพลกัษณแ์ละชือเสียง 
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13) เอาใจใสจ่รงิจงั และเครง่ครดัตอ่กิจกรรมทงัปวง ทีจะเสรมิสรา้งคณุภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รสูค่วามเป็นเลศิ 

 

. การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

บรษัิทกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานทกุคนทีจะตอ้งรบัทราบ ทาํ

ความเขา้ใจ ปฏิบตัิตามนโยบายทีกาํหนดไวใ้นคูม่ือจรรยาบรรณนอียา่งเครง่ครดั มใิช่การปฏิบตัิตามความสมคัรใจ และไม่

สามารถอา้งองิวา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิทีกาํหนดขนึ 

ผูบ้รหิารทกุระดบัในองคก์รจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรอืงสาํคญัทจีะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย

บงัคบับญัชาของตน เขา้ใจ และปฏิบตัิตาม คูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัใินการทาํงานอยา่งจรงิจงั 

บรษัิทไมพ่งึปรารถนาใหก้ารกระทาํใดๆทผิีดกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรมทีดี หากกรรมการ ผูบ้รหิารและ

พนกังานผูใ้ดกระทาํผิดจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวินยัอยา่งเครง่ครดั และอาจจะไดร้บัโทษทางกฎหมาย

หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

คณะกรรมการบรษัิท กาํหนดใหม้ีการทบทวน คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจาํทกุปี 

 

 .  การแจ้งเบาะแส   ข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน 

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแส  ขอ้รอ้งเรยีน การกระทาํผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  

หรอืพฤติกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืประพฤตมิชิอบ ของบคุลากรของบรษัิทฯ บคุคลทเีกียวขอ้ง  และผูม้ี

สว่นไดเ้สีย โดยมชีอ่งทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ  ผา่นทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซงึทาํหนา้ทเีป็นหนว่ยงาน

รบัขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปน ี

 

ขนัตอนกระบวนการดาํเนินการเมอืได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  

 บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ บคุคลทีเกียวขอ้ง และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่สามารถติดต่อ/รอ้งเรียน

ในเรอืงทีอาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจง้เบาะแส     ขอ้รอ้งเรียน  เพือเป็นแนวทางสูก่าร

พฒันาและสรา้งความยงัยืนใหก้บัองคก์ร ดงัน ี

 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เท็จจรงิทเีกียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต

คอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 ผูร้บัเรอืงรอ้งเรยีนรายงานขอ้เท็จจรงิต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหนา้ทีสอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพอืพิจารณาการ

รอ้งเรยีน โดยแยกแยะเรอืงทีเกียวขอ้งกบันโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั   ออกเป็นประเด็น  ดา้นการ

สนบัสนนุทางการเมือง ดา้นการใหเ้งินสนบัสนนุและการบรจิาคเพือการกศุล และการรบั  การใหข้องขวญั  

ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง 

 มาตรการดาํเนินการ โดยผูร้ ับเรืองรอ้งเรียนนาํเสนอต่อคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั    เพือ

สอบสวนขอ้เท็จจริงโดยมีการกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีไดร้บัเรือง พรอ้มกาํหนด

มาตรการดาํเนินการ  เพือระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัโดย

ทางคณะกรรมการจะมีการกลนักรองขอ้มูลและจะมีการส่งขอ้มลูถึงคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา

ตอ่ไป    
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 การรายงานผล ผูร้บัเรืองรอ้งเรียนมีหนา้ทีแจง้ผลสอบสวนขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรียนรบัทราบภายใน 7 วนั   

นบัจากวนัทีสอบสวนขอ้เท็จจริงเสร็จ หากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีทีเป็นเรืองสาํคัญผูร้บัเรือง

รอ้งเรยีนรายงานผลการสอบสวนขอ้เท็จจรงิต่อประธานกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ 

 หากผูถู้กกล่าวหา กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชนัจริง  ถือว่าเป็นการกระทาํผิดนโยบายการต่อตา้นทุจริต

คอรร์ปัชนั    ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ที

กาํหนดไว ้หากกระทาํผิดตอ่กฎหมายตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อรอ้งเรียน และให้คาํปรึกษา 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นอีเมล ์ :   GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นโทรศพัท ์ :   02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผา่นไปรษณีย ์ :   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรอืแจง้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

    บรษัิท ซาบีนา่  จาํกดั(มหาชน)  

        เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร ์  

        เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ 700 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลที

เกียวขอ้ง แต่หากผูร้อ้งเปิดเผยตนเองจะทาํใหบ้รษัิทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถรายงานความคืบหนา้และ

ชีแจงขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบ 

 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจดัเก็บขอ้มลูทไีดร้บัจากผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั  และคาํนงึถึงความปลอดภยัของผู ้

รอ้งเรยีนเป็นสาํคญั โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรยีน และ/หรอืผูท้ใีหข้อ้มลู และ/หรอืความ

รว่มมือในการตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบตัิทไีมเ่ป็นธรรม  เช่น การเปลยีน

ตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  สถานททีาํงาน  สงัพกังาน  ขม่ขู ่  รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจา้งอนั

เนืองมาจากสาเหตแุหง่การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน  เป็นตน้  ซงึขอ้รอ้งเรยีนการดาํเนินการทวัไปจะถกูเก็บเป็น

ความลบัเฉพาะประธานกรรมการบรหิารและ/หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน  สว่นการรอ้งเรยีนการกระทาํผิด

ของผูบ้รหิารระดบัสงูจะถกูเก็บโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  เพอืรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง 

นอกจากนีบรษัิทยงัจดัช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีได้

รอ้งเรยีนในกรณีการกระทาํผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบ้รหิารระดบัสงู  การกระทาํผิด

จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการถกูละเมดิสทิธิและพฤติกรรมทสีอ่ถึงการทจุรติ การปฏิบตัิอยา่ง

ไมเ่ทา่เทยีมกนั ผ่านช่องทางดงัน ี  
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      ไปรษณีย ์  :    ประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                บรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) 

                                เลขที  ถนนอรุณอมรนิทร ์ แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 

                                กรุงเทพมหานคร  

   โดยขอ้มลูรอ้งเรยีนการดาํเนินการทวัไปจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบรษัิทจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และให้

ความเป็นธรรม สว่นการรอ้งเรยีนการกระทาํผิดของผูบ้รหิารระดบัสงูจะถกูเก็บโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรงและบรษัิทจะดาํเนินการตามขนัตอนตอ่ไป         

 

. วินัย 

บรษัิทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจทกีาํหนดไวใ้นฉบบัน ีเป็นวินยัอยา่งหนงึซงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน

ตอ้งปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตาม ถือเป็นการทาํผิดวินยัตามระเบียบวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน มีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามและสง่เสรมิใหผู้อื้นปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

โดยการกระทาํตอ่ไปนีถือเป็นความผิดทางวินยั 

.การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

.แนะนาํ สง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้อ้นืไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

.ละเลย เพกิเฉย เมอืพบเห็นการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีทีตนทราบ 

.ไมใ่หค้วามรว่มมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 

.การกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูร้อ้งเรยีน จากการรายงานการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
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รายงานการพัฒนาความยงัยืน 
 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความยงัยืนฉบบันี เพอืใชส้อืสารและแสดงผลการดาํเนินงาน ใหผู้มี้สว่นไดเ้สีย ของ

บรษัิทฯ รบัทราบ โดยอา้งองิตามกรอบความยงัยืนสากล Global Reporting Initiative : GRI และเชือมโยงการดาํเนินงาน

ใหต้อบสนองและสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาความยงัยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs) เพอื

เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มนัทดีาํเนินธุรกิจบนพนืฐานความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิงแวดลอ้ม อกีทงัเป็นการ

ตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สีย 

 

ขอบเขตของรายงาน 

ขอบเขตของการรายงานฉบบันีไดแ้สดงผลการดาํเนินงานในประเด็นทสีง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจอยา่ง

ยงัยืนของบรษัิทฯ ครอบคลมุทกุกระบวนการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ทดีาํเนินการ โดยมีระยะเวลาตงัแต่

วนัท ี  มกราคม ถงึวนัท ี  ธันวาคม 2564 

เป้าหมายและนโยบายการดาํเนินงานเพือพัฒนาความยงัยนื  
บรษัิทซาบีนา่จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูผ้ลิตและจาํหนา่ยชดุชนัในสตรรีายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด ์ซาบี

น่า มีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจตามหลักการแห่งความยังยืน ครอบคลุมทัง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สงิแวดลอ้ม  โดยมีเปา้หมาย คือ  

 

 

เป้าหมาย 

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม 

มีผลการดาํเนินธุรกิจทดีี 

มนัคง เติบโต และสรา้งผล

กาํไรอยา่งยงัยืน 

ดาํเนินงานอยา่งรบัผิดชอบ

ตอ่พนกังานและผูบ้รโิภค 

รวมทงัมีสว่นรว่มในการ

สรา้งสงัคมทียงัยืน 

ดาํเนินงานโดยไมส่รา้ง

ผลกระทบทางลบตอ่

สงิแวดลอ้ม และมีสว่นรว่ม

ในการลดก๊าซเรอืนกระจก 

 

บริษัทไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินงานเพือพฒันาความยงัยืน  เพือใหทุ้กหน่วยงานของบริษัทนาํไปปฏิบตัิในการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืนสู่การปฏิบตัิในสายงานต่างๆ อย่างถกูตอ้ง 

และช่วยบรูณาการแผนการดาํเนินงานใหมี้ความเชือมโยงสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพืออาํนวยประโยชนส์งูสดุ

ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทังนีในปี 2564 คณะทาํงานดา้นความยงัยืนไดน้าํเสนอนโยบาย เป้าหมาย และผลการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษัิท  เพอืพิจารณาทบทวนและรบัทราบผลการดาํเนินงานทผี่านมา 
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นโยบายการดาํเนินงาน

เพือพัฒนาความยงัยนื 

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม 

-ดาํเนินธุรกิจตามหลกั 

ธรรมาภิบาลทีดี  

-พฒันานวตักรรม

ผลิตภณัฑ ์เพอืตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้  

-การบรหิารความเสยีง 

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

-การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 

อยา่งเป็นธรรม และรกัษา

ความปลอดภยั และความ

เป็นสว่นตวั ของขอ้มลู

ลกูคา้ 

-ปฏิบตัิตอ่พนกังาน อยา่ง

เป็นธรรม รวมถึงการ

พฒันาทกัษะความรู ้และ

ดแูลสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน 

-การเคารพสิทธิมนษุยชน 

และยอมรบัความแตกตา่ง 

-รว่มพฒันาคณุภาพชีวิต

ของสตรผีูป่้วยมะเรง็เตา้นม 

-รว่มพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของผูด้อ้ยโอกาส 

-สรา้งรายไดใ้หช้มุชน 

-บรหิารจดัการขยะทวัไป 

และขยะจากการผลิต 

-ดแูลตรวจสอบนาํทงิ  และ

อากาศ เพือไมใ่หก้ระทบ

ตอ่สงิแวดลอ้ม 

-ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั

และคุม้คา่ รวมทงัการใช้

พลงังานทดแทน   

-พฒันาและปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานเพอืลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

 

การบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain) 
 

 บรษัิทใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานของทกุกระบวนการในห่วงโซธุ่รกิจ  เพอืมผีลการ

ดาํเนินงานทดีแีละบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ  โดยเรมิตงัแตก่ารใชท้รพัยากรในการผลิต การปรบัปรุงประสทิธิภาพใน

กระบวนการผลิต การบรหิารคลงัสินคา้ การขนสง่ และการจดัจาํหนา่ย จนถงึผูบ้รโิภค รวมทงัการบรหิารจดัการสินคา้หลงั

การขาย โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และคาํนงึถึงความรบัผิดชอบตอ่การบรโิภคทรพัยากรในการ

ผลิต โดยไมก่ระทบตอ่การใชท้รพัยากรของคนรุน่หลงั และรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย   
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การจัดการทรพัยากร 

ด้านวัตถดุิบและคู่ค้าทางวัตถดุิบ : บรษัิทมุ่งเนน้การใชว้ตัถดิุบทมีีความปลอดภยักบัผูบ้รโิภค เป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม 

และเรมิใชว้ตัถดุิบ Recycle ในบางรุน่ผลิตภณัฑ ์โดยเลอืกคูค่า้ทีนา่เชือถือ ปฏิบตัิตามกฏหมายและมีการดาํเนินงานตาม

มาตรฐานสากล เช่น ไดร้บัการรบัรอง OEKO-TEX Standard 100  (The International Association for Research and 

Testing in the Field of Textile Ecology)  หรอื ISO ฯลฯ รวมทงัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนงึถึงการจดัการดา้นสงิแวดลอ้ม 

ดา้นสงัคม  โดยเฉพาะการเคารพสิทธิมนษุยชน  ตลอดจนมีการรว่มมือกบัคูค่า้ในการแลกเปลียนความรู ้และพฒันา

วตัถดุิบเพือเพมิคณุคา่ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์  
 

ด้านพลังงานไฟฟ้า : บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชพ้ลงังานในการผลิต และมุง่มนัในการบรหิารจดัการใช้

พลงังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  โดยใชพ้ลงังานทดแทน ใชเ้ครอืงมอืและอปุกรณท์มีีประสิทธิภาพ และอนรุกัษ์พลงังาน

ผ่านการปลกูจิตสาํนกึของพนกังาน ในการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 

ด้านพนักงาน : บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานซงึเป็นทรพัยากรทสีาํคญัทสีดุขององคก์ร จึงสนบัสนนุการ

พฒันาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งรอบดา้น โดยใหพ้นกังานเรียนรูท้กัษะใหม่ (Reskill)  รวมทงัการใหค้วามรูเ้กียวกบั

ทกัษะทีสงูขนึใหก้บัพนกังาน (Upskill) เพอืสามารถทาํงานทีแตกต่างจากเดมิ และสามารถใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ มากขนึ ซงึ

สง่ผลตอ่ความสาํเรจ็ของงาน   ควบคูไ่ปกบัการดแูลการเคารพสทิธิมนษุยชนขนัพนืฐานของพนกังาน เพอืสรา้งบรรยากาศ

ในการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ  สนกุ  และทา้ทาย 

กระบวนการผลิต 

 บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑ ์ตงัแตก่ระบวนการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัทกุรุน่ทกุวยั และคาํนงึถึงการใช้

ทัพยากรในการผลิตทีลดลง ซึงเป็นทีมาของผลิตภัณฑ์ รุ่น Wireless Bra และ Seamless Fit รวมทังบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยนาํหลกัการ Lean เขา้มาประยกุตใ์ช ้เพอืสรา้งคณุคา่ใหก้บัทกุกระบวนการ และ

กาํจัดงานทีไม่สรา้งคุณค่า ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบผลิตภณัฑ ์และของเสียไดอ้ย่างมาก รวมทงัไดค้าํนึงถึงความ

รบัผิดชอบในการใชท้รพัยากรในการผลิต  จึงดาํเนินโครงการ Zero Waste  นอกจากนีบรษัิทใหค้วามสาํคญัในการไมส่รา้ง

ผลกระทบทางลบจากการดาํเนินงานของบริษัท โดยนาํทิงหรืออากาศทีปลอ่ยออกจากโรงงานจะไดร้บัการดแูลและบาํบดั

จนผ่านเกณฑม์าตรฐานสากล ทงันีเพอืมุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) 

การจัดจาํหน่ายและกระจายสนิค้า/ขนส่ง 

บรษัิทมีการจดัจาํหนา่ยสินคา้ทงัแบรนดต์นเองและรบัจา้งผลิตในประเทศและตา่งประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางการ

ขาย คือ ช่องทาง Retail Business, Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซงึจะถกู

นาํสง่ใหล้กูคา้ผูส้งัผลติทงัในประเทศและตา่งประเทศ  สว่นการขายแบรนด ์SABINA สินคา้จะถกูนาํสง่เขา้คลงัสินคา้  

และมกีารบรหิารจดัการคลงัสินคา้ 2 ช่องทาง คือ  

1.การกระจายสินคา้ไปยงัจุดขายทวัประเทศ  บรษัิทมจีดุขายทงัทีเป็นรา้นคา้ของตนเอง และจดุขายของคูค่า้

ทางการคา้ โดยมอีตัราสว่นรา้นคา้ตนเอง 17%  และไดพ้ฒันาระบบและติดตงั Point of Sale ทจีดุขายสาํหรบัตรวจสอบ

การขายสินคา้และสต็อกคงเหลือ เพอืกระจายสนิคา้ไดอ้ยา่งถกูท ี ถกูเวลา  และถกูกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแตล่ะ

พนืท ี สาํหรบับรหิารจดัการเติมเต็มสนิคา้ ใหม้ียอดสต็อกสินคา้ทเีหมาะสมและสอดคลอ้งในแตล่ะจดุขาย เพอืเพมิโอกาส

ในการขายสินคา้มากยงิขนึ   
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2.การกระจายสนิคา้ออนไลน ์บรษัิทขายสินคา้ผ่าน Website ของตนเอง และขายผ่าน Marketing Platform ของ

คูค่า้ทางการคา้ โดยมีอตัราสว่นการขายสินคา้ผา่น Website ของตนเอง 10%  ซงึการขายผ่านช่องทางนตีอ้งใชก้ารบรหิาร

จดัการสงูมาก เพอืสง่สินคา้ภายใน 48 ชม. หลงัจากรบั Order  ทงันีบรษัิทไดพ้ฒันาระบบโปรแกรมพิเศษสาํหรบัการ

เปิดรบั Order, การจดัสินคา้ดว้ย Hand held, การรนับิล, การสง่มอบขนสง่ และระบบปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้เพอืสอืสาร

ขอ้มลูเกียวกบัคาํสงัซอืและการจดัสง่ นอกจากนีเพอืใหล้กูคา้มนัใจในการสงัซอืออนไลน ์ซงึลกูคา้ไมส่ามารถเห็นหรอืจบั

ตอ้งสนิคา้จรงิ บรษัิทจึงกาํหนดนโยบายการคืนของโดยไม่มคีาํถาม (No Questions Asked Policy) ทาํใหก้ารขายผ่าน

ช่องทางนีเติบโตอยา่งรวดเรว็และตอ่เนือง   

การขนส่ง 

ในการกระจายสินคา้ไปยงัจดุขายทวัประเทศ  มี 2 รูปแบบในการขนสง่สินคา้ ดงันี  

1. บรษัิทดาํเนินการขนสง่สินคา้ไปยงัจดุขายเอง ซงึมกีารออกแบบการขนสง่ในรูปแบบ Full Truck Load หรอื 

Milk Run  พรอ้มทงัมีระบบติดตามรถขนสง่ดว้ยโปรแกรม  เพอืทราบรายละเอยีดและสถานะการเดินทาง 

2. บรษัิทดาํเนินการว่าจา้ง ผูร้บัเหมาสง่สินคา้ หรอืบรษัิทขนสง่  สาํหรบัขนสง่สินคา้ใหจ้ดุขายทอียู่หา่งไกล หรอื

เป็นการขนสง่สนิคา้เรง่ดว่น หรอืมีจาํนวนนอ้ยชิน 

  

ผู้บริโภค 

บรษัิทฯมุง่เนน้การผลิตสินคา้ทีมคีณุภาพและปลอดภยัตามความคาดหวงัของลกูคา้ (Customer Expectation) 

เพอืไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน และสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ (Customer Satisfaction) อีกทงับรษัิทใหค้วามสาํคญัในการวจิยั

และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพอืสรา้งคณุคา่และนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ตามวิสยัทศันข์องบรษัิท “Create Value with 

Innovation”  ทจีะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทกุเพศทกุวยั และสง่มอบผลิตภณัฑท์เีกินความคาดหวงั (Product 

Beyond Expectation) เพอืสรา้งความประทบัใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

ผลิตภณัฑข์องบรษัิทครอบคลมุทกุช่วงวยัของสภุาพสตรแีละเพศทางเลอืกอยา่งหลากหลาย ครบทกุความ

ตอ้งการใชส้อย โดยมีการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทีสวมใสส่บาย ความสวยงาม แฟชนั

และราคา โดยมีนวตักรรมผลิตภณัฑเ์พือสรา้งความพงึพอใจและเหนือความคาดหมายตลอดมา 

 

การจัดการสนิค้าหลังการขาย 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีฝ่ายลูกคา้สมัพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพือสือสารและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้  รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทงัขอ้รอ้งเรียน สาํหรบัแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้ และสง่

ตอ่ปัญหาใหห้น่วยงานทเีกียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขป้องกนั  

นอกจากนี บรษัิทไดจ้ดัทาํโครงการ New Life BRA-CYCLE “โละแลว้ไปไหน” สาํหรบัสินคา้ทผีูบ้รโิภคไม่ตอ้งการ

ใช ้หรอืเป็นชดุชนัในเกา่เสอืมสภาพ  ทงันีไดร้ว่มมอืกบัพารท์เนอร ์คือ บรษัิทอินทรอีีโคไซเคิลจาํกดั ซงึเป็นบรษัิทในกลุม่

บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง และบรษัิท เคอร ีเอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินโครงการตงัแตว่นัท ี  

ธนัวาคม  โดยลกูคา้สามารถนาํสง่ชดุชนัในซาบีนา่ทไีมต่อ้งการใช ้ ททีกุจดุขายและสถานประกอบการของซาบีนา่ 

รา้นคา้และเคานเ์ตอรเ์คอรทีกุแหง่ทวัประเทศ โดยชดุชนัในเหลา่นีจะถกูสง่ใหบ้รษัิทอินทรอีโีคไซเคลิจาํกดั ดาํเนินการ

กาํจดัชดุชนัทไีมก่่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษตอ่สิงแวดลอ้มโดยกาํจดัอยา่งถกูวิธีดว้ยกระบวนการเผาทาํลายผ่านระบบปิด 
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ประเมินจัดลาํดับผู้มีส่วนได้เสยี 

 

No. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วน

ได้เสียตอ่บริษทั 

ระดับความสนใจของ

บริษัทตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

1 พนกังาน (employee) 3 4 

2 คูค่า้ทสีง่มอบสินคา้/วตัถดิุบ (supplier) 2 3 

3 คูค่า้ทางการคา้ (Partner) 3 4 

4 ลกูคา้ (customer and consumer) 4 4 

5 ชมุชน (community) 2 3 

6 สงัคม (society) 2 3 

7 เจา้หน ี(creditor) 2 3 

8 
ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ (shareholder and 

investor) 
4 3 

9 
หน่วยงานกาํกบัดแูลทอ้งถินและภาครฐั 

(government authority) 
4 2 

Stakeholder Mapping 
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การดาํเนินงานกับผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ช่องทางการมีสว่น

ร่วม 
ความคาดหวังและประเด็นสาํคัญ การตอบสนอง 

ลกูคา้ (customer and 

consumer) 

Social Network, Web 

site, พนง.ขาย, CRM 

คณุภาพ/ราคาของสินคา้  

โปรโมชนัโดนใจ  

Customization 

-วิจยัการตลาด/นวตักรรมผลติภณัฑ ์

-กลยทุธก์ารตลาด/บรกิารหลงัการขาย 

-ควบคมุทกุกระบวนการเพอืคณุภาพ 

 

พนกังาน (employee) 

อบรม, การจดักิจกรรม, 

บอรด์ประชาสมัพนัธ,์ 

Town Hall Meeting 

คา่ตอบแทน/สวสัดิการ 

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

สภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศในการทาํงาน  

-Training Needs/การพฒันาศกัยภาพ 

-การประชมุคณะกรรมการ สก. 

-การประเมินผลประจาํปี 

คูค่า้ทางการคา้ 

(Partner) 

จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท,์ Meeting 

การจดัรา้น / หนา้เวปทนัสมยัและจงูใจ 

การขายออกทรีวดเรว็ / ยอดขายสงู 

-การออกแบบรา้น / หนา้เวป 

-แผนการตลาด / จดัโปรโมชนัโดนใจ 

ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ 

(shareholder and 

investor) 

การประชมุผูถื้อหุน้, 

รายงานประจาํปี 

เงินปันผล  

ความมนัคงธุรกิจ  

ความเติบโตของธุรกิจ 

-อตัราการจา่ยเงินปันผลเพมิขนึ 

-ผลประกอบการธุรกิจ 

-แผนธุรกิจ 3-5 ปี 

หน่วยงานกาํกบัดแูล

ทอ้งถินและภาครฐั 

(government 

authority) 

จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท ์
ปฏิบตัิตามกฏหมายทกีาํหนด 
 

ดาํเนินงานบนพนืฐานขอ้กฏหมาย

อยา่งถกูตอ้ง และมีกระบวนการ 

สอดสอ่งติดตามความผิดปกติ โดยทีม 

Audit 
 

ชมุชน (community) แบบประเมิน, พบปะ 

ขยะและของเสียจากการผลติ 

การควบคมุนาํ, อากาศในการดาํเนินงาน  

รายไดสู้ช่มุชน 

-การจดัการของเสียของโรงงาน 

-สาํรวจผลกระทบตอ่ชมุชน เพอืแกไ้ข

และปรบัปรุงพฒันา 

-การจา้งงาน 
 

คูค่า้ทสีง่มอบสินคา้/

วตัถดุิบ (supplier) 

จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท,์ Supplier 

Visit 

ทราบการสงัซอืลว่งหนา้  

ราคาทเีหมาะสม  

การชาํระตรงเวลา 

-สง่แผนการสงัซอืลว่งหนา้   

-กาํหนดระยะเวลาการชาํระเงิน  

สงัคม (society) 
Social Network, Web 

site. การลงพนืท ี 

สรา้งประโยชนแ์ละคืนกาํไรใหส้งัคม  

ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ 

-โครงการเตา้นมเทียม  

-สนบัสนนุทนุการศึกษา  

-สนบัสนนุ รณรงคก์ารต่อตา้นการ

ทจุรติคอรปัชนั 
 

เจา้หน ี(creditor) 
จดหมาย, E-Mail ,

โทรศพัท,์ 
ความสามารถในการชาํระหน ี -การชาํระเงินตรงเวลา   
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การระบุประเดน็สาํคัญ  

              ในการดาํเนินงานเพอืใหบ้รรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนดแูลผลการดาํเนินงานทสีง่ผลกระทบทางลบตอ่

สงิแวดลอ้ม การอยูร่ว่มและสรา้งผลกระทบทางบวกตอ่สงัคม รวมทงัความโปรง่ใสและการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  ทงันีเพอื

เป็นไปในทิศทางทีองคก์รและผูมี้สว่นไดเ้สียตอ้งการ บรษัิทจึงรวบรวมขอ้มลูจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทงัภายในและภายนอก 

ในการกาํหนดประเด็นสาระสาํคญัตา่งๆ  โดยสาํรวจกฎระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆทเีกียวขอ้ง, ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของลกูคา้จาก CRM (Customer Relationship Management), ขอ้มลูของแบบสาํรวจจากชุมชนใกลเ้คียง และความ

สนใจของนกัลงทนุ แลว้นาํมาประเมินจดัลาํดบัความสาํคญัดา้นความยงัยืน ( Materiality Assessment) 

การประเมินสาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 

 

สาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 

ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ เป็นประเด็นสาระสาํคญัทีบรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนอืงจาก

เป็นความอยูร่อดหรอืผลกาํไร-ขาดทนุ ความเติบโตและความยงัยนืขององคก์ร  

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์เป็นประเด็นสาระสาํคญัทีบรษัิทใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก เนืองจากเกียวขอ้งอย่างมีนยัสาํคญั

กบัความพงึพอใจของลกูคา้ ซงึเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียสาํคญั บรษัิทจงึมุง่มนัในการพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ ์เพอืตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้และสง่ผลโดยตรงตอ่ยอดขาย ซงึเป็นรายไดห้ลกัของบรษัิท 

การบรหิารความสัมพันธก์ับลกูค้า เป็นประเด็นสาระสาํคญัทีบรษัิทตอ้งการสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาว หรือผกูพนั

ความสมัพนัธก์ับลกูคา้ เพอืใหล้กูคา้เกิดความจงรกัภกัดีและสนบัสนุนในตราสินคา้ บนพืนฐานของการไดร้บัประโยชน์

ทงัสองฝ่าย (Win-Win Strategy)  

การบรหิารความสัมพันธก์ับคูค่้า เป็นประเด็นสาระสาํคญัทีบรษัิทตอ้งการมุง่เนน้ใหคู้ค่า้วตัถดุบิ เติบโตและยงัยืนไป

พรอ้มกบับรษัิท ผ่านการพฒันาปรบัปรุง รบัฟัง แกไ้ขปัญหารว่มกนั บนพืนฐานของความยตุิธรรมและโปรง่ใส นอกจากนี

บรษัิทตอ้งการพฒันาความสมัพนัธก์บัคูค่า้ทางการคา้ เพอืการกระจายสนิคา้ผ่านช่องทางการขายทีหลากหลาย สาํหรบั

การบรรลเุปา้หมายการดาํเนินงานทางธุรกิจ และการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะการขาย Online   

1. ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

2. นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

3. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

4. การบรหิารความสมัพนัธก์บัคูค่า้ 

5. ESG (Environmental, Social, 

Governance) 
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ความรับผิดชอบตอ่สงิแวดล้อมและสังคม ESG (Environmental, Social, Governance) เป็นประเด็นสาระสาํคญัที

บรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สียใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะนกัลงทนุไดเ้รมิใหค้วามสนใจในการดาํเนินธุรกิจ เพอื

ความยงัยืน บรษัิทจงึมุง่มนัทจีะดาํเนินการเพือลดผลกระทบทางลบตอ่สิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบายสงิแวดลอ้ม เพือให้

ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานทกุคนมีความมุง่มนัในการปฏิบตัิดงัต่อไปน ี

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดอืน ๆ ดา้นสงิแวดลอ้มทีบรษัิทฯ เกียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั เพอื

ควบคมุผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม 

2. ปกปอ้งคุม้ครองสงิแวดลอ้ม รวมทงัป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัิภยัตา่งๆ จากการดาํเนินกิจการ ซงึ

อาจจะสง่ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม 

3. ดาํเนินการบรหิารจดัการ ทบทวนแผนการทาํงานตา่งๆดา้นสงิแวดลอ้มเป็นประจาํทกุปี เพอืปรบัปรุงและ

พฒันาระบบการจดัการดา้นสงิแวดลอ้มอยา่งต่อเนอืง 

4. ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้และการใชน้าํ โดยใชอ้ยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพมากทีสดุ 

5. ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต รวมทงัการใชท้รพัยากรในการผลิตอยา่งคุม้คา่ 

6. ดาํเนินการบรหิารจดัการของเสียทเีกิดจากกระบวนการผลิต และขยะทวัไป 

7. ดาํเนินการบรหิารจดัการเพอืมสีว่นรว่มในการดแูลสภาพอากาศและลดก๊าซเรอืนกระจก 

บริษัทตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนดว้ยแนวความคิดสรา้งโรงงานในชุมชน เพือส่งเสริมใหแ้รงงานมี

โอกาสทาํงานในทอ้งถินของตน เป็นการช่วยลดปัญหาสงัคมในเรอืงแรงงานอพยพยา้ยถินเขา้มาในกรุงเทพฯ เพือหางาน

ทาํ  จึงขยายกาํลงัการผลติโดยเปิดโรงงานสาขาชยันาทในปี 2539, โรงงานสาขายโสธรในปี 2545 และโรงงานบรุรีมัยใ์นปี 

พ.ศ.2553 ซึงทาํใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชน เป็นการผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนนนั (อันเป็นการ

สนับสนุน SDGs ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth การจ้างงานทีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ)  

นอกจากนี เป็นการสนบัสนนุใหค้รอบครวัไดอ้ยู่รว่มกนั สง่เสรมิคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนนนัดว้ย 

        ทังนีโรงงานบุรีร ัมย์ เป็นโรงงานเช่าภายใต้การดําเนินงานของ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง 

(Community Based Integrated Rural Development CBIRD-NR) โดยท่าน อาจารยม์ีชยั วีระไวทยะ ซึงก่อตงัเมือวนัที 

11 เมษายน พ.ศ. 2527 ภายใตค้วามรว่มมือระหวา่งรฐับาลไทยและรฐับาล แคนาดา โดยไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจาก 

Canadian International Development Agency (CIDA) โดยเงินรายไดจ้ากค่าเช่าอาคารเป็นหนึงในกิจกรรมหารายได้

ของศนูยฯ์ เพือสนบัสนนุงานพฒันาชนบท และการดาํเนินงานตา่งๆ ของศนูย ์ คือ  

-เปิดธนาคารพฒันาหมูบ่า้น อาํเภอนางรอง เพือสง่เสริมการออมเงิน เสริมสรา้งการประหยดัของชาวบา้น และ

เป็นแหลง่งบประมาณในการพฒันาชมุชน  

-จัดตงัศนูยร์บัเลียงและใหก้ารศึกษา แก่ลกูคนงานก่อสรา้ง ซึงเป็น”ศนูยส์าธิตตน้แบบ“โดยการสนบัสนุนของ

มูลนิธิ ฟอรด์และใช้ชือว่า “ศูนยพ์ัฒนาเด็กมีชัย”ซึงมีทงัสิน 11 แห่ง กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลูกคนงาน

ก่อสรา้งอาย ุ  3-5 ปี มากกวา่ 2,000 คน ไดเ้ขา้รบัการเลยีงดใูหมี้สขุภาพดีทงัดา้นรา่งกายและจิตใจ  

-ดาํเนินโครงการรว่มพฒันาหมู่บา้น เพือให ้ชาวบา้น “มีอาชีพ” “มีทกัษะในการผลิต”และ “ไดอ้ยู่กบัครอบครวั

ของตนเอง” ไม่ตอ้งอพยพไปเป็นแรงงานทีจงัหวดัอนื เป็นการสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ “สถาบนัครอบครวั”ซงึเป็นหน่วยที

เลก็ทีสดุในสงัคม แตก่ลบัมีความสาํคญัมากทีสดุในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  
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-การพัฒนาแหล่งนําและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยเริมดําเนินงานทีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซงึชาวบา้นประสบปัญหาขาดแคลนนาํดืม นาํใช ้และนาํเพือการเกษตรเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัได้

ขยายงานพฒันาแหลง่นาํและสขุาภิบาลชมุชนไปทกุภาคของประเทศ 

1. ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ  

รายละเอยีดแสดงใน สว่นท ี  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

2. นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

บรษัิทมุ่งมนัทจีะเป็น “องคก์รแหง่นวตักรรม” ทไีมไ่ดเ้พียงพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค แตม่องถึงการสรา้งสนิคา้ทีจะเกิดขึนในอนาคต เพอืชว่ยใหผู้บ้รโิภคไดเ้พลิดเพลินไปกบันวตักรรมของชดุชนัในที

จะทาํใหชี้วติผูส้วมใสด่ีขนึในทกุๆวนัและทกุๆการสวมใส ่ สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องบรษัิททมุ่ีงเน้นในการสร้างสรรค์

คุณค่าผลติภัณฑด้์วย ‘นวัตกรรมททีันสมัย’ เพอืเสรมิสร้างความมันใจให้ ‘ผู้บริโภคมีชีวติทดีีขนึในทกุวนั’  โดย

การพัฒนาสนิค้านวัตกรรมทตีอบโจทยค์วามต้องการของลูกค้า เพอืให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจสูงสุด จึงจดัตงั

ทีมงานวิจยัและพฒันาสินคา้ (R&D) ททีาํงานรว่มกบัแผนกตา่งๆในองคก์ร เพอืเก็บขอ้มลูการวิจยั และพฒันาอยา่งรอบ

ดา้น ผา่นกระบวนการทาํงาน รวมทงัรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  สง่ผลใหซ้าบีนา่สามารถรกัษาความเป็นผูน้าํของแบรนดช์ดุชนัใน

คนไทยทีจะเติบโตอยา่งมนัคงและยงัยนื 

แนวทางการพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑ ์

  จากความมุง่มนัดงักลา่ว ทาํใหบ้รษัิทคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพอืตอบสนองความตอ้งการทีเปลยีนไป

ของผูบ้รโิภคตลอดเวลา ซาบีนา่จึงจดัทาํงานวิจยัเพอืศกึษาความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณท์ีผูบ้รโิภคมีต่อเสอืชนัในแบบดนั

ทรงยีหอ้ Sabina Doomm Series (JAN 25-27, 2021) โดยใชก้ารวิจยัแบบการสนทนากลุม่เชิงคณุภาพ (Qualitative focus 

group discussion) โดยในปี 2554 Sabina ไดอ้อกผลิตภณัฑช์ดุ Doomm series พรเีซนตเ์ตอรโ์ดย ครสิ หอวงั ซงึไดร้บั

การตอบรบัสรา้งชือเสยีง และทาํใหแ้บรนดก์ลายเป็นผูน้าํตลาดชนัในแบบดนัทรง สาํหรบัสาวหนา้อกเล็กของประเทศไทย

ทยีงัไมม่ยีีหอ้อนืทาํได ้ตงัแตน่นัมา Doomm series ก็ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์เพมิไลน ์Soft Doomm และออกโฆษณา

ตา่งๆ มาอยา่งต่อเนอืง อีกทงัยงัไดเ้ปลยีนตวัพรเีซนตเ์ตอร ์โดยลา่สดุเป็นคณุใบเฟิรน์ พิมพช์นก ลอืวิเศษไพบลูย ์โดยไดร้บั

การตอบรบัเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม ในช่วง  ปีทีผ่านมานี ยอดขายของ Doomm series ไดมี้แนวโนม้ลดลง ดงันนัทาง 

Sabina จึงตอ้งการทจีะทาํวิจยัหาทีมาของความตอ้งการรวมทงัพฤตกิรรมทเีปลยีนไปของกลุม่ผูบ้ริโภครวมทงัตลาดชดุ

ชนัในโดยรวม ซงึพบวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญัเกียวกบั “ฟองนาํ” ของเสอืชนัในเป็นหลกั เพราะถือวา่ ชินสว่น

สาํคญัทสีมัผสัหนา้อกของผูห้ญิงมากทีสดุ ผูห้ญิงจึงใหค้วามสาํคญัทงัเรอืง “สมัผสัในการสวมใส”่ และ “การใชง้าน” ของ

ฟองนาํมากทีสดุ เมือนาํมาเปรยีบเทียบถึงความคุม้คา่ของราคา 

นอกจากนีในปี 2563 บรษัิทพฒันานวตักรรม “SABINA Seamless Fit Innovation - Non Slip Tech Bra  ชดุ

ชนัในเรยีบเนียนไรต้ะเข็บ – เกาะเก่งไมก่ลวัหลดุ” เนน้ความโดดเดน่ของนวตักรรมอยูท่คีวามเรยีบเนียนไรต้ะเข็บ เพมิความ

สบายทีมาพรอ้มทรงทสีวย เพราะชดุชนัในเป็นสินคา้ทีสมัผสัโดยตรงกบัผิวสมัผสัของผูส้วมใส ่จึงตอ้งเรยีบเนียนทีสดุ ไมม่ี

รอยกดเจ็บ โดยการลดรอยตะเขบ็ใหเ้หลือนอ้ยทสีดุ ดว้ยเทคนคิพเิศษ 3 อยา่งโดยใชเ้ทคโนโลยี Weaving (การทอ) Free 

cut (การตดั) และ Bonding (การรดีกาวดว้ยความรอ้น) เพอืตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีเนน้การเลือก

ซือชดุชนัในทสีวมใสส่บาย ความสวยงาม แฟชนัและราคา ซงึไดร้บัรางวลันวตักรรมยอดเยียมจาก SET AWARD ประจาํปี 

2563 ทผี่านมา และ SABINA ยงัเดินหนา้เพิมนวตักรรม Non Slip Tech สาํหรบัชดุชนัในเกาะอก ทชี่วยเพิมความมนัใจให้
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สาวๆ ในการใสเ่สอืชนัในเกาะอก ใหเ้กาะเก่งไมก่ลวัหลดุ เกาะไดท้กุคพัไซซใ์นคอลเลคชนั Body Bra  ถือไดว้่า เป็นยคุใหม่

ของชดุชนัในอยา่งแทจ้รงิ (New Era of Lingerie)  โดยบรษัิทฯ ตดัสนิใจใชน้วตักรรมนใีนการผลิตสินคา้หลกัทขีายดี หรอื 

Product Hero กวา่ 40 แบบ เพอืใหล้กูคา้ไดม้ีประสบการณเ์รยีบเนียนไรต้ะเข็บในรูปแบบชดุชนัในทใีสป่ระจาํอยูแ่ลว้ โดย

นวตักรรมใหมน่จีะลดขนัตอนการเย็บใหน้อ้ยลง โดยใชเ้ทคโนโลยีทใีชเ้ครอืงจกัรเขา้มาแทนทเีป็นการลดกาํลงัคนดา้นการ

ผลิต ช่วยเพมิประสิทธิภาพในการผลิตใหส้งูขนึ ทาํใหต้น้ทนุการผลิตตาํลงและอตัรากาํไรขนัตน้หรอื Gross Profit Margin 

สงูขนึ     

ในมมุมองของผูบ้รโิภค เสอืชนัในถกูจดัวา่เป็นเครอืงนุง่หม่รา่งกายทีคอ่นขา้งบอบบางและออ่นแอ จาํเป็นตอ้งมี

วิธีการใชง้าน และมีวิธีการรกัษาคณุภาพของเสอืชนัในเป็นพิเศษ ซงึชินสว่นทเีปราะบางมากทสีดุคอื “ฟองนาํ” เพราะเพยีง

แคน่าํไปซกัไมถ่กูวิธีก็ทาํใหเ้สยีทรงไดง้่ายๆ ทาํใหผู้บ้รโิภคตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดแูลเสอืชนัในคอ่นขา้งนาน ซงึไม่

สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูห้ญิงในปัจจบุนั รวมถงึวธีิการจดัเก็บ ทีลกูคา้สว่นใหญ่ประสบปัญหาการวางเสอืชนัในทบั

ซอ้นกนั และพบวา่เป็นสาเหตทุาํใหเ้สอืชนัในเสยีทรง ฟองนาํมีรอยหกั ยบั หรอืพงั หลงัจากใชส้นิคา้ไปในระยะเวลาไมน่าน 

ทาํใหต้อ้งทงิเสอืชนัใน แมชิ้นสว่นอนืๆยงัดีอยู ่

ซาบีนา่จึงจบันาํเอาปัญหาทีลกูคา้พบเจอในชีวิตประจาํวนั มาออกแบบสินคา้นวตักรรมใหม ่ คาดหวงัใหล้กูคา้มี

ชีวิตในการสวมใสเ่สอืในทดีใีนทกุๆ วนั จงึเกิดเป็นแคมเปญ ซาบีน่า “ฟองด”ี แบรนดแ์รกและแบรนดเ์ดียวทใีห้

ความสาํคญักบัชินสว่นทเีลก็ๆ แตใ่หค้วามคุม้คา่ทียงิใหญ่ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยคิดคน้นวตักรรมฟองดี ทมีีความดดีงันี 

 

 ดีทคีืนทรง ฟองนาํรองรบัแรงกดทบัไดด้ี แมโ้ดนกดทบัก็ไม่พงั ไมห่กั คืนทรงสวย ดว้ยนวตักรรมการ

เสรมิแผ่น Sheet พิเศษดา้นใน เพอืใหฟ้องมคีวามคงรูป และช่วยคืนทรงใหก้ลบัมาดเีหมือนเดิม เพราะ

เรารูว้า่ตูเ้สือผา้ของสาวๆ อาจถกูอดัแนน่ และเกิดการกดทบั จนทาํใหห้ลายๆครงัเสอืในเสยีทรง เป็น

รอย เราจงึพฒันาใหฟ้องนาํสามารถคืนทรงสวย แมถ้กูกดทบัไดใ้นทกุสถานการณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดีทีสัมผัสนุ่ม เพราะเราคดัสรรวตัถดุิบฟองนาํชนัดี ใหมี้สมัผสัทนีุม่ ละมนุเมอืสวมใส ่ ซงึมาพรอ้มกบั

คณุสมบตัิในการระบายอากาศทดีี เหมาะกบัอากาศรอ้นชืนในเมืองไทย ใสแ่ลว้รูส้กึสบาย นุ่มละมนุ ซกั

ทาํความสะอาดแหง้ไว ไรก้งัวล เรอืงความอบัชืน รวมถงึกลนิอบั  
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นอกจากนีเพอืเพมิความมนัใจ ซาบีนา่ไดท้าํการทดสอบ โดยนาํเสอืชนัในฟองดี ผา่นการกดทบัโดยลอ้รถจกัรยาน  

พบวา่ ฟองนาํซาบีนา่สามารถคนืทรงกลบัมาสวยไดเ้ป็นปกติ จึงเป็นเครอืงยืนยนัวา่ฟองนาํของซาบีนา่ คงทน ตอบโจทย ์

“ความคุม้คา่” ในการลงทนุซอืเสอืชนัในทรีาคาเรมิตน้เพียง  690.- โดยมีใหเ้ลือกกวา่ 30 แบบ  ทาํใหไ้ดร้บัการตอบรบัอยา่ง

ดีจากลกูคา้อยา่งดเียยีม สะทอ้นไดจ้ากทาํใหย้อดขายไตรมาส  สงูขนึ 15% เป็นผลจากการมอบนวตักรรมทคีุม้คา่และ

สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

บรษัิทมีแนวทางในการดาํเนินการเพอืพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ ์และควบคมุคณุภาพสนิคา้ดงัน ี

.  ออกแบบแนวทางการทาํงานแบบ Agile เพอืปรบัตวัและพฒันาผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามตอ้งการของลกูคา้อยา่ง

รวดเรว็ ทีมการตลาดจบัมือกบัทมีวิจยัพฒันาผลิตภณัฑท์าํงานรว่มกนัเพอืหาความตอ้งการของลกูคา้ หลงัจากไดข้อ้สรุป

จึงมกีาํหนดการทาํงานทมีีทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑแ์ละทีม Moulding Specialist รวมถงึทีมงานการผลิตทีเกียวขอ้ง และ

ทีมการตลาด เพอืรว่มพฒันาคณุภาพสนิคา้ รวมถงึการพฒันาคดัสรรวตัถดุิบ ทีจะนาํมาใชผ้ลติสินคา้ใหไ้ดเ้หนือความ

คาดหมายของลกูคา้  

2. สรา้งเป็นโปรเจคพิเศษทีชือว่า All about Mould ตงัเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพฟองนาํ ใหม้ีคณุสมบติั 

“ฟองทีดี” ครบทงั 7 หวัขอ้ ตอบโจทยท์งัคณุสมบติัการสวมใส ่การใชง้าน เพอืมอบคุม้คา่ใหก้บัลกูคา้ โดยมีรายละเอียดดงันี 

. ) การสวมใสท่สีบาย มคีวามคลอ่งตวั ไมรู่ส้กึอดึอดั ไม่รดัแนน่ และไมก่ดเจ็บ   

. ) วตัถดิุบฟองนาํตอ้งมีคณุภาพดี ไมพ่งังา่ยตามเกณฑก์ารทดสอบ โดยเฉพาะของซาบีนา่ 

. ) สมัผสัทนีมิ กบัความรูส้กึในการสวมใสที่นุม่ เป็นอกีหนงึหวัใจสาํคญั ดว้ยตวัผลิตภณัฑช์ดุชนัในนนัเป็นสิงที

อยูส่วมใสส่มัผสัผิวมากทีสดุ ดงันนัการคดัสรรวตัถดุิบฟองอยา่งดี เนน้ใหม้คีวามนุม่สาํหรบัผูส้วมใส ่ และใหผิ้วสมัผสัทเีป็น

ธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนงึ check list สาํหรบัทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์

2.4) วตัถดุิบตอ้ง นาํหนกัเบา เพอืการเคลอืนไหวรา่งกายไดอ้ยา่งคลอ่งตวั และยงัสามารถเพมิความมนัใจใหก้บัผู้

สวมใสไ่ด ้

2.5) ฟองนาํทีไมก่ระดา้ง ฟองไมแ่ข็ง เพอืใหเ้นอืสมัผสัเนียนนุม่ 

2.6) ฟองนาํตอ้งไมห่กั เมอืสวมใส ่หรอืผ่านการซกัเป็นระยะเวลานาน โดยการใช ้Technology พิเศษของ Sabina  

2.7) ฟองนาํทีผา่นการกดทบั หรอื สวมใสไ่ปแลว้ในช่วงเวลาหนงึ จะตอ้งยงัคืนทรงได ้ โดยเนือฟองทเีลอืกใช ้

จะตอ้งมีความยืดหยุน่ คืนตวัไดด้ี มีความคงทน ชว่ยรกัษาฟองนาํใหค้งรูปตลอดการใชง้าน 
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ดว้ย 7 คณุสมบตัินี ทีไดว้างเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑข์องซาบีนา่นนั เพอืสรา้งความมนัใจ ใหก้บั

ลกูคา้ วา่เมือตดัสนิใจเลอืกซอืผลิตภณัฑซ์าบีนา่แลว้นนั ซาบีนา่พรอ้มมอบผลิตภณัฑเ์ตม็เปียมไปดว้ยความใสใ่จ และมี

คณุภาพทกุขนัตอน ตงัแตก่ารคดิคน้ พฒันา และการผลติ เพอืมอบความคุม้คา่และความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้  

. ทีมวจิยัพฒันาผลิตภณัฑ ์ และทีม Moulding Specialist  รว่มกนัคดัสรรวตัถดุิบใหม ่ กบั Supplier ทงัใน

ประเทศและตา่งประเทศ ทมีีคณุภาพและเหมาะสมกบัฟังกช์นัรูปทรงสนิคา้ ของแต่ละรุน่ 

4. เมอืไดว้ตัถดุิบฟองนาํทีผา่นการคดัสรรจากทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์และทีม Moulding Specialist แลว้ จะมี

การทดสอบประสิทธิภาพทางดา้นการสวมใส ่ (Wearing Test) และการใชง้านดแูลรกัษา (Washing Test) โดยผา่นการ

ทดสอบทงั 2 เรอืง จาํนวนขนัตาํ 30 ครงั เพอืใหไ้ดค้ณุภาพเทียบเทา่กบัมาตรฐานระดบัสากล 

5. นาํฟองโมลดที์ขึนตวัอยา่งและผ่านการทดสอบ Washing Test & Wearing Test แลว้นนั นาํมาทดสอบใน

เรอืง ความคงทน ดา้นการถกูกดทบั ดว้ยการใชว้สัดทุหีนกัทบัลงไปบนฟองโมลดโ์ดยตรง  เพอืวดัระดบัประสิทธิภาพใน

การคงทน และการคืนรูปทรงของสินคา้ 

 

 
 

ผลการดาํเนินงานด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ ์

จากการออกโฆษณาซาบีนา่ฟองดี ไดร้บัการตอบรบัอยา่งดีเยยีมจากลกูคา้ โดยทีมมีการประเมินผลใน  มิตดิงันี 

1. มิติด้านยอดขาย : ไดผ้ลเชิงบวกดา้นยอดขายตามเป้าหมายทีตงัไวว้า่ จะเติบโตไดอ้ยา่งนอ้ย % ใน

ไตรมาสที  ปี  (อา้งอิงขอ้มลู ผลประกอบการบรษัิทฯ ซาบีนา่ในปี 2564)แมจ้ะเจอกบัสถานการณโ์รคระบาด Covid-

19 ถือวา่ประสบความสาํเรจ็จากการออกแบบนวตักรรมทียดึหลกั Customer Centric ใหล้กูคา้เป็นศนูยก์ลาง เพือสรา้ง

ประสบการณแ์บบไรร้อยตอ่ใหก้บัลกูคา้ (Customer Seamless Experience) ซงึกิจกรรมการตลาดตา่งๆ จะทาํในทกุ

ช่องทางการจาํหนา่ยและมีทีมสนบัสนนุเพอืใหบ้รกิารกบัลกูคา้ ทงัหนา้รา้นและผา่นช่องทางออนไลนท์กุช่องทาง 

2.  มิติด้านลูกค้าสัมพนัธ ์ : โดยนวตักรรมใหมน่ชี่วยเพิมสรา้งความพงึพอใจในสินคา้เพมิขนึ วดัจากขอ้

รอ้งเรยีนการขอ้รอ้งเรยีนในแผนกจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship Management :CRM) พบวา่ในปี 2562-

2564 ก่อนออกแคมเปญซาบีนา่ฟองดี มีขอ้รอ้งเรยีนดา้นสินคา้ฟองนาํยบั 19 ขอ้รอ้งเรยีน หลงัจากออกแคมเปญซาบีนา่

ฟองดี ไมพ่บลกูคา้รอ้งเรยีนเรอืงฟองนาํยบัหรอืหกั 

 หวัขอ้ ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง ผลตา่ง 

ขอ้รอ้งเรยีน 19 เคส 0 19 
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3. มิติด้านความพึงพอใจของพนักงานขาย : บรษัิท ฯ จึงไดส้าํรวจความคิดเห็นของพนกังานขายซาบี

นา่ ทวัประเทศ ทีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงลว้น จาํนวนทงัหมด  คน เกียวกบัทศันคติทีมตี่อชดุชนัในซาบีนา่ฟองดี เพอื

สาํรวจในมมุขอพนกังานทไีดใ้กลชิ้ดลกูคา้มากทสีดุ พบวา่ . % ของพนกังานขาย ตอบวา่ลกูคา้ใหค้วามสนใจประเด็น

ฟองนาํเสอืในหกั ฟองนาํพงั  83.2% ของพนกังานขาย ตอบว่าโฆษณาซาบีนา่ฟองดีทาํใหข้ายสินคา้ไดด้ีขนึ  

ซงึจากทงัสามมิติในการวดัผล สะทอ้นใหแ้บรนดย์งัคงเป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมชดุชนัใน ทยีงัคงรเิรมิสรา้งสรรค์

ผลิตภณัฑใ์หม ่ ๆอยา่งตอ่เนือง เพอืยงัคงรกัษาสว่นแบง่ทางการตลาด สง่เสรมิการเติบโตของธุรกิจ และรบัมือกบั

วิกฤตการณ ์ COVID  ไดอ้ยา่งทนัถว่งที นอกจากนีบรษัิทฯ ไดน้าํขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของลกูคา้จากระบบ 

Customer Relationship Management: CRM เพอืทาํความเขา้ใจตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ในเชิงลกึ และนาํขอ้มลูทไีด้

รบัมาพฒันาผลิตภณัฑท์สีามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของผูบ้รโิภคทีช่วยแกปั้ญหาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตทดีีใหก้บั

ผูบ้รโิภค สอดคลอ้งตามวิสยัทศันข์องซาบีนา่ตงัไว ้เพอืใหอ้งคก์รเติบโตและมีกาํไรอย่างยงัยืน 

 

3. การบรหิารความสัมพันธก์ับลกูค้าและความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

 พนัธกิจหลกัของบรษัิท คือ ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นความสาํคญัอนัดบัแรก ดงันนับรษัิทจงึใหค้วามสาํคญั

กบันวตักรรมผลิตภณัฑ ์คณุภาพของสินคา้และบรกิารหลงัการขาย รวมทงัความมุง่มนัทจีะดาํเนินการเพือความรบัผิดชอบ

ตอ่ผูบ้รโิภค เพอืสรา้งความเชือมนัและความไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละการดาํเนินงานของบรษัิท   

แนวทางการสรา้งความสัมพนัธก์ับลกูค้าและความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษัิทสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยเรมิจากการสรา้งความเชือมนัในผลิตภณัฑข์องบรษัิท และพฒันา

พนกังานขายใหส้ามารถใหค้าํแนะนาํสินคา้ทเีหมาะสมกบัสรรีะและความตอ้งการใชส้อยของแตล่ะบคุคลในแตล่ะโอกาส 

นอกจากนียงัจดัใหม้ีฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพอืสอืสารและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ระยะยาว  รวมทงัรบัขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และปัญหาของสินคา้/บรกิาร เพอืดาํเนินการแกไ้ขอนั

เป็นการแสดงความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค ทงันีบรษัิทดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นระยะ ซงึมีรายละเอยีด

การดาํเนินงาน ดงัน ี

1. ดาํเนินการเพอืสรา้งความเชือมนัและไวว้างใจจากลกูคา้  โดยกาํหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค  

และออกแบบผลิตภณัฑท์ปีลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคและเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม สง่มอบผลิตภณัฑท์มีคีณุภาพและมีมาตรฐาน

ตรงความตอ้งการของลกูคา้ในราคาทีเป็นธรรม  ใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูทถีกูตอ้งของผลติภณัฑ ์สนบัสนนุบรกิารหลงัการขาย

ผ่านฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship Management : CRM) ตลอดจนรบัผิดชอบขอ้มลูของผูบ้รโิภคใหม้ีความ

ปลอดภยัและเป็นความลบั ซงึในปี 4 บรษัิทไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนการละเมิดความเป็นสว่นตวัของลกูคา้จาก

บคุคลภายนอกหรอืหนว่ยงานกาํกบัดแูลใดๆ 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 418-1 การรอ้งเรยีนทีมนียัสาํคญัเกียวกบัการละเมดิความเป็นสว่นตวัของลกูคา้ 

2. พฒันาพนกังานขายสาํหรบัใหค้าํแนะนาํลกูคา้เพอืความเหมาะสมกบัสรรีะ  และผลิตภณัฑส์าํหรบัโอกาส

การใชง้านทแีตกต่าง โดยทางบรษัิทไดก้าํหนดหลกัสตูรเพอืพฒันาพนกังานขาย คือ เทคนิคการบรหิารงานขายขนัพนืฐาน 

และเทคนิคการบรหิารงานขายขนัสงู ทงันีในหลกัสตูรมีการเยยีมชมดกูารทาํงานจรงิ ตงัแตก่ระบวนการออกแบบ 

กระบวนการผลิต จนกลายเป็นผลติภณัฑ ์ซงึทาํใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละสามารถใหค้าํแนะนาํไดด้ีขนึ 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

240 

 

3. จดัใหม้ีช่องทางการสอืสารเพอืใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนตอ่บรษัิท โดยจดัตงัฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer  

Relationship Management : CRM) เพอืเป็นชอ่งทางในการรบัความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะและปัญหาของสินคา้/บรกิาร 

จากลกูคา้ เพอืดาํเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงและพฒันาสินคา้อยา่งต่อเนอืง  ทงันีลกูคา้สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทไีดท้กุวนัใน

เวลา .  น. ถึง .  น. โดยกาํหนดหลากหลายช่องทาง ดงัน ี

1. Call Center ผ่านทางเบอร ์    

2. เมล ์ผา่นทาง crm@sabina.co.th 

3. Line Official account  : @SabinaThailand 

4. Facebook page : SabinaThailand 

   ซงึทงัหมดจะไดร้บัการดาํเนินการอยา่งระมดัระวงัและเป็นธรรม และนาํเขา้สูก่ระบวนการทวนสอบหาสาเหต ุ

เพอืหาแนวทางแกไ้ขปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดขนึตอ่ไป 

4. จดัใหม้ีบรกิารหลงัการขาย โดยปรบัแกไ้ขสินคา้สาํหรบัลกูคา้ทมีีสรรีะพิเศษ หรอืปรบัแกไ้ขสินคา้ เช่น การ 

เย็บถงุหนา้เตา้  การตดัลาํตวั  และการต่อตะขอ  ทงันีในปี 2564 มีจาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร 564 ราย 

5. ดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ ทีซือสินคา้และบรกิารจากบรษัิท ทงันีเพอืทวนสอบมาตรฐาน 

สินคา้และการใหบ้รกิาร รวมทงัเป็นการไดร้บัขอ้มลูสาํหรบันาํไปปรบัปรุงและพฒันาการดาํเนินงานของบรษัิทตอ่ไป โดย

กาํหนดเปา้หมายในการสาํรวจความพงึพอใจดา้นสินคา้ และบรกิารในระดบัมาก ถึง มากทสีดุ % ขนึไป 

 

ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพนัธก์บัคู่ค้า 

การสาํรวจความพงึพอใจประจาํปี 2564 โดยมีลกูคา้ทาํแบบสอบถามทงัสนิ 700 คน  แบ่งตามช่วงอาย ุดงันี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผลการสาํรวจพบวา่ ลกูคา้ใหค้วามพงึพอใจในสินคา้และบรกิาร ระดบัมาก ถึง มากทสีดุ รวม  2 % 

รายละเอยีดแสดงในกราฟดา้นลา่ง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูค้าด้านคุณภาพสินค้า พบวา่ลกูคา้ประมาณ 98% รูส้กึวา่สินคา้แบรนดซ์าบีนา่ 

มีคณุภาพเหนือกวา่สินคา้แบรนดอื์นๆในทอ้งตลาด เพราะรูส้กึวา่แบรนดซ์าบีนา่ เป็นแบรนดที์มนีวตักรรมใหม่ๆ ออกมาให้

เลอืกใชบ้รกิารอยา่งสมาํเสมอ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของลกูค้าด้านบรกิารของพนักงานขาย พบวา่ลกูคา้ใหค้วามพงึพอใจในบรกิารของ

พนกังานขายระดบัมาก ถึง มากทีสดุ รวม 5% รายละเอียดแสดงในกราฟดา้นลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสาํรวจความพงึพอใจดา้นบรกิารของพนกังานขาย ตาํกวา่เปา้หมายทกีาํหนดไว ้แตม่แีนวโนม้ทีดีขนึ จาก

ปี 2563 ซงึมีผลสาํรวจความพงึพอใจดา้นบรกิารของพนกังานขายท ี81%  จากผลการสาํรวจพบวา่ มีปัญหาจากการ

สอืสารในระหวา่งใหบ้รกิาร  ทงันีบรษัิทไดน้าํผลการสาํรวจดงักลา่วมาใชใ้นการปรบัปรุงเพมิหลกัสตูรเกียวกบัมาตรฐานใน

การสือสารกบัลกูคา้  การบรกิารของพนกังานขาย  เพอืพฒันาใหก้ารบรกิารดีขนึ และเป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนดไว้

ตอ่ไป 
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4. การบรหิารความสัมพันธก์ับคูค่้า 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

บรษัิทมุ่งมนัในการพฒันาความสมัพนัธก์บัคูค่า้วตัถดุิบ (Supplier) และคูค่า้ทางการคา้ (Partner) โดย 

คูค่า้วตัถดุิบ (Supplier) บรษัิทมุ่งมนัทจีะรว่มมือกบัคูค่า้วตัถดุบิ (Supplier) ในการพฒันาวตัถดุิบเพอืสรา้ง

คณุค่าผลิตภณัฑแ์ละลดตน้ทนุการผลิต  ผ่านการแลกเปลียนขอ้มลู เทคโนโลยี การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ ์ เพือ

ผลประโยชนข์องทงั 2 ฝ่าย บนพนืฐานของการสรา้งความไวว้างใจระหวา่งกนั การใหค้ณุคา่ตอ่กนัและความสมัพนัธแ์บบ

ระยะยาว ดว้ยการทาํธุรกิจอยา่งโปรง่ใส  เป็นธรรม  ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรอืเงือนไขทางการคา้ 

คูค่า้ทางการคา้ (Partner) จากการทีบรษัิทมีจดุขายผา่นคูค่า้ทางการคา้ 83% และมีการขายออนไลน ์ ผา่น 

Marketing Platform ของคูค่า้ทางการคา้ 90% จึงมเีปา้หมายในการพฒันาความสมัพนัธก์บัคูค่า้ทางการคา้  เพอื

ผลประโยชนข์องทงั  ฝ่ายและการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะการขาย Online   บนพืนฐานของการสรา้งความไวว้างใจ

ระหวา่งกนั การใหค้ณุคา่ตอ่กนัและความสมัพนัธแ์บบระยะยาว ดว้ยการทาํธุรกิจอยา่งโปรง่ใส  เป็นธรรม  ปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงหรอืเงือนไขทางการคา้ 

 

แนวทางในการบริหารความสมัพันธก์ับคูค่้า 

คูค่า้วตัถดุิบ (Supplier) บรษัิทกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน ดงัน ี 

1. กาํหนดนโยบายในการคดัเลือกคูค่า้ทดีาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายดา้นสงิแวดลอ้ม และมีการจดัการดา้นประเด็นสงัคมในเรอืงการเคารพสทิธิมนษุยชน การดแูล

พนกังานและแรงงาน  

2. จดัทาํจรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้ โดยคาํนงึถึงความซอืสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และรกัษา

ความลบัหรอืขอ้มลูทางสารสนเทศของคูค่า้  บนพืนฐานของจรยิธรรม ความเสมอภาค และเคารพซงึกนัและกนั 

3. ปฏิบตัิตามเงือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้รว่มกนั ในกรณีทไีมส่ามารถปฏิบตัิได ้ จะรบีเจรจากบัคูค่า้เป็นการ

ลว่งหนา้ เพอืรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย    

4. ประชาสมัพนัธน์โยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมทีจะรบั ทรพัยส์นิ หรอื

ผลประโยชนอื์นใด ซงึอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ รวมทงัเผยแพรร่ะเบียบปฏิบตัิของบรษัิทฯ ในการงดรบั

ของขวญัและการเลยีงรบัรองในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละในโอกาสอนืใดใหคู้ค่า้รบัทราบ ตลอดจนสนบัสนนุใหคู้ค่า้

ทางธุรกิจรว่มเป็นเครอืขา่ยการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั  

5. ประชาสมัพนัธใ์หคู้่คา้ทราบนโยบายทีเป็นประเด็นดา้นสงัคม และการเคารพสิทธิมนษุยชนของบรษัิท โดยออก

จดหมายใหคู้ค่า้รบัทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั ในเรอืงการไมล่ะเมดิสิทธิมนษุยชน ไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั 

รวมทงัแรงงานเดก็ เป็นตน้ 

6. สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทดีีตอ่กนั โดยแลกเปลียนความรู ้ เทคโนโลยี การพฒันาและออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์เพอืสรา้งคณุคา่ผลิตภณัฑ ์
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จากสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ทาํใหเ้กิดโอกาสการพฒันาวตัถดุิบกบัคูค่า้ ในดา้นการพฒันาคณุภาพของ

ผา้สาํหรบัการผลิตหนา้กากผา้ เรมิจากนาํนวตักรรมเสน้ใย Aerosilver Innovation ซงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน SEK  จาก

ประเทศญีปุ่ น เพอืทอเป็นผา้ Magic Silver และไดผ้า่นการทดสอบจากสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสงิทอ หรือ Thailand 

Textile Institute (THIT) ในการยบัยงัแบคทเีรยี พรอ้มเคลือบสารปอ้งกนัละอองนาํและแสง UV  

 
จากความรว่มมือกนัในการพฒันาผา้ Magic Silver ทีเคลือบสารป้องกนัละอองนาํและแสง UV เพือช่วยในการ

ป้องกนัและลดโอกาสในการแพรก่ระจายของเชือโรค ทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑห์นา้กากผา้ คือ Triple Mask  ซงึมีหลายรูปแบบ 

TRIPLE MASK หนา้กากผา้พรเีมียม 3 ชนั ผลติดว้ยเนอืผา้ทมีีคณุสมบตัิแตกต่างกนั 3 ชนิด คือ  

เนือผ้า ชนันอก : SUPER PROTECTION LAYER นวตักรรมเสน้ใยผา้ MAGIC SILVER ทชีว่ยยบัยงัแบคทีเรยี

และเคลือบสารปอ้งกนัละอองนาํและแสง UV  

เนือผ้า ชนักลาง : EXTRA PROTECT LAYER ป้องกนัยงิขนึดว้ย COTTON WOVEN FABRIC ผา้คอนตอน

เสน้ใยธรรมชาติเนือละเอยีด ทีมคีณุสมบตัิชว่ยป้องกนัฝุ่ น 

เนือผ้า ชนัใน : PROTECT AND CARE LAYER นวตักรรมเสน้ใยผา้ MAGIC SILVER ทชีว่ยยบัยงัแบคทีเรยี

สาเหตขุองการเกิดสิว และใหส้มัผสันุม่สบาย  

ทงันีมีคณุสมบตัิพิเศษโดยรวม ดงันี 

 ANTI-BACTERIA ยบัยงัแบคทเีรยี    

 ANTI-DUST ป้องกนัฝุ่ น 

 ANTI-ACNE ยบัยงัแบคทีเรยีสาเหตขุองการเกิดสิว 

 LIQUID-REPELLENT ป้องกนัละอองนาํ 

 ANTI-ODOR ป้องกนักลนิอบั  



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

244 

 

 UV PROTECTION ปอ้งกนัรงัสี UV 

 WRINKLE FREE เนือผา้ไมย่บั ไมต่อ้งรดี 

 LINT FREE เนือผา้ไมเ่ป็นขยุ 

 SOFT&COMFORT สวมใสส่บาย     

 QUICK DRY แหง้เรว็ 

 D-CURVE กระชบัเขา้กบัใบหนา้ทกุรูปทรง มีโครงปรบัไดต้ามรูปจมกู 

  

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพนัธก์บัคู่ค้า 

จากการดาํเนินงานดา้นความสมัพนัธก์บัคูค่า้มีผลดาํเนินงานทผี่านมาดงัน ี 

1. บรษัิทรว่มมือกบัคูค่า้ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตรุ้น่ Seamless Fit ทตีอ้งการความเรยีบเนียน ไม ่

มีรอยกดเจ็บ โดยลดรอยตะเข็บใหเ้หลือนอ้ยทสีดุ โดยใชเ้ทคโนโลยี Weaving (การทอ) และ Bonding (การรดีกาวดว้ย

ความรอ้น) ซงึสรา้งมลูคา่ทางการตลาดใหบ้รษัิทอยา่งมาก  

2. บรษัิทไดร้ว่มกบัคูค่า้ในการพฒันาผา้ MAGIC SILVER ทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑห์นา้กากผา้ Triple Mask ซงึ 

เป็นผลิตภณัฑที์เหมาะสมสาํหรบัสถานการณโ์รคระบาดโควิด  ในการป้องการการแพรก่ระจายและลดโอกาสเสยีงจาก

ภาวะฝุ่ นในปัจจบุนั  

3. จดักลุม่คูค่า้ของบรษัิทเป็นกลุม่ตามประเภทวตัถดุิบคือ ผา้, ลกูไม ้ และอปุกรณป์ระกอบ เพอืจดัอนัดบั 

จากมลูค่าการคา้ทีมีระหวา่งกนั สาํหรบัประเมินและวิเคราะหค์วามเสยีงจากการพงึพาลกูคา้นอ้ยราย  ทาํใหบ้ริษัทไม่

ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในปีทผี่านมา 

4. ประเมินผลคูค่า้จากการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบทกุ 6 เดือน และสง่กลบัขอ้มลูใหคู้ค่า้รบัทราบ เพอื 

พฒันาและปรบัปรุงรว่มกนั สง่ผลใหอ้ตัราคณุภาพวตัถดุิบหลกัผา้และลกูไม ้ผา่นเปา้หมาย 95% ขึนไป 

ปี 2561 2562 2563 2564 

อตัราคณุภาพวตัถดุิบ

ผ่าน 

90.8% 94.4% 95.2% 96.7% 

 

5. ผลการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายธุรกิจกบัคูค่า้ในดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั   ประเด็นดา้นสงัคมและ 

สงิแวดลอ้ม รวมทงัการเคารพสิทธิมนษุยชน พบวา่ไมมี่คูค่า้รายในของบรษัิทละเมิดหรอืมปัีญหาในเรอืงดงักลา่ว 
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คูค่า้ทางการคา้ (Partner) บรษัิทกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน ดงัน ี 

1. รว่มประชมุกบัคูค่า้ทางการคา้ เพอืทาํความเขา้ใจนโยบาย ขอ้กาํหนดและแผนการดาํเนินของคูค่า้ทางการคา้ 

สาํหรบักาํหนดแผนการดาํเนินงานทางการตลาดของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกนั  

2. ปฏิบตัิตามเงือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้รว่มกนั ในกรณีทไีมส่ามารถปฏิบตัิได ้ จะรบีเจรจากบัคูค่า้ทางการคา้

เป็นการลว่งหนา้ เพอืรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย    

3. ยดึมนัในการดาํเนินงานรว่มกบัคูค่า้ทางการคา้ โดยคาํนงึถึงความซือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และรกัษาความลบั

หรอืขอ้มลูทางสารสนเทศของคูค่า้  บนพืนฐานของจรยิธรรม ความเสมอภาค และเคารพซงึกนัและกนั 

4. ประชาสมัพนัธน์โยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมทีจะรบั ทรพัยส์นิ หรอื

ผลประโยชนอื์นใด ซงึอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ รวมทงัเผยแพรร่ะเบียบปฏิบตัิของบรษัิทฯ ในการงดรบั

ของขวญัและการเลยีงรบัรองในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละในโอกาสอนืใดใหคู้ค่า้รบัทราบ ตลอดจนสนบัสนนุใหคู้ค่า้

ทางธุรกิจรว่มเป็นเครอืขา่ยการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั  

5. สรา้งสมัพนัธภาพ ความรว่มมือ ความเขา้ใจทีดีตอ่กนัและสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาว  

 

ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพนัธก์บัคู่ค้า 
 

ยอดขาย  ปี 2564 คูค่า้ทางการคา้ Marketing Platform 

1,804,708,194 838,958,789 

*** จากการบรหิารความสมัพนัธก์บัคูค่า้ทางการคา้ทาํใหบ้รรลผุลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย 

 

นอกจากนีบริษัทในฐานะผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายชุดชนัในรายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด ์“ซาบีน่า” มุ่งมนั

ทีจะเติบโตอย่างมนัคงและยงัยืน จึงตระหนกัถึงภาระของขยะทีเกิดจากชุดชนัใน ซงึมีจาํนวนมากขึนในทกุปี และมกัจะ

เป็นปัญหากับผูบ้ริโภคทีไม่ทราบว่าจะกาํจัดชุดชันในเก่าเหล่านนัไดอ้ย่างไร เพือไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสิงแวดลอ้ม 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการ “เน้นการดําเนินธุรกิจแบบยังยืน ทังในมุมสิงแวดล้อม สังคม  

และธรรมาภิบาล” ด้วยเหตุนีบริษัทจึงจัดทาํโครงการ “New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน”  ตังแต่วันที  

ธันวาคม  ทงันีไดร้่วมมือพารท์เนอรที์เล็งเห็นถึงความสาํคญัของโครงการฯ ทีมีส่วนช่วยสงัคมและสิงแวดลอ้ม คือ 

บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจาํกดั ซงึเป็นบริษัทในกลุม่บริษัทปูนซีเมนตน์ครหลวง และบริษัท เคอร ีเอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด (มหาชน) โดยโครงการนีจะรณรงคใ์หผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ และสรา้งพฤติกรรมใหม่ในการกาํจดัชุดชนัในเก่า

อยา่งถกูวิธี อกีทงัยงัเชิญชวนใหผู้บ้รโิภคมาโละชดุชนัในเก่า โดยโละไดท้กุแบบ ทกุสภาพ ทกุยหีอ้ และไดท้งัของผูช้ายและ

ผูห้ญิง ผ่านช่องทางดงัน ี

        -ซาบีน่ารบัหนา้ทีเป็นสือกลาง ใหล้กูคา้นาํมาหย่อนในกลอ่งโละชุดชนัใน ทีจะจดัวางไวท้ีบริษัทและโรงงานซาบีนา่ 

ซาบีนา่ช็อป เคานเ์ตอรซ์าบีนา่ทีรว่มรายการ  
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        -เคอรีอาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ ใหส้ามารถนาํชุดชนัในเก่า ไปสง่ทีเคานเ์ตอรเ์คอร ีและรา้นเคอรเีอ็กซเ์พลสพาร์

เซลช็อป ไดท้กุแหง่ทวัประเทศ เพยีงระบวุา่มารว่ม โครงการ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหนกับซาบีน่า ลกูคา้

ก็จะสามารถสง่ชดุชนัในเก่าไปทาํลายได ้ฟร ีไม่ค่าใช้จ่าย  

ทงันีเคอรจีะเป็นสือกลางในการส่งต่อชุดชนัในดงักลา่วไปทาํลายทีบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จาํกัด ผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการจดัการกากของเสีย และการบริการภาคอตุสาหกรรมอย่างยงัยืน เพือนาํเขา้สูก่ระบวนการกาํจดัอย่างถกูวิธีดว้ย

กระบวนการเผาทาํลายผา่นระบบปิด ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษตอ่สงิแวดลอ้ม นอกจากนียงันาํไปเป็นเชือเพลงิเพอืให้

พลงังานความรอ้นทดแทนในกระบวนการผลิตปนูซีเมนต ์ซึงเป็นพลงังานสะอาดแทนการใชพ้ลงังานเดิม และช่วยลดการ

ใชพ้ลงังานจากทรพัยากรธรรมชาติจากถ่านหินไดอ้ีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

   

ขนัตอนการการนําบราเก่ามาใช้เป็นพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery)  

 พ ลัง ง า น คว ามร้อ นกลับมา ใช้ใ หม่  ( Energy Recovery) โ ด ย ผ่ า น ก ระ บว น ก าร  วิ เ ค ราะ ห ์

ทหีอ้งปฏิบตัิการ (Waste Analysis) เตรยีมและแปรสภาพ (Pre-processing) โดยใชเ้ครอืงจกัรคดัแยก

และบดยอ่ยใหม้ีขนาดเล็ก  

 มีการตรวจสอบคณุภาพจนไดเ้ป็นเชือเพลิงแข็งทดแทน เพือนาํไปเผารว่มกบัเชือเพลิงหลกัทีเตาเผา

ปูนซีเมนต ์(Co-processing) ด้วยอุณภูมิสูงกว่า ,  องศาเซลเซียสในระบบปิด ซึงเป็นวิธีการ

จัดการทีมีประสิทธิภาพ ไม่มีของเสียหรือขีเถา้หลงเหลือไปสู่หลมุฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) 

ทีสาํคญัชุดชนัในเก่าจะถูกนาํมาแปรสภาพ กลายเป็นเชือเพลิงทดแทนถ่านหินทีเป็นเชือเพลิงหลกั 

ในกระบวนการผลิตปนูซีเมนต ์เกิดการหมนุเวียนของทรพัยากรอยา่งยงัยืนอีกดว้ย  

 ทุกกระบวนการทุกขันตอนมีการติดตาม รักษาความปลอดภัย เพือควบคุมอย่างเข้มงวดผ่าน

กระบวนการปิด ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะทีเป็นพิษ จึงทาํใหชุ้ดชนัในเก่า กลายไปเป็นพลงังานสะอาด 

ทชี่วยลดมลภาวะทางสงิแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมบรูณ ์
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 ทงันีกระบวนการทุกขนัตอนในโรงงานจะมีกลอ้งวงจรปิด ระบบ RFID ในการติดตามรถขนส่งภายในโรงงาน  

และหนว่ยงานรกัษาความปลอดภยั เพอืควบคมุอยา่งเขม้งวด” 

 บราเก่า จาํนวน  ตนั 

 นาํมาใชเ้ป็นพลงังานความรอ้นกลบัมาใชใ้หม ่(Energy Recovery) ทปีระมาณ ,  เมกะจลู 

 ทดแทนการใชถ้่านหินซงึเป็นเชือเพลิงหลกัในการผลิตปนูซีเมนตที์ประมาณ  กิโลกรมั 

 ลดปริมาณการเกิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ์งึเป็นก๊าซเรอืนกระจกตวัสาํคญั ทีปริมาณ ประมาณ  

กิโลกรมั 

 ซึงเทยีบเท่ากบั 

 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทปีลอ่ยจากการทิงขยะ ประมาณ  ถงุดาํ (  กิโลกรมั) ไปยงัหลมุฝังกลบ 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีปลอ่ยจากการขบัรถมากกวา่ ,  กิโลเมตร ( ,  ไมล)์ ระยะทางไปกลบั 

กรุงเทพ – กวัลาลมัเปอร ์มาเลเซีย 

** อ้างอิง : Greenhouse Gas Equivalencies Calculator/ U.S. Environmental Protection Agency | US EPA   
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นอกเหนือจากการโละชุดชนัในจะไดล้ดขยะ ลดมลภาวะทางสิงแวดลอ้ม และไดล้ดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

แลว้ ทางซาบีน่ายงัตอ่ยอดโครงการเพือใหท้กุการโละไดร้ว่มทาํบญุอีกดว้ย  โดยทกุการโละ  ครงัของลกูคา้ทกุท่านยงัถือ

เป็น 1 ชุดชนัในใหม่  ตวัทีซาบีน่า จะบริจาค ใหก้บัมูลนิธิ หรือหน่วยงานทมีีความตอ้งการรบับริจาค เช่น สถานคุม้ครอง

และพฒันาคนพิการบา้นราชาวดี (หญิง) จังหวดันนทบุรี เท่ากับการโละชุดชนัในนอกจากเป็นกิจกรรมเพือช่วยรกัษา

สงิแวดลอ้มใหด้ีอยา่งยงัยืนแลว้ ยงัสง่เสรมิการใหแ้ละการตอบแทนคืนกลบัแก่สงัคมอีกดว้ย 

 

5. ความรับผิดชอบตอ่สงิแวดล้อม สังคม และการกาํกบัดูแลกจิการทดีี ESG (Environmental, Social, 

Governance) 

บรษัิทมีนโยบายในการดาํเนินงานทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการดาํเนนิงานดา้น ESG (Environmental, Social, 

Governance)  เพอืจดัการดแูลการดาํเนินงานทสีง่ผลกระทบทางลบตอ่สงิแวดลอ้ม ในดา้นการใชพ้ลงังาน การจดัการ

ขยะ ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และมีสว่นรว่มในการพฒันาอยา่งยงัยืนตามทิศทางการพฒันาของโลก SDGs 

(Sustainable Development  Goals)  17 เปา้หมาย  
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ทงันีบรษัิทกาํหนดกรอบการดาํเนินงาน Sabina ESG  ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการด้านความยงัยืนในมิตสิิงแวดล้อม (Environmental) 

การจัดการด้านพลังงาน 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

 ปัจจบุนัทวัโลกกาํลงัประสบกบัปัญหาเรอืงวิกฤตพลงังาน  และการไดม้าซงึพลงังานอาจสง่ผลตอ่ภาวะโลกรอ้น

และสงิแวดลอ้ม รวมทงัตน้ทนุพลงังานแตล่ะชนิดปรบัตวัสงูขนึอยา่งตอ่เนือง    บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการใช้

พลงังานในการผลิต และมุง่มนัในการบรหิารจดัการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  โดยมีวตัถปุระสงค ์ คือ พฒันาการ

ใชพ้ลงังานทดแทน EVAP และดาํเนินการอนรุกัษ์พลงังานโดยใชเ้ครอืงมือและอปุกรณท์มีีประสิทธิภาพ พรอ้มทงัสรา้ง

จิตสาํนกึของพนกังาน ในการใชพ้ลงังานไฟฟา้อยา่งประหยดัและคุม้คา่ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ อีกทงัตอ้งการลดความสญูเสยี

พลงังาน โดยการป้องกนั ตรวจสอบ บาํรุงรกัษาเครอืงใชไ้ฟฟา้ เพอืลดการรวัไหลและป้องกนัการสญูเสียพลงังาน  ให้

เป็นไปตามกระบวนทศัน ์“การพฒันาทียงัยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ในขอ้ท ี  

ทงันี บรษัิทกาํหนดเปา้หมายระยะยาว 5 ปี ในการลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา้ ซงึปี 2562 มีปรมิาณการใช้

ไฟฟา้ 5,798,536 KW. โดยมีเปา้หมายปรบัลด 33% หรอืในปี 2566 จะตอ้งมีปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ ไมเ่กิน 3,885,019 KW. 
 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี  

- ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา้ลง  10% 

แนวทางการดาํเนินงาน เพอืลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

บรษัิทฯ มีโรงงานทตีิดตงัหมอ้แปลงไฟฟา้ขนาด ,  กิโลวตัตข์นึไป คือ โรงงานพทุธมณฑลสาย  และโรงงาน

ยโสธร ซงึไดข้นึทะเบียนกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน และมีผูร้บัผิดชอบดา้นการอนรุกัษ์พลงังาน

ตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ปี   และดาํเนินงานภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง  
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      เนืองจากการใชเ้ครอืงปรบัอากาศมีการใชพ้ลงังานไฟฟา้สงูมาก และนาํยาทใีชใ้นเครอืงปรบัอากาศ มีผลกระทบ

ตอ่สงิแวดลอ้มและชนับรรยากาศของโลก หรอืภาวะเรอืนกระจก (Greenhouse Effect) บรษัิทจึงศึกษาระบบระบาย

อากาศ EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM (EVAP) ปรับเปลยีนระบบปรบัอากาศเป็น  EVAP ซงึเป็นพลังงาน

สะอาด โดยใช้พลังงานลมปรบัอากาศแทนเครอืงปรับอากาศทีใช้ไฟฟ้า เครอืงสามารถลดอณุหภมูิใหต้าํกวา่

ภายนอก -  องศาเซลเซียส ดว้ยหลกัการใชพ้ดัลมดดูอากาศใหผ้า่นแผงรงัผงึทีมีระบบนาํไหลผ่าน จึงทาํใหล้มทผี่านมี

ความเย็น และใชพ้ลงังานเพยีง % เมอืเทียบกบัระบบปรบัอากาศทวัไป รวมทงัสามารถป้องกนัฝุ่ นและเชือโรคที

หมนุเวยีนภายในไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

จากการสาํรวจความเหมาะสมทกุโรงงานพบวา่ โรงงานชยันาท และ โรงงานยโสธร  สามารถทาํระบบEVAP  ได้

เนืองจากเป็นพืนทโีลง่ โปรง่ และมีอากาศทีดี โดยเรมิติดตงัระบบ EVAP ทโีรงงานชยันาท ในปี   และขยายการติดตงั

ไปทโีรงงานยโสธร ในปี  (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ขอ้ 7 Affordable and Clean Energy พลงังานสะอาดทีทกุคน

เขา้ถงึได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สง่ผลใหโ้รงงานชยันาท และโรงงานยโสธร สามารถปรบัลดพลงังานไฟฟา้จากระบบเครอืงปรบัอากาศมาเป็นระบบ E-VAP 

รวมกนัไดจ้าํนวนมากถึง , ,  กิโลวตัต/์ปี โดยคดิเป็น อตัราการใชไ้ฟฟา้ลดลง % (โรงงานชยันาท)  และ % 

(โรงงานยโสธร) เมอืเทียบกบัการใชร้ะบบเครอืงปรบัอากาศทีผ่านมา 

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  โรงงานยโสธร  

โรงงานชยันาท โรงงานยโสธร 

หลกัการทาํงาน EVAP แผงรงัผึง ทาํจากเยือไม ้ การ Flow ของอากาศ 
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นอกจากนี โรงงานยโสธรไดท้าํการต่อยอดระบบ EVAP  โดยใชแ้ทนเครอืงปรบัอากาศในหอ้งทาํงานทงัหมด    

หอ้งของโรงงาน คือ แผนกAQL., ผจก.ผลิต , ผลติ , ผลติ , และช่างจกัรผลติ  และดาํเนินการขยายผลการใชร้ะบบ 

EVAP ในโรงงานบรีุรมัย ์ 

เพอืปรบัลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้   บรษัิทฯ ยงัดาํเนินการปรบัเปลียนอปุกรณไ์ฟฟา้ ทมีีประสิทธิภาพ ดงัน ี

1.  เปลยีนมอเตอรจ์กัรอตุสาหกรรม จาก Clutch Motor เป็น Servo Motor ซงึควบคมุ Speed ความเรว็ และ  

Torque แรงบิด โดยไมต่อ้งทาํงานตลอดเวลาทเีปิดสวิทซ ์ ตา่งจาก Clutch Motor ซงึทาํงานตลอดเวลาเมอืเปิดสวิทซ ์ทาํ

ใหส้นิเปลืองพลงังาน ทงันีบรษัิทดาํเนินการเปลียน Servo Motor ในปี  -  สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้ตงัแตปี่ 2558 ลดลง

เกือบ  ลา้นบาท/ปี  ซงึบรษัิทฯ ไดเ้ปลยีน Servo Motor รวมเป็นจาํนวนทงัสนิ ,    ลกู  

 

 

 

 

 

 

 

2. การเปลยีนหลอดไฟ จากหลอด Fluorescent 36 W เป็น หลอด LED 18 W ซงึใชพ้ลงังานไฟฟา้นอ้ยกวา่  

หลอด Fluorescent 36 W บรษัิทไดเ้รมิทยอยเปลยีนหลอดไฟดงักลา่วในทกุโรงงาน ตงัแตปี่ 2561 จนครบตามจาํนวน 

,  หลอด ทาํใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ไดถ้งึ %  เมอืเทียบกบัการใชห้ลอดไฟแบบเดิม 

 

 

 

 

 

โรงงาน สาย  ทา่พระ ชยันาท บรุรีมัย ์ ยโสธร รวม 

จาํนวนทเีปลยีน   ลกู  ลกู  ลกู  ลกู  ลกู ,  ลูก 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใชพ้ลงังาน 
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(Fluorescent 36W/1หลอด และ LED 18W/1หลอด ใชพ้ลงังานไฟฟา้ ,  และ ,  กิโลวตัต/์เดือน ตามลาํดบั )                                                            

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

ไฟฟ้า ลดลง 

ยโสธร 2,302 17,150 8,486 8,664 

50.51% 

ชยันาท 813 6,057 2,997 3,060 

บรุรีมัย ์ 289 2,153 1,065 1,088 

สาย  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. ปรบัเปลยีนระบบปรบัอากาศทีโรงงานทา่พระเป็นระบบแอรชิ์ลเลอร ์และโรงงานพทุธมณฑลสาย 5   เป็น 

ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) ซงึระบบนเีป็นเทคโนโลยีทีควบคมุการจา่ยปรมิาณสารทาํความเย็นโดยตรง ทาํ

ใหค้วบคมุอณุหภมิูไดแ้มน่ยาํ และประหยดัพลงังานไฟฟา้ เมอืเทียบกบัระบบปรบัอากาศอนืๆ จึงสามารถปรบัลดพลงังาน

ไฟฟา้ไดถ้ึง %  

 เครอืงปรับอากาศ 

30,000 BTU  
เครอืงปรับอากาศ VRF ผลต่าง % 

พลงังานไฟฟา้/เดือน 

กิโลวตัต ์
51,000 44,880 6,120 12% 

 

 

4. ปรบัเปลยีนเครอืงปรบัอากาศเป็นเครอืงปรบัอากาศรุน่ใหมแ่บบประหยดัไฟเบอร ์  ทงั 5 โรงงาน โดยได ้

ดาํเนินการเปลยีนจาํนวน  ตวั สามารถปรบัลดพลงังานไฟฟา้ได ้ ,  KW/เดือน คิดเป็น . %  

โรงงาน สาย  ทา่พระ ชยันาท บรุรีมัย ์ ยโสธร รวม 

จาํนวนทเีปลยีน   ตวั  ตวั  ตวั  ตวั  ตวั  ตวั 

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

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใชพ้ลงังาน 

 

5. ปรบัเปลยีนปัมลมชนิดลกูสบู เป็นปัมลมชนิดสกูร Inverter ซงึเป็นระบบทีช่วยใหค้วามดนัลมคงท ีและ 

สามารถประหยดัพลงังานไฟฟา้ได ้ - %   

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใชพ้ลงังาน 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใชพ้ลงังาน 
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นอกจากนีบรษัิทดาํเนินมาตรการตา่งๆ เพอืลดการใชไ้ฟฟา้ทีไมจ่าํเป็น โดยลอ็คหน้าปุ่มทตีัวรีโมท

เครอืงปรับอากาศ ในระดบัอณุหภมิูที  C ทาํใหเ้ปิดปิด-ได ้แตไ่มส่ามารถปรบัอณุหภมูิ  และตดิตังมิเตอรว์ดั

พลังงานแยกตามแผนกต่างๆ  เพอืวดัคา่การใชพ้ลงังานแตล่ะแผนก สาํหรบัวิเคราะหก์ารวางแผนลดการใชพ้ลงังาน 

และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่  

อีกทงัไดด้าํเนินการปฏิบตัิการเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance)  เพอืบาํรุงรกัษาเครอืงจกัรและอปุกรณ์

ใหพ้รอ้มใชง้าน รกัษาสภาพ ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสยีหาย โดยเฉพาะเครอืงจกัรและอปุกรณท์มีกีารใชพ้ลงังานสงู เช่น 

แผนงานประจาํปีสาํหรบัการดแูลบาํรุงรกัษาเครอืงปรบัอากาศ และระบบปรบัอากาศ  เพอืลดการสญูเสียดา้นพลงังาน 
 

และทีสาํคญัไมน่อ้ยไปกวา่การดาํเนินมาตรการตา่งๆ คือ การปลกูจิตสาํนกึดา้นการอนรุกัษ์พลงังานแก่พนกังาน

ในองคก์ร โดยสง่เสรมิและสรา้งความรูใ้หก้บัพนกังาน รวมถงึการจดักิจกรรมต่างๆเพอืรณรงคแ์ละสรา้งจติสาํนกึทเีกียวกบั

การประหยดัไฟฟา้ นาํ เช่น โครงการลดการใชน้าํ ใชไ้ฟฟา้จากองคก์รสูบ่า้น, การประกวดภาพวาดเกียวกบัการอนรุกัษ์

พลงังาน, การประกวดคาํขวญัเกียวกบัการอนรุกัษ์พลงังาน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ในการบรหิารจดัการพลงังาน บรษัิทยงัคาํนงึถงึผลกระทบตอ่ภาวะโลกรอ้นและสงิแวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานเกิน

ความจาํเป็น ดงันนัจึงสง่พนกังานเขา้อบรม  หลกัสตูร Carbon Footprint for Organization  ณ วนัท ี2 ธันวาคม  2021 
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ผลการดาํเนินงานเพือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  

จากการดาํเนินงานและมาตรการต่างๆดา้นพลงังานของบรษัิท ทาํใหท้กุโรงงานสามารถปรบัลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ได้

มากกวา่เปา้หมายทีกาํหนดไว ้10%  โดยสามารถปรบัลดพลงังานไฟฟา้ไดถ้ึง  12 % 

โรงงาน 2562 (KW) 2563  (KW) 2564  (KW) พลังงานไฟฟ้าลดลง 

สาย  3,009,180 2,333,380 2,008,723 -11% 

ทา่พระ 608,244 438,217 389,505 -11% 

ชยันาท 358,336 302,072 269,056 -3% 

ยโสธร 1,009,574 788,259 764,910 -28% 

บรุรีมัย ์ 188,415 156,709 112,603 -14% 

สาํนกังาน 624,787 524,222 452,324 -11% 

รวม 5,798,536 4,542,859 3,997,121 12% 

 

 

เมอืพิจารณาผลดาํเนินงานเทยีบเปา้หมายระยะยาว 5 ปี ในการปรบัลดการใชไ้ฟฟา้ 33%  พบวา่ ในปี 2564 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ = 3,997,121 KW. เมอืเทียบกบัปี 2562 สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้31%   

 

การบริหารจัดการนาํ 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

นาํเป็นทรพัยากรทีสาํคญัของโลก แตท่รพัยากรทสีาํคญันไีดเ้กิดการขาดแคลนมากขนึ ปรมิาณการใชน้าํของโลก

เพมิมากขนึกวา่สองเทา่ของอตัราการเติบโตของประชากรในช่วงศตวรรษทีผ่านมา รวมทงัคณุภาพนาํในโลกทีลดลงเรอืยๆ

ซงึสง่ผลถึงสขุภาพของผูค้นและระบบนิเวศ  ทางบรษัิท ซาบีนา่ตระหนกัถึงความสาํคญัของนาํทีเป็นทรพัยากรมคีา่ทีตอ้ง

อนรุกัษ์และใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ จึงมุง่มนัทจีะบริหารจัดการ การอุปโภคนาํในองคก์ร รวมทงัควบคุมดูแลจัดการ

นาํทงิทีปล่อยออกจากโรงงาน เพอืลดผลกระทบกบัชมุชนรอบขา้งใหน้อ้ยทีสดุ และเป็นไปตามกระบวนทศัน ์“การ

พฒันาทยีงัยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ในขอ้ 6 

ทงันี บรษัิทกาํหนดเปา้หมายระยะยาว 5 ปี ในการลดการใชน้าํอปุโภคขององคก์ร ซงึปี 2562 มีปรมิาณการใชน้าํ

อปุโภค 113,460 ลบ.ม.โดยมีเปา้หมายปรบัลด 15% หรอืในปี 2566 จะตอ้งมีปรมิาณการใชน้าํอปุโภค ไมเ่กิน 96,441 

ลบ.ม 

เป้าหมายการดาํเนินงาน  ปี 2564 

1. ลดการใชน้าํอปุโภคขององคก์รลง 3% โดยเทยีบกบัปี 2563 

2. ควบคมุดแูลจดัการนาํทิงใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมาย และไมส่ง่ผลกระทบทางลบตอ่ชมุชนโดยรอบ 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 302-1 การใชพ้ลงังานภายในองคก์ร 
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แนวทางการจดัการลดการใชน้าํอุปโภคขององคก์ร 3% 

บรษัิทฯมีการรณรงคเ์พอืสรา้งจิตสาํนกึในการใชน้าํใหเ้กิดความคุม้คา่และเกิดประโยชนส์งูสดุ โดยการ 

ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางตา่งๆ  เช่น  โปสเตอรม์าตรการประหยดันาํ  เสียงตามสาย  ใหพ้นกังานรบัทราบและปฏิบตัิ

ตาม 

 

 

 

 

 

 

- มีการจดัทาํแผนงาน PM (Preventive Maintenance) ในการบาํรุงรกัษาระบบสาธารณปูโภคประจาํปี เพอืป้องกนัการ

รวัไหลของนาํโดยเปลา่ประโยชน ์และดาํเนินการตามแผนเป็นประจาํทกุเดือน 

 

-ดาํเนินการปรบัเปลียนอปุกรณส์ขุภณัฑท์ชีาํรุด และติดตงัอปุกรณป์ระหยดันาํ ซงึปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกนัในทกุ

โรงงาน และสาํนกังาน  นอกจากนีบรษัิทเรมิแนวคิดการนาํนาํกลบัมาใชใ้หม ่(เฉพาะนาํสาํหรบัลา้งชกัโครก) โดยเรมิจาก

การนาํนาํทิงจากระบบแอรช์ิลเลอร ์(โรงงานทา่พระ) หมนุเวียนกลบัมาใชส้าํหรบัลา้งชกัโครก 

 

 

                

บอร์ดประชาสมัพนัธ ์ เสียงตามสาย 

แอร์ชิลเลอร์ นาํทิงแอร์ลงถงัเก็บนาํ นาํนาํกลบัมาใชใ้หม ่
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-สาํรวจพฤติกรรมการใชน้าํ เพอืหาทางปรบัลดการใชน้าํ เช่น การลา้งรถเปิดนาํทิงในขณะลา้ง เพราะระยะทางปิดก๊อกไกล 

 

 

 

 

-สาํรวจจดุเสยีงทอ่สง่นาํ เพอืป้องกนัท่อแตก เพอืดาํเนินการแกไ้ข :โรงงานยโสธรสาํรวจจดุเสยีงได ้15 จดุ  

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 : ลดการใชนํ้าอุปโภคขององคก์รเป้าหมาย ลดลง ˃3% 

 

 ผลดาํเนินงาน ปี 2564 ไมบ่รรลเุป้าหมายในการปรบัลดการใชน้าํ โดยโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 เพมิขนึ 4%  จากการ

รณรงคล์า้งมือบ่อยครงั เพอืป้องกนัการแพรก่ระจายโควิด 19 และโรงงานยโสธร เพมิขนึ 10% จากการขยายกาํลงัการผลติ 

สง่ผลใหก้ารใชน้าํบรโิภค โดยรวมเพมิขนึ 5%  อยา่งไรก็ตามจะดาํเนินการสาํรวจพฤติกรรมการใชน้าํของพนกังาน เพอืหา

แนวทางปรบัปรุงลดการใชน้าํตอ่ไป                                                                                           

 

 

 

โรงงาน 2562 (ลบม.) 2563 (ลบม.) 2564 (ลบม.) % ผลต่าง เทียบ 2564:2563 

สาย  35,592 30,115 31,201 4% 

ท่าพระ 7,860 6,281 6,100 -3% 

ชัยนาท 9,312 8,087 7,152 -12% 

ยโสธร 51,408 46,237 51,082 10% 

บุรรัีมย ์ 2,808 2,276 2,119 -7% 

สาํนักงาน 6,480 4,926 4,867 -1% 

รวม 113,460 97,922 102,521 
5% 

เฉลยี 9,455 8,160  8,543 

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบ GRI 303-5  ปริมาณการใชน้าํ 
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แนวทางการควบคุมดูแลจัดการนาํทงิ 

            โรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย  เป็นโรงงานเดียวทมีีกระบวนการยอ้มวตัถดุิบโดยมีสดัสว่นการยอ้มงาน

ตวัอยา่งและยอ้มยาง/รบิบิน คิดเป็น ผา้ยอ้ม . % และยาง/รบิบนิ . % จากปรมิาณวตัถดุิบทงัหมด โดยบรษัิทมี

กระบวนการบาํบดันาํทิงทีมีประสิทธิภาพ และมีการบาํรุงรกัษาตรวจสอบระบบบาํบดัอยา่งสมาํเสมอ  อกีทงัเพอืยืนยนั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบบาํบดั  และใหม้นัใจวา่นาํทงิทีปลอ่ยออกจากโรงงานผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที

กฎหมายกาํหนด ไมส่ง่ผลกระทบทางลบตอ่สิงแวดลอ้มและชมุชนรอบขา้ง ทางบรษัิทไดใ้หห้นว่ยงานภายนอกทีไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน ทาํการตรวจสอบระบบบาํบดัทกุเดือน  ทงันีบรษัิทดาํเนินการใหม้ีกระบวนการบาํบดันาํทิง ดงัน ี

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                        

 

                                                                                                                            

          

 

 

บ่อพกั บ่อบาํบดั 

บ่อปล่อย 

วดัค่า PH หมุนเวยีนนาํกลบัมาใชใ้หม ่

หอ้งยอ้ม 

วธีิการบําบัด 

.เติมกรด เพอืปรับสภาพนาํ 

.เติมสารเคมีให้ตกตะกอน E-Poly 

3. เติมอากาศ ดว้ยปัมลม  

4.หลงัจากนาํเปลียนเป็นสีชาแลว้ ให้ปิดเครืองปัมลม เพอืให้กากสีตะกอนตกสู่กน้บ่อ 

5.สูบนาํส่วนบนหลงับาํบดัมาใส่บ่อปล่อยนาํ เพอืให้ตกตะกอนอีกครัง 

วธีิการตรวจสอบ 

.ตรวจสอบประจาํวนัโดยผูรั้บผิดชอบ 

.ตรวจสอบประจาํเดือนโดยหน่วยงานทีขึน 

ทะเบียนภายนอก 

 

วธีิการกําจัด 

ติดต่อให้บริษทัรับกาํจดัของเสียนาํไปกาํจดั 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

ทงันีเครอืงปัมอากาศมีความสาํคญัในกระบวนการบาํบดันาํ เนอืงจากตอ้งเปิดเครอืงเพอืบาํบดันาํตลอดเวลาจนกวา่นาํ

ยอ้มสีต่างๆจะเป็นสีชาในทีสดุ ถา้เครอืงหยดุเดินจะสง่ผลใหเ้กิดนาํเน่าเสีย จงึตอ้งมีแผนการบาํรุงรกัษาเครอืงปัมอากาศ 

เพอืป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขนึตามตารางดา้นลา่ง        

              

 

 

 

 

 

 

 

เพอืเป็นการยืนยนัประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบบาํบดั และใหม้นัใจวา่นาํทงิทีปลอ่ยออกจากโรงงานเป็นไปตามที

กฎหมายกาํหนด และไม่สง่ผลกระทบดา้นลบตอ่สิงแวดลอ้มและชมุชนรอบขา้ง ทางบรษัิทจงึใหบ้รษัิท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั ซงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการทดสอบทาํการตรวจสอบระบบบาํบดัทกุเดือน 

หัวข้อ รายการ ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี

1 ตรวจสอบสภาพโดยทวัไป

2 ตรวจเชค็หลอดไฟหน้าตูค้วบคมุเบรกเกอร์

3 ตรวจเชค็การทาํงานของเครือง

4 ตรวจเชค็การรวัของลมและอุปกรณ์

5 ทดสอบวาวล์นิรภยั

6 เดรนถ่ายนาํทงิ

7 ตรวจสอบสภาพสายพาน

8 ปรบัตงัสายพาน

9 เปลียนสายพาน       ตามสภาพ

10 ตรวจสอบระดบันาํมนัปัมลม

11 ทาํความสะอาดตวักรองอากาศ

12 ตรวจเชค็จุดตอ่สายไฟ , อุปกรณ์

13 เปลียนกรองอากาศ       ตามสภาพ

14 เปลียนถ่ายนาํมนัปัมลม        ทุก 6 เดือน

15 ตรวจเชค็มอเตอร์ทาํความสะอาด

16 ทาํความสะอาดตวัเครือง

บริษทั ซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน ) / บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด

มาตราฐานการบาํรุงรักษาเครืองจักรชือ(เครืองจักร)…ปัมลม.....(CT-A )

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบ GRI 303-2 การจดัการผลกระทบทีเกียวขอ้งกบัการระบายนาํ 

นาํยอ้มสีต่างๆ นาํบ่อพกั นาํบ่อบาํบดั นาํบ่อปล่อยสีชา 
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ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 : ควบคุมดูแลจัดการนาํทงิ 

               ในปี 2564 โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 มีปรมิาณนาํทิงรวมเฉลยี  2,200 ลบม./เดือน โดยเป็นปรมิาณนาํทิงหรอื

นาํเสียจากการยอ้ม เฉลยี 120 ลบม./เดือน (120,000 ลติร) คิดเป็น 5.5% และมีนาํทิงจากการอปุโภคภายในโรงงาน เฉลีย 

2,080ลบม./เดือน (2,080,000 ลติร) คิดเป็น 94.5%   

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 303-5 ปรมิาณการใชน้าํ , GRI 303-4 การปลอ่ยนาํ 

               จากการทีบรษัิทไดด้าํเนินมาตรการตา่งๆเพอืดแูลและบาํบดันาํทงิก่อนปลอ่ยออกจากโรงงาน ทาํใหผ้ลการ

ตรวจวดัสารเคมตีกคา้งจากตวัอย่างนาํทิงของบรษัิท เป็นไปตามมาตรฐานทกีฎหมายกาํหนดทกุคา่ในแตล่ะเดือน  

 

                *ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรอืง กาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนาํทิงจากโรงงาน พ.ศ.  

     สว่นในเดือนทีมีค่าไมผ่า่นมาตรฐานบางคา่ ทางบรษัิทไดด้าํเนนิการแกไ้ขโดยการปรบัสตูรการใชส้ารเคมี

บาํบดันาํใหม ่ตามปรมิาณการใชส้ารเคมทีใีชย้อ้ม และเพมิชวัโมงการปลอ่ยอ๊อกซเิจนในนาํ จาก 20 ชม./วนั เป็น 22 ชม./

วนั เพอืใหไ้ดค้่าผ่านมาตรฐานควบคมุการระบายนาํทิงจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม       

นอกจากนีบรษัิทดาํเนินการสาํรวจผลกระทบตอ่ชมุชน ในสว่นโรงงานทา่พระ และโรงงานพทุธมณฑล สาย 5 ซงึ

ตงัใกลแ้หลง่ชมุชน (โรงงานยโสธรและโรงงานชยันาท มีพนืทโีรงงานอยูห่า่งชมุชน สว่นโรงงานบรีุรมัยต์งัอยูใ่นศนูยมี์ชยั

นางรอง ซงึเป็นพืนทโีรงงานเชา่ จึงไมไ่ดส้าํรวจ) มีรายละเอียดการสาํรวจประจาํปี 2564 ดงันี 

 

 

 

รายการทดสอบ หน่วย *มาตรฐาน มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

pH     -     5.5-9.0 8.7 8.7 9 8.9 8.6 8.5 8.5 8.5 7.5 8.4 8.6 8.9

Color(Normal) ADMI     ≤300 123 192 173 179 90 84 67 57 <10 58 27 59

Color(Adjust) ADMI ≤300 121 182 182 171 91 84 65 62 <10 51 31 43

Total Suspended 

Solids (TSS)
mg/l ≤50 29 <20 21

Not 

Detectable

Not 

Detectable

Not 

Detectable
41 33 <20

Not 

Detectable
<20 <0.01

Biochemical 

Oxygen

Demand(BOD)

Chemical Oxygen

Demand(COD)

332 27

mg/l ≤120 61 80 421 61 336

mg/l ≤20 11 12
Not 

Detectable
15

203

Not 

Detectable

187

7

43

7

<20

14 8

148 87

8

68
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การสาํรวจผลกระทบต่อชุมชน ปี 2564 โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 

  
 

ผลการสาํรวจพบวา่ ชมุชนไดร้บัผลกระทบดา้นสภาพนาํทิง (ส/ีกลนิ)  ในระดบันอ้ยและไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

100% แต่ไดร้บัผลกระทบดา้นการระบายนาํ อยูใ่นระดบัปานกลาง 11% (ไดร้บัผลกระทบระดบันอ้ยและไมไ่ดร้บั

ผลกระทบ 89%) บรษัิทจึงดาํเนนิแผนการแกไ้ขดงัน ี   

 

หัวข้อผลกระทบ การดาํเนินการแก้ไข 

ทางเดิน/การไหล/การระบายของนาํ -กาํหนดระดบันาํ (Risk Indicator) เพอืป้องกนันาํลน้ 

-สาํรวจสงิกีดขวางทางเดินของนาํทกุๆ สนิเดือน เพอื

กาํจดัสงิกีดขวางช่องทางเดินระบายนาํ 

 

สง่ผลใหบ้ริษัทไมม่ีขอ้รอ้งเรยีนในเรอืงการปลอ่ยนาํทิงจากชมุชน  นบัตงัแตโ่รงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑล

สาย  เปิดดาํเนินการมา ตงัแตปี่ 2540  จนถงึปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพมิ น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นาํทงิ

    1.1 ทางเดิน/การไหล/การระบายของนาํ 11% 17% 72%

    1.2 สภาพของนาํทปีล่อย (สี/กลิน) 33% 67%

2. อากาศ 

    2.1 ระบบการจดัการปล่อย อากาศ/ควนั 17% 83%

    2.2 สภาพของอากาศ/ควนัทปีล่อย (ฝุ่ น/กลิน) 17% 83%

    2.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 17% 83%

3. เสียง

    3.1 ผลกระทบทางเสียงจากการทาํงาน 17% 83%

    3.2 ผลกระทบทางเสียงจากการจดักจิกรรม ต่างๆ 17% 83%

4. ขยะมูลฝอย

    4.1 ระบบการจดัการขยะมูลฝอย (สถานท/ีอุปกรณ์จดัเกบ็) 17% 83%

    4.2 สภาพของขยะจากร้านคา้ (กลิน/พืนทสีาธารณะสกปรก) 17% 83%

    4.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 17% 83%

5. การจราจร

    5.1 การจดัการระบบการจอดรถ /แม่คา้ขายของ 11% 17% 72%

    5.2 ผลกระทบจากกลินไอเสีย/เสียง 17% 83%

ผลกระทบด้าน
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การมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพอากาศ 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

การเปลยีนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate change) สง่ผลกระทบตอ่ภาวะโลกรอ้นและสภาพภมิูอากาศ อนัมี

ผลตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรโลก ซงึเกิดจากการผนัแปรตามธรรมชาติและกิจกรรมของ

มนษุย ์บรษัิทซาบีนา่ มุง่มนัทจีะควบคุมดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขนึรูปฟองโมลด ์และดาํเนินงาน

เพือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบรษัิท เพอืใหเ้ป็นไปตามกระบวนทศัน ์“การพฒันาทียงัยืน” 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ในขอ้ท ี13 

ทงันีการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการดาํเนินงานของบรษัิท คาํนวณไดจ้ากกิจกรรม การขนสง่ทีบรษัิทดาํเนินการเอง  

การเดินทางเพอืประชมุ และการทิงขยะขององคก์ร (รายละเอยีดใน การจดัการขยะ)  

 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564   

1. ควบคมุดแูลมลภาวะทางอากาศ จากการดาํเนินงานของกระบวนการขนึรูปฟองโมลด ์ โดยควบคมุไมใ่หฝุ้่ นละออง

เกิน  มิลลิกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร และสารเคมี (โทลอีูน) ไมเ่กิน 200 ppm 

2. บรหิารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการขนสง่ รอ้ยละ 5  

3. บรหิารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการเดินทางเพอืประชมุ  รอ้ยละ 100 (ผ่าน VDO Conference ทงัหมด) 

แนวทางการจดัการเพอืดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขนึรูปฟองโมลด ์ 

กระบวนการขึนรูปฟองโมลด ์(Molding) เป็นกระบวนการเตรยีมชินวตัถดุิบเตา้ทรงก่อนเขา้สูก่ระบวนการผลติเย็บ  โดยจะ

มีการดาํเนินงานเฉพาะทโีรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย 5 
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          กระบวนการขนึรูปฟองโมลดก์่อใหเ้กิด ฝุ่ นละออง และสารเคมีโทลอูีน จึงตอ้งมกีารระบายอากาศจากเครอืงขนึรูป

ฟองโมลด์ โดยใชท้อ่ดดูอากาศ แลว้ผ่านเครอืงบาํบดัอากาศ แลว้จึงปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ ซงึประกอบดว้ย 

1. ทอ่ดดูอากาศ (hood) จะดดูอากาศภายในทมีกีารเจือปนของฝุ่ นละอองและสารเคมี จากเครอืงขนึรูปฟองโมลด ์

   

2. ระบบแผ่นกรองซงึประกอบดว้ยแผ่นกรองทีทาํหนา้ที กรองฝุ่ นและสารเคมใีหไ้ดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด และ

เพอืใหก้ารกาํจดัฝุ่ นและสารเคมเีป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จงึมกีารบาํรุงรกัษาโดยลา้งแผ่นกรองทกุเดือนตาม

แผนงานทกีาํหนด และจะเปลียนแผ่นกรองทกุๆ 2 ปี เพอืใหไ้ดซ้งึประสิทธิภาพของการกรองตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

3. ปลอ่งระบายอากาศ โดยจะเจาะรูทปีลอ่ง เพอืสามารถใสเ่ครอืงมอืสาํหรบัตรวจวดัคา่ฝุ่ นและสารเคมีในอากาศที

ถกูบาํบดัแลว้ โดยคา่การตรวจวดัตอ้งไดต้ามมาตรฐาน จึงจะสามารถปลอ่ยอากาศดงักลา่วไปในบรรยากาศได ้

   

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 เพอืดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขนึรูปฟองโมลด ์

จากการตรวจวดัคา่ฝุ่ นละอองและสารเคมี ประจาํปี 2564 พบวา่คา่ฝุ่ นละอองและสารเคมี (โทลอีูน) ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

การขึนรูปฟองโมลด ์
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วันทีตรวจวดั บริเวณทตีรวจวัด 

ผลการตรวจวดัฝุ่น

ละอองไม่เกิน 400 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร 

ผลการตรวจวดัสารเคมี 

(โทลอูนี)  ไม่เกิน 200 

ppm 

สถานะ 

 

 

10 พ.ย. 4 

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

ปลอ่ง MO-BW-02 .   มก./ลบ.ม. 0.21 ppm ผ่านมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-03 .   มก./ลบ.ม. 0.25  ppm ผ่านมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-04 .   มก./ลบ.ม. 1.21 ppm ผ่านมาตรฐาน 

ปลอ่ง MO-BW-05 .  มก./ลบ.ม. 0.66 ppm ผ่านมาตรฐาน 

จากการทีบรษัิทดาํเนินการควบคมุดแูลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขนึรูปฟองโมลด ์ทาํใหไ้มเ่กิดผลกระทบทาง

ลบตอ่ชมุชนและสงิแวดลอ้ม  สง่ผลใหบ้ริษัทไมม่ีขอ้รอ้งเรยีนในเรอืงอากาศทีปลอ่ยออกสูภ่ายนอก นบัตงัแตโ่รงงานซาบี

นา่ สาขาพทุธมณฑลสาย  เปิดดาํเนินการมา ตงัแตปี่  จนถึงปัจจบุนั   และจากการสาํรวจผลกระทบจากการ

ดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี  

แนวทางการจดัการเพอืลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

การเติบโตในชอ่งทางการขายแบบไม่มีรา้น (NSR) – การขายแบบไมม่ีรา้นผ่านช่องทางการขายออนไลน,์ ทีวี และ

แคตตาลอค ลดการเคลอืนยา้ยสนิคา้ไปยงัจุดขาย และลดการสง่สินคา้เหลือจากการขายกลบัคืนคลงัสินคา้ นอกจากนี

ลกูคา้สามารถเลอืกซอืสินคา้โดยไมต่อ้งเดินทางไปยงัจดุขายตา่งๆ ดงันนัการเติบโตของช่องทางการขายแบบไมม่รีา้น เป็น

การ สนบัสนนุใหล้ดการขนสง่สินคา้และลดการเดินทางของลกูคา้ สง่ผลตอ่การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทลีดลง ซงึในปี 

2564 

การขายแบบไม่มีรา้นเติบโต 12% เมอืเทียบกบัปีทผี่านมา (ทงันีเทียบ 2559 : 2564 เติบโต  2,160 %) ซงึช่วยลดการขนสง่

สินคา้ทีไมจ่าํเป็น 3,199,174 ชิน และลดการเดินทางของลกูคา้ในการซือ 540,183 ออเดอร/์ครงั 

การขนส่ง-บรษัิทดาํเนินมาตรการต่างๆ เพือลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการขนสง่ โดยเปลยีนชนิดนาํมนั

เชือเพลงิ ดีเซล B7 (ดเีซลเดิม) เป็น ดีเซล B10 (ดีเซลใหม)่ ซงึชว่ยลดฝุ่ น PM 2.5 เนืองจากมีสดัสว่นไบโอดีเซลทมีากขนึ

และเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้มมากกวา่, ดแูลรกัษาสภาพรถใหพ้รอ้มใชง้าน โดยตรวจสอบลมยางและความสมบรูณด์อกยาง 

ซงึสง่ผลตอ่ปรมิาณการใชน้าํมนัรอ้ยละ  ของอตัราสนิเปลืองพลงังานทงัหมด รวมทงัฝึกอบรมพนกังานขบัรถอยา่ง

ปลอดภยัและประหยดัพลงังาน, กาํหนดความเรว็, ไมต่ิดเครอืงทิงไว,้ วางแผนเดินทาง  ฯลฯ  
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ในการดาํเนินงานเพอืลดการขนสง่ระหวา่งโรงงาน (โรงงานสาขาพทุธมณฑลสาย  ถงึปลายทางทีโรงงาน

ชยันาท ยโสธร บรุรีมัย)์  ทกุโรงงานวางแผนประสานงานขนสง่วตัถดุิบและสินคา้สาํเรจ็รูป เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

บรรทกุอยา่งเตม็ที ซงึช่วยลดจาํนวนเทียวรถขนสง่ระหวา่งโรงงานมากทีสดุ  นอกจากนไีดว้างแผนเสน้ทางในการขนสง่ไป

ยงัรา้นคา้ตา่งๆ และรบักลบั โดยสรา้งระบบการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานขนสง่และพนกังานขาย (PC)   เพอืให้

พนกังานขายสามารถแจง้สนิคา้คืนเขา้ระบบ และหนว่ยงานขนสง่สามารถรบัของคืน เพือลดเทยีวเปลา่ในขากลบั 

การเดนิทางเพือประชุม –  บรษัิทไดท้บทวนความจาํเป็นและวิเคราะหร์ายละเอยีดการเดินทางเพือประชุมบอรด์ 

Output, Quality, HR, Shipment เพอืลดจาํนวนของการประชมุ และ ปรบัเปลียนการประชมุเป็นแบบ Video conference 

ซงึทาํใหพ้นกังานลดการเดินทางเพือประชุม สง่ผลสืบเนืองใหล้ดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ทงันี ปรมิาตรนาํมนัดีเซล  

ลิตร ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (CO ) .  กิโลกรมั 

สาขา ระยะทาง/

รอบ(ก.ม.) 

ระยะทางไป-

กลับ(ก.ม.) 

รายละเอียดการประชุม/ครงั 

รถตู้/รถยนต์

(คนั) 

กิโลเมตร/

การประชุม/

เดือน 

ปริมาณ

นาํมัน (ลิตร) 

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

(kgCO2e) 

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

Quality 1,058 2,116 6 2,220 233.94 642.07 

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

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

ผลจากการปรบัปรุงเทคโนโลยีเพอืการประชมุผ่าน Video conference ทาํใหใ้นปี 2564 ไม่ตอ้งเดนิทางและใชก้ารประชมุ

ผ่าน Video conference 100%  

 

วาระการประชุม 

ปี  ปี 2563 ปี 2564 

เดินทางมาประชุม เดินทางมาประชุม 
Video 

conference 

Video conference 

Output 12 ครงั/ปี 2 ครงั/ปี 8 ครงั/ปี 12 ครงั / ปี 

Quality 6 ครงั/ปี 2 ครงั/ปี 3 ครงั/ปี - 

HR. 12 ครงั/ปี 2 ครงั/ปี 9 ครงั/ปี 12 ครงั / ปี 

Shipment 24 ครงั/ปี 6 ครงั/ปี 14 ครงั/ปี 24 ครงั / ปี 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 เพอืลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

การเติบโตในชอ่งทางการขายแบบไม่มีรา้น (NSR) และการขนส่ง – จากการดาํเนินมาตรการต่างๆ ทาํใหส้ามารถ

ปรบัลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดอ้ยา่งต่อเนอืง นบัจากปี 2562 ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 478.01 

TonCO2e ลดลงเป็น 363.08 TonCO2e  ในปี 2564  ซงึปรบัลดลง 114.93 TonCO2e คิดเป็น 24%  
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(ปรมิาตรนาํมนัดีเซล  ลติร ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรมั)  

ประเภท 

2562 2563 2564 

ระยะทาง 

(ก.ม.) 

ปริมาตร

นาํมนั (ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก 

(TonCO2e) 

ระยะทาง (ก.ม.) ปริมาตรนาํมนั 

(ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก 

(TonCO2e) 

ระยะทาง 

(ก.ม.) 

ปริมาตร

นาํมนั (ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก 

(TonCO2e) 

รถ 6 ลอ้ 356,395.00 55,367.91 151.96 285,325.00 35,047.03 96.19 290,487.00 37,977.86 104.23 

รถขนสง่ 785,546.00 66,836.31 183.44 633,482.00 59,867.70 164.31 636,534.00 52,087.60 142.96 

รถตกแต่งรา้นคา้ 585,571.00 51,959.95 142.61 542,822.00 44,135.41 121.13 467,444 42,222.76 115.88 

รวม 1,727,512.00 174,164.17 478.01 1,461,629.00 139,050.14 381.63 1,394,465.00 132,288.22 363.08 

ลดลง      20.16% / ปี   4.86%  /  ปี 

          

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 305-2  การปลอ่ยก๊าซ GHG พลงังานทางออ้ม,  GRI 305-5  ลดการปลอ่ย 

greenhouse gases หรอืก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม 

การเดนิทางเพือประชุม - จากการดาํเนินมาตรการตา่งๆ เพือลดการประชมุ ทาํใหส้ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจก ได้ถงึ %  ทงันี ปรมิาตรนาํมนัดีเซล  ลติร ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรมั  

วาระการ

ประชุม 

ปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก/ครงั 

(kgCO2e) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี  

เดินทางมา

ประชุม 

ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 

(kgCO2e) 

เดินทางมา

ประชุม 

ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก 

(kgCO2e) 

เดินทางมา

ประชุม 

Output 660.19  ครงั/ปี 7,922.28 2 ครงั/ปี 1,320.38 

- 

Quality 642.06  ครงั/ปี 3,852.36 2 ครงั/ปี 1,284.12 

HR 623.94  ครงั/ปี 7,487.28 2 ครงั/ปี 1,247.88 

Shipment 667.39  ครงั/ปี 16,017.36 6 ครงั/ปี 4,004.34 

รวม 2,593.58  35,279.28  7,856.72 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรอืก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม 

สรุปการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

ผลการดาํเนินงานของบรษัิททตีอ้งการมีสว่นรว่มในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เพอืรว่มมือกนัจาํกดัการ

เพมิอณุหภมิูของโลกไมใ่หเ้กิน 2 องศาเซลเซียส ผา่นการขายแบบไมมี่หนา้รา้น, การขนสง่, การประชมุผา่น VDO 

Conference  และการบรหิารจดัการของเสยี (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ขอ้ 13 Climate Action การรบัมือการ

เปลยีนแปลงสภาพภมูิอากาศ )  สง่ผลใหส้ามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก  
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 ปี  (TonCO2e) ปี 2563 

(TonCO2e) 

ปี  

(TonCO2e) 

ผลต่าง (TonCO2e) 

การขาย NSR/การขนสง่ 478.01 381.63 363.08 ลดลง .  

การเดินทางมาประชมุ 35.28 7.86 - ลดลง   7.86 

การบรหิารจดัการของเสยี 249.38 141.41 121.07 ลดลง 20.34 

รวม 762.67 530.90 484.15 ลดลง 46.75 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรอืก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม                                   

ดงันนั ปี 2564 ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 484.15 ตนั ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 46.75 ตนั คิดเป็นปรบัลดได ้9% 

ถา้เทียบปี 2562 : 2564 ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ลดลง 278.52 ตนั คิดเป็น 36.52% 

 

การบรหิารจัดการของเสีย 

 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

 บรษัิทมุ่งมนัทจีะดาํเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สิงแวดลอ้ม จึงมเีปา้หมายในการบรหิารจดัการของเสยี ทงั

ขยะทวัไป  และขยะทีเกิดจากกระบวนการผลติ  โดยตอ้งไมส่รา้งผลกระทบทางลบตอ่สิงแวดลอ้มและชมุชน และสง่เสรมิ 

Reuse Reduce Recycle ในรูปแบบตา่งๆ ซงึช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) อีกทงันาํไปสูก่ารจดัการ 

อตุสาหกรรมสีเขยีว (Green Industry) ต่อไป   

 ทงันี บรษัิทกาํหนดเปา้หมายระยะยาว 5 ปี ในการจดัการของเสีย ซงึปี 2561 มีปรมิาณขยะทวัไป ,  กก. 

 โดยมีเปา้หมายปรบัลด 50% หรอืในปี 2565 จะตอ้งมีปรมิาณขยะทวัไปไมเ่กิน 258,559 กก. 

เป้าหมาย การบริหารจัดการของเสีย  ปี 2564 

               1. ลดขยะทวัไปซงึเป็นขยะทิงฝังกลบไม่นอ้ยกวา่ 10%  

2. นาํขยะไปทาํปุ๋ ยหมกัชีวภาพและนาํหมกัชวีภาพ ไมน่อ้ยกวา่ 70  กก.  

 3. รวบรวมกลอ่งนมและเครอืงดืม UHT เพอืบรจิาคในโครงการ Greenroof ไมน่อ้ยกวา่ 70 กก.  

              4. ขยะทีเกิดจากกระบวนการผลิต ถกูดาํเนินการโดยผูร้บัเหมาทีไดร้บัใบอนญุาต 100%   

               5. ของเสยีจากการดาํเนินงานตอ้งไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ชุมชนและสงิแวดลอ้ม 

แนวทางการบรหิารจัดการขยะทวัไป  

เพอืลดปรมิาณขยะทวัไป บรษัิทใชห้ลกัการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle)  โดย 

             -  Reuse รณรงคก์ารใชซ้าํ-กระดาษ 2 หนา้, กลอ่งกระดาษ, ถงุพลาสติกขนงานในกระบวนการปฏิบตัิงาน   

             -  Reduce ทบทวนขนัตอนการทาํงาน เพือปรบัลดเอกสารและแบบฟอรม์-ปรบัขนาดจาก A4 เป็น A5 (ครงึหนงึ

ของ A4) และใช้หลักการ Paperless โดยการใช้  Google Form, ส่ง E-mail แทนการปริน นอกจากนียังสนับสนุนให้

รา้นอาหารในโรงงานงดการใชภ้าชนะทีใชค้รงัเดียวทิง (single-use) เพือลดขยะจากกลอ่งโฟม, ถว้ยโฟม, ชอ้นพลาสติก 

หรอืจานกระดาษ 

              - Recycle   ดาํเนินงานผ่าน 3 โครงการ คือ 
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โครงการปุ๋ยหมกัชวีภาพและนาํหมกัชวีภาพ ทีโรงงานชยันาท โดยนาํเศษอาหาร 3 กก. ผสมกบันาํเปลา่  ลติร และ

นาํตาลทรายแดง  กก. ใสใ่นถงัหมกั คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนั จากนนัปิดฝาเก็บไวใ้นทรีม่ นานประมาณ 10-15 วนั แลว้จงึ

สามารถนาํไปใสเ่ป็นปุ๋ ยใหพื้ชผกัผลไมไ้ด ้

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI -   ประเภทของเสียและวิธีการกาํจดั 

โครงการรวบรวมกล่องนมและเครอืงดมื UHT เพอืบรจิาคในโครงการ Greenroof    ทงันี  Greenroof  หรอื หลงัคา

เขียว คือโครงการทสีนบัสนนุการคดัแยก จดัเก็บขยะรไีซเคิลกลอ่งเครอืงดืมทีใชแ้ลว้อยา่งยงัยืน โดยการรวบรวมกลอ่ง

เครอืงดืมทีบรโิภคแลว้ไปรไีซเคิลเป็นแผ่นหลงัคา เพอืใหก้บัมลูนิธิอาสาเพอืนพงึ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สาํหรบั

มอบใหก้บัชมุชนทีขาดแคลนตอ่ไป 

 

โดยแตล่ะโรงงานจะทาํจดุคดัแยกกลอ่งนม เพอืใชท้าํ Greenroof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

โครงการวดัจากแดง จ.สมุทรปราการ 

วดัจากแดงรว่มกบับรษัิท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (GC) ดาํเนินการจดัการขยะในชมุชนอยา่งครบวงจร และพฒันา

ผลิตภณัฑที์เพมิมลูคา่จากการรีไซเคิล จนออกมาเป็นผืนผา้และตอ่ยอดมาเป็นผลิตภณัฑจี์วรรีไซเคิล  

โรงงานยโสธร 

โรงงานท่าพระ            โรงงานสาย  

 โรงงานบุรีรัมย์  โรงงานชัยนาท 

หลงัคาขนาด 1×2.40 

เมตร จะใชก้ลอ่ง

เครอืงดืมประมาณ 

,  กลอ่ง 
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จากการทีบรษัิทมีการรณรงคค์ดัแยกขยะอยูแ่ลว้ และเห็นความสาํคญัของโครงการดงักลา่ว จึงสนบัสนนุโดยการจดัจดุทิง

ขยะขวดพลาสติกเพือวดัจากแดง แลว้ทาํความสะอาดขวดพลาสติกทงัหมด หลงัจากนนันาํมาแยกออกตามลกัษณะของ

พลาสติก เป็น ขวดพลาสตกิ, ฝาขวด, ฉลากและหลอด เก็บรวบรวมไว ้เพอืใหต้วัแทนวดัจากแดงมารบั  

 

 

ในปี 2564 บริษัทได้เข้ารว่มโครงการกับวดัจากแดง โดยบริจาคขวดพลาสตกิไปแลว้ดังนี 

สาขา จาํนวนวขวดทบีริจาค (ใบ) 

สาํนกังานใหญ่ 6,489 

ทา่พระ 3,500 

สาย 5 300 

ยโสธร 1,000 

ชยันาท 300 

บรุรีมัย ์ 500 

ยอดรวม 12,089 

 

นอกจากนีทุกโรงงานรณรงคก์ารคดัแยกขยะ และกาํหนดถังขยะสาํหรบัทิงขยะแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม ซึงส่งผลต่อ

ปรมิาณขยะทวัไปทีลดลง จากการคดัแยกขยะ Recycle  

 

 

จีวร 1 ผืน  ใช้ขวดพลาสตกิ  ขวด 

ผ้าไตรจีวร 1 ชุด  ใช้ขวดพลาสตกิ  ขวด 
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กล่องกระดาษ

ส่งเข้าโรงงาน เพือบีบอดัเป็นก้อน

ขายต่อให้โรงงาน Recycle กระดาษ 

ทําการเอากล่องกระดาษไปต้ม เพือเอาเยือกระดาษ

กระดาษ Recycle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อีกทงัดาํเนินการจดัพนืทใีนการวางถงัขยะ โดยยา้ยจากหนา้โรงงานซงึเป็นพืนทสีาธารณะมาอยูใ่นบรเิวณ

โรงงาน  และรณรงคก์ารทิงขยะของพนกังานในจดุทีกาํหนด นอกจากนจีดัใหม้ีการทาํความสะอาดหลงัการขายอาหาร

กลางวนัทกุครงัของแมค่า้ทีขายของหนา้โรงงาน และทีสาํคญั คือ บรษัิทจดัหาผูร้บัเหมากาํจดัขยะทีมีใบรบัอนญุาต เพอื

นาํขยะมลูฝอยไปดาํเนินการกาํจดัขยะอยา่งถกูตอ้ง  ทงันีบรษัิทดาํเนินการสาํรวจในเรอืงผลกระทบดา้นลบ ทชีมุชนไดร้บั

จากการดาํเนินงานของบรษัิท แลว้นาํปัญหาดงักลา่วจากขอ้รอ้งเรยีนของชมุชน เพอืหาแนวทางปรบัปรุงและแกไ้ขตอ่ไป 

แนวทางการบรหิารจัดการขยะทเีกดิจากกระบวนการผลิต 

       บรษัิทไดด้าํเนินโครงการ Zero Waste (รายละเอียดในความรบัผิดชอบตอ่การผลิต) และดาํเนนิการคดัแยกขยะจาก

กระบวนการผลิต เพอืสะดวกตอ่การบรหิารจดัการขยะและจดัหาผูร้บัทิงขยะทีนา่เชือถือและมใีบอนญุาต เพอืนาํกลอ่ง

กระดาษ, ถงุพลาสติก ไป Recycle และเศษผา้, ยาง, ดา้ย, ฟอง นาํไปกาํจดัอยา่งถกูตอ้ง 
 

กระบวนการ Recycle กล่องกระดาษ จากการดาํเนินงานของผู้รับทงิขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานชยันาท โรงงานยโสธร โรงงานท่าพระ 

สาํนกังานใหญ่ โรงงานสาย  โรงงานบุรีรัมย ์
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การตรวจสอบประเภทของพลาสติก

การบดโม่พลาสติก

การล้างพลาสตกิ

การผสมแม่สีให้กบัเศษพลาสตกิ

หลอม( Recycle) ด้วยความร้อน

เมด็พลาสตกิ

กระบวนการ Recycle ถุงพลาสติก จากการดาํเนินงานของผู้รบัทงิขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกาํจดั 

 

 

ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการขยะทัวไป ปี 4 

        จากการดาํเนินงานเพอืบรหิารจดัการขยะจากพนกังานในโรงงาน สง่ผลใหม้ีปรมิาณขยะลดลง และคดัเลอืกผูร้บัจา้ง

ทมีีใบอนญุาติรบัไปดาํเนินการกาํจดัขยะ (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ขอ้ 12 Responsible Consumption and 

Production แผนการบรโิภคและการพฒันาทียงัยืน)  ทงันีในปี 2564 การดาํเนินงานเพอืบรหิารจดัการขยะ สามารถทาํให้

ปรมิาณขยะทวัไปลดลง 14% (จากเปา้หมายปรบัลด 10%) สง่ผลใหส้ามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงไดถ้ึง 

20,346 Kg.CO  (ขยะฝังกลบ 1 Kg. ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ .   Kg.CO2) 

 

 
2561 2562 2563 2564 

ขยะทวัไป ต่อ ปี(กก.) 517,771 296,170 167,947 143,783 

ปริมาณคารบ์อนไดออกไซด ์

Kg.CO2 

  

435,963  

 

 249,375  

  

141,411  

 

121,065   

% ลดลงเทียบปี  43% 43% 14% 
 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกาํจดั 

 

สว่นเปา้หมายระยะยาว 5 ปี คือ ปรบัลดขยะทวัไป 50% (เปรยีบเทียบ 2561: 2566)  ซงึในปี 2564 เทียบปี 2561 สามารถ

ดาํเนินการปรบัลดได ้ 72% 
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ส่วนการดาํเนินงานตามโครงการ Recycle ขยะทวัไป มผีลดาํเนินงานดงันี 

เป้าหมายของการลดขยะทวัไป 

ประเภท Recycle 

เป้าหมาย 2564 

(Kg.) 
2563 2564 

โครงการปุ๋ ยหมกัชีวภาพและนาํหมกัชีวภาพ 

(เศษหญา้ เศษอาหาร)  
70 88.5 89.7 

โครงการรวบรวมกลอ่งนมและเครอืงดืม UHT  

เพอืบรจิาคในโครงการ Greenroof   
70 55.2 75 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกาํจดั 

 

ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการขยะทเีกดิจากกระบวนการผลิต ปี 4 

            ปรมิาณขยะจากกระบวนการผลิตในปี 2564 เพมิขนึจากกาํลงัการผลิตทกีลบัสูส่ภาวะปกติหลงัจากสถานการณ์

โควิด 19 อยา่งไรก็ตามบรษัิทรบัผิดชอบบรหิารการจดัการขยะทีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยคดัเลือกผูร้บัเหมาทีไดใ้บรบั

อนญุาตกาํจดัอยา่งถกูตอ้ง 100% (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ขอ้ 12 Responsible Consumption and Production 

แผนการบรโิภคและการพฒันาทยีงัยืน) ทงันีมีปรมิาณขยะทีเกิดจากกระบวนการผลิต ดงัน ี

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสยีและวิธีการกาํจดั 

นอกจากนีบรษัิทดาํเนินการสาํรวจผลกระทบตอ่ชมุชน ในสว่นโรงงานทา่พระ และโรงงานพทุธมณฑล สาย 5 ซงึ

ตงัใกลแ้หลง่ชมุชน (โรงงานยโสธรและโรงงานชยันาท มีพนืทโีรงงานอยูห่า่งชมุชน สว่นโรงงานบรีุรมัยต์งัอยูใ่นศนูยมี์ชยั

นางรอง ซงึเป็นพืนทโีรงงานเชา่ จึงไมไ่ดส้าํรวจ) มีรายละเอียดการสาํรวจประจาํปี 2564 ดงันี 

การสาํรวจผลกระทบต่อชุมชน ปี 2564 โรงงานท่าพระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2561 2562 2563 2564 

ขยะกระบวนการ

ผลิต (กก.) 
79,545  372,059 224,091 367,196 

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพมิ น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นาํทงิ

    1.1 ทางเดิน/การไหล/การระบายของนาํ 14% 86%

    1.2 สภาพของนาํทปีล่อย (สี/กลนิ) 14% 86%

2. อากาศ 

    2.1 ระบบการจดัการปล่อย อากาศ/ควนั 14% 86%

    2.2 สภาพของอากาศ/ควนัทีปล่อย (ฝุ่น/กลนิ) 14% 86%

    2.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 14% 86%

3. เสียง

    3.1 ผลกระทบทางเสียงจากการทาํงาน 14% 86%

    3.2 ผลกระทบทางเสียงจากการจดักจิกรรม ต่างๆ 10% 33% 57%

4. ขยะมูลฝอย

    4.1 ระบบการจดัการขยะมูลฝอย (สถานท/ีอุปกรณ์จดัเกบ็) 14% 86%

    4.2 สภาพของขยะจากร้านคา้ (กลนิ/พนืทีสาธารณะสกปรก) 29% 71%

    4.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 14% 86%

5. การจราจร

    5.1 การจดัการระบบการจอดรถ /แม่คา้ขายของ 14% 43% 43%

    5.2 ผลกระทบจากกลินไอเสีย/เสียง 43% 57%

ผลกระทบด้าน
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จากการสาํรวจพบวา่ ผลกระทบดา้นขยะมลูฝอย อยูใ่นระดบันอ้ย14% และไมไ่ดร้บัผลกระทบ 86% ซงึเป็นผล

จากการดาํเนินมาตรการตา่งๆเพอืบรหิารจดัการของเสยีของโรงงานทา่พระ แตช่มุชนรอบขา้งไดร้บัผลกระทบดา้นเสยีงใน

ระดบัปานกลาง 10% (ไดร้บัผลกระทบนอ้ยและไมไ่ดร้บัผลกระทบ 90%) รวมทงัผลกระทบดา้นการจราจร ในระดบัปาน

กลาง 14% (ไดร้บัผลกระทบนอ้ยและไม่ไดร้บัผลกระทบ 86%) จงึดาํเนินแผนการปรบัปรุง ดงัน ี

หัวข้อผลกระทบ การดาํเนินการแก้ไข 

ผลกระทบทางเสียงจากการจดักิจกรรม 

 

-ควบคมุเวลาทาํงานลว่งเวลาไมเ่กิน 21.00 น. เพอืไมร่บกวนเวลา

พกัผ่อนของชมุชนรอบขา้ง 

-ทาํแผนการจดักิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมทมีีการใชเ้สยีงดงั), เวลา

และช่วงเวลาทใีช ้ เพอืแจง้ชุมชนลว่งหนา้ 2 สปัดาห ์ 

-ควบคมุระดบัเสียง และช่วงเวลาในการจดักิจกรรมไมใ่หเ้กิน

กาํหนด 

-เชิญใหช้มุชนมีสว่นรว่มในกิจกรรมรวมทงัมอบของชาํรวย 

ผลกระทบทางจราจร จากการจอดรถของพนกังาน

และแมค่า้ขายของ 

-สะสางพืนท ีทาํใหมี้พนืทจีอดรถสาํหรบัพนกังานภายในโรงงาน

เพมิขนึ 

-สาํรวจพนืทรีอบขา้ง เพอืกาํหนดพนืทใีนการจอดรถทจีะไม่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ชมุชน และประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทราบ 

-ขอความรว่มมือแมค่า้ขายของหนา้โรงงานใหอ้ยูใ่นแนวทกีาํหนด 

เพอืไมล่าํในพืนทจีราจรกลาง  

การสาํรวจผลกระทบต่อชุมชน ปี 2564 โรงงานสาย 5  

 
จากการสาํรวจพบวา่ ผลกระทบดา้นขยะมลูฝอย อยูใ่นระดบันอ้ย17% และไมไ่ดร้บัผลกระทบ 83% ซงึเป็นผล

จากการดาํเนินมาตรการตา่งๆเพอืบรหิารจดัการของเสยีของโรงงานพทุธมณฑลสาย 5  รวมทงัผลกระทบดา้นเสยีงอยูใ่น

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพมิ น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นาํทิง

    1.1 ทางเดิน/การไหล/การระบายของนาํ 11% 17% 72%

    1.2 สภาพของนาํทีปล่อย (สี/กลิน) 33% 67%

2. อากาศ 

    2.1 ระบบการจดัการปล่อย อากาศ/ควนั 17% 83%

    2.2 สภาพของอากาศ/ควนัทปีล่อย (ฝุ่ น/กลิน) 17% 83%

    2.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 17% 83%

3. เสียง

    3.1 ผลกระทบทางเสียงจากการทาํงาน 17% 83%

    3.2 ผลกระทบทางเสียงจากการจดักจิกรรม ต่างๆ 17% 83%

4. ขยะมูลฝอย

    4.1 ระบบการจดัการขยะมูลฝอย (สถานท/ีอุปกรณ์จดัเกบ็) 17% 83%

    4.2 สภาพของขยะจากร้านคา้ (กลิน/พืนทีสาธารณะสกปรก) 17% 83%

    4.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 17% 83%

5. การจราจร

    5.1 การจดัการระบบการจอดรถ /แม่คา้ขายของ 11% 17% 72%

    5.2 ผลกระทบจากกลนิไอเสีย/เสียง 17% 83%

ผลกระทบด้าน
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ระดบัไดร้บัผลกระทบนอ้ยและไม่ไดร้บัผลกระทบ 100% แตม่ผีลกระทบดา้นการจราจร ในระดบัปานกลาง 11% (ไดร้บั

ผลกระทบนอ้ยและไมไ่ดร้บัผลกระทบ 89%) จงึดาํเนินแผนการปรบัปรุง ดงัน ี

หัวข้อผลกระทบ การดาํเนินการแก้ไข 

ผลกระทบทางจราจร จากการจอดรถของพนกังานและ

แม่คา้ขายของ 

-ปรบัปรุงพนืทดีา้นขา้งโรงงาน เพอืเพิมพนืทจีอดรถ โดย

หา้มพนกังานจอดรถรมิถนน  

-จดัพืนทขีายของภายในบรเิวณโรงงานสาํหรบัแมค่า้ โดย

หา้มไมใ่หข้ายของริมถนนหนา้โรงงาน   

 

ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการของเสีย เพอืเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  

 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  หมายถงึ  อตุสาหกรรมทยีดึมนัในการประกอบกิจการทีเป็นมิตรตอ่

สงิแวดลอ้ม เพอืการพฒันาอย่างยงัยืนดว้ยการมุง่เนน้ในเรอืงของการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิตและการบรหิาร

จดัการสงิแวดลอ้มอยา่งต่อเนอืง รวมถงึความรบัผิดชอบตอ่สงัคมทงัภายในและภายนอกองคก์รตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

 ระดับที  ความมุ่งมนัสีเขียว คอื มีการสอืสารในองคก์รทีจะลดผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม 

 ระดับที  ปฏิบตัิการสีเขียว คือ การดาํเนินกิจกรรมเพอืลดผลกระทบตอ่สิงแวดลอ้ม  

 ระดับที  ระบบสีเขียว คือ การบรหิารจดัการสงิแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพอืการ

พฒันาอยา่งตอ่เนือง 

 ระดับที  วฒันธรรมสเีขียว คือ ทกุคนในองคก์รใหค้วามรว่มมือดาํเนินงานในทกุดา้นของการประกอบกิจการ

จนกลายเป็นสว่นหนงึของวฒันธรรมองคก์ร  

 ระดับที  เครอืขา่ยสเีขียว คือ การแสดงถงึการขยายเครอืขา่ยตลอดหว่งโซอ่ปุทานสีเขียว โดยสนบัสนนุใหคู้่คา้

และพนัธมิตรเขา้สูเ่ครือขา่ยอตุสาหกรรมสีเขยีวดว้ย 

ปี 2563 ไดร้บัการรบัรอง GREEN   INDUSTRY ระดบั  ครบทงั 5 โรงงาน  

 

ระดับ 
ปี 2562 ปี 2563 

ท่าพระ ชัยนาท ยโสธร สาย  บุรรัีมย ์ ท่าพระ ชัยนาท ยโสธร สาย  บุรรัีมย ์

ไดร้บั GREEN   

INDUSTRY ระดบั            
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การรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                  ปัจจบุนัทางบรษัิท ไดท้าํการศึกษาเตรยีมการเพอืยกระดบัเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท ี  ระบบสีเขียว คือ 

การบรหิารจดัการสงิแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มกีารตดิตามและประเมินผลเพอืการพฒันาอย่างตอ่เนอืง  

 

ความรับผิดชอบต่อการผลิต 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

การใชท้รพัยากรธรรมชาติเพือการผลิตและบรโิภค ถือเป็นความรบัผิดชอบรว่มกนัของทกุคน บรษัิทจึงให้

ความสาํคญัตอ่ความรบัผิดชอบในการผลิต โดยใชท้รพัยากรตามความจาํเป็น เพืออนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติสาํหรบัคน

รุน่หลงั โดยการใชว้ตัถดุิบตา่งๆในกระบวนการผลิตอยา่งระมดัระวงัและคุม้คา่ บรหิารจดัการของเหลือจากการผลิต หรือ

นาํมาใชซ้าํ (reuse) หรอืนาํไปแปรรูป (recycle) เป็นผลิตภณัฑอื์นๆ  ซงึเป็นไปตามกระบวนทศัน ์“การพฒันาทียงัยืน” 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ในขอ้ 12 

ทงันี บรษัิทกาํหนดเปา้หมายระยะยาว 5 ปี ในความรบัผิดชอบตอ่การผลิต โดยปี 2568 จะพยายามดาํเนินการ

ใหบ้รรลเุป้าหมาย 3 ดา้น คือ อตัราสว่น Material Utilization มากกวา่ 97%, การ Reuse กลอ่งบรรจภุณัฑ ์เพอืกลบัมาใช้

ซาํ  ไมน่อ้ยกวา่ 70%, การใช ้Recycle วตัถดุิบในการผลิตสินคา้ 5%  

เป้าหมาย ปี 2564 

1. อตัราสว่น Material Utilization มากกวา่ 95% 

2. ปรมิาณการคืนกลอ่งบรรจภุณัฑ ์เพือกลบัมาใชซ้าํ  ไมน่อ้ยกวา่ 70% 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพอืรับผิดชอบต่อการผลิต 

1.ดาํเนินการควบรวมแผนกตน้ทนุ ซึงทาํหนา้ทีในการคาํนวณจาํนวนการใชว้ตัถดุิบ และแผนกจดัซือซึงทาํหนา้ทีในการ

จดัซือและจดัหาวตัถดุิบ รวมเป็นแผนก Consumption Controller เพือคาํนวณการใชว้ตัถดุิบอยา่งถกูตอ้ง  สามารถแกไ้ข

จาํนวนทีเปลยีนแปลงไดท้นัเวลา ทาํใหม้ีของเหลือนอ้ยทสีดุ อนัเป็นการใชว้ตัถดิุบหรอืทรพัยากรธรรมชาติเทา่ทีจาํเป็น   
 

2.นาํกลอ่งบรรจภุณัฑม์าใชซ้าํ  และกาํหนดสญัลกัษณที์กลอ่ง เพอืใหท้ราบวา่กลอ่งใบนนัๆ วนกลบัมาใชกี้รอบ ซงึตอ้ง

บนัทกึจาํนวนการสง่และรบัคืนกลอ่งจากทกุโรงงาน และทกุเดือน เพอืใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ทสีดุ ตามแนวคดิ ‘doing 

more and better with less’ ใชก้ลอ่งบรรจุภณัฑซ์าํๆหลายครงั  เพอืลดการใชก้ลอ่งบรรจุภณัฑใ์หม ่ สง่ผลตอ่การลดใช้

ทรพัยากรนาํและไม ้เป็นการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ขอ้ 12 

Responsible Consumption and Production แผนการบรโิภคและการพฒันาทยีงัยืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ดาํเนินการศึกษาวตัถภดุิบ Recycle ตา่งๆ เพอืออกแบบผลิตภณัฑท์สีามารถใช ้Recycle Yarn, Recycle Polyester, 

Recycle Nylon ซงึคาดวา่จะออกเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ภายในปี 2565 

 

นอกจากนีบรษัิทยงัดาํเนินโครงการ Zero waste โดยนาํวตัถดุิบทีเหลือจากการผลิต เช่น ฟองนาํ ผา้ ยาง ผา้ขน ฯลฯ  เพอื 

Recycle และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์า่งๆ  เช่น ไมข้นไก่   หมอน  เปล   พรมเช็ดเชา้  ถงุมือไมโครเวฟ ฯลฯ  แลว้ขายใหก้บั

พนกังานในราคาถกู เพอืนาํรายไดเ้ขา้มลูนิธิคณุแม่จินตนา  ธนาลงกรณ ์ ซงึจะนาํไปใชป้ระโยชน ์เพอืเป็นทนุการศกึษา 
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ซงึในปี 2563 มีการระบาดของโรคโควิด 19  บรษัิทซาบีนา่ไดด้าํเนินการนาํวตัถดุิบทเีหลือจากการผลติ มาทาํ

เป็นหนา้กากผา้ เพอืแจกพนกังานและบรจิาค จาํนวนทงัสนิ 284,108 ชิน  

 

 

 

 

 

ทงันีในปี 2564 การดาํเนินงานจากโครงการ Zero Waste แปรรูปของเหลอืจากการผลิตสาํหรบัขายพนกังาน นาํเงินมอบ

เขา้มลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ ์จาํนวน 32,380 บาท 

ไมข้นไก่ พรมเช็ดเทา้ ถุงมือไมโครเวฟ เปล 

211 อนั 592 ผืน 113 อนั 210 ปาก 

4,220 บาท 11,840 บาท 1130 บาท 15,190 บาท 

รวมเป็นเงินทงัสิน 32,380 บาท 

 

ผลการดาํเนินงาน เพอืรับผิดชอบต่อการผลติ 

1.การควบรวมแผนกตน้ทนุและจดัซอื ทาํใหมี้จาํนวนการใชว้ตัถดุบิทีเหมาะสม และมีจาํนวนวตัถดิุบหลกัทีใชใ้นการผลิต

ดงัต่อไปน ี 

Indicator 2563 2564 

จาํนวนวตัถุดิบหลกั – ผา้ทีใชใ้นการผลิต  ( หลา ) 6,445,665 5,288,568 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 301-1 วสัดทุใีชโ้ดยนาํหนกัหรอืปรมิาตร (Materials used by weight or 

volume) 

2.อตัราสว่น Material Utilization มากกวา่ 95%   

Indicator 2563 2564 

การใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบ  Material Utilization 93% 95% 
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3.เปา้หมายการคืนกลอ่งบรรจุภณัฑ ์เพอืกลบัมาใชซ้าํ  ไมน่อ้ยกวา่ 70%  สามารถใชซ้าํกลอ่งบรรจภุณัฑไ์ด ้74.9% 

Indicator 
2562 

เฉลีย / เดือน 

2563 

เฉลีย / เดือน 

2564 

เฉลีย / เดือน 

ปริมาณการส่งกล่องมา ( จาํนวนใบ ) 2,454 2,102 712 

 ปริมาณการคืนกล่องกลบัมาใชซ้าํ  ( จาํนวนใบ ) 1,250 1,543 533 

อตัราส่วนของปริมาณการคืนกลอ่งกลบัมาใชซ้าํ  ( % )  > 70% 49% 73.4% 74.9% 

 

การจัดการด้านความยงัยืนในมิตสัิงคม (Social) 

 
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ ์

 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 
 

 ดว้ยความมุง่มนัของบรษัิททตีอ้งการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทีเรยีนดี แต่ขาดแคลนทนุทรพัย ์ ซงึเป็น

กาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต รวมถงึผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาดา้นสภาพรา่งกาย หรอืผูท้พุพลภาพ อนัเป็นการ

สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและบคุคลดงักลา่วมีโอกาสไดศ้กึษาเลา่เรยีน และนาํความรูม้าชว่ยพฒันาสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป 

ซงึเรมิจากการสง่เสรมิการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองคก์ร โดย“ทนุอดลุย-์จินตนา ธนาลงกรณ”์ ตอ่มาบรษัิท

ไดม้องเห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รกบัสงัคมและชมุชน จงึไดก้่อตงัมลูนิธิ“คณุแม่จินตนา ธนาลงกรณ”์ ขึนเมือวนัท ี

 กรกฎาคม 2552 โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงันี  
 

. สง่เสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมดา้นการศึกษา 

. ใหท้นุช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและ/หรอื นกัเรยีน นิสิต นกัศกึษาทเีรยีนดี แตข่าดแคลนทนุทรพัย ์

. ไมแ่สวงหาผลประโยชนห์รอืผลกาํไรใดๆ ทงัสนิจากมลูนิธิฯ 

. รว่มมือกบัองคก์รการกศุลอนื ๆ เพือสาธารณประโยชน ์

. ไมด่าํเนินกิจการเกียวขอ้งกบัการเมือง ไมว่า่กรณีใด ๆ ทงัสนิ 
 

 โดยทนุมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ ์ไดเ้รมิทาํการมอบทนุการศึกษาใหก้บันกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา ตงัแตปี่ 

2553 จนถงึปัจจบุนัอย่างตอ่เนอืง และในปี 2559 มลูนิธิคณุแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ ์ ไดร้บัการประกาศจาก

กระทรวงการคลงั ใหเ้ป็นองคก์รสาธารณกศุล ลาํดบัท ี   ซงึทาํใหม้ลูนิธิคณุแมฯ่ สามารถออกใบเสรจ็รบัเงินบรจิาค

สาํหรบัลดหยอ่นภาษี ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  
 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564 

1. จดัหารายไดส้นบัสนนุมลูนิธิไมน่อ้ยกวา่ 2,300,000 บาท/ปี 

2. สนบัสนนุกิจกรรมการศกึษาไม่นอ้ยกวา่ % ของรายไดม้ลูนิธิ/ปี 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพอืจดัหารายไดส้นับสนุนมูลนิธิฯ   

สถานการณโ์ควิดสง่ผลกระทบกบัการจดัหารายไดส้นบัสนนุมลูนิธิฯในปี 2564 เนืองจากตอ้งงดจดักิจกรรมวนั

ครบรอบมลูนิธิฯ, วนัแมแ่ละวนัพอ่ โดยการออกรา้นขายอาหารและสนิคา้อปุโภคบรโิภค , การเลน่เกมสต์า่ง ๆ , การสอยดาว  

แนวทางการดาํเนินงานจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนการทาํ 5ส ทีบา้นพนักงาน โดยสะสางของไมจ่าํเป็น แตส่ภาพดีและยงั

ใชป้ระโยชนไ์ด ้ เขา้หอ้งอมิบญุ(ของโรงงานทกุสาขา) เพอืขายราคาถกูและนาํรายไดเ้ขา้มลูนิธิฯ และมุ่งเน้นการ

ประชาสัมพันธก์ารดาํเนินงานของมูลนิธิฯทาํใหล้กูคา้ทวัไปอยากทาํบญุรว่มกบัมลูนิธิฯ เพอืสรา้งโอกาสทางการศกึษา

ใหก้บัเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส  โดยบรจิาคผา่นกลอ่งรบับรจิาคจาก SABINA SHOP ทวัประเทศ ซงึในปี  มีผูร้ว่ม

บรจิาคเป็นเงิน ,  บาท 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทงันีบรษัิทยงัคงใหก้ารสนบัสนนุการดาํเนินงานของมลูนิธิ โดยบรจิาคเงินเขา้มลูนิธิฯ ในปี 2564 จาํนวน 500,000 บาท  

 

แนวทางการดาํเนินงาน เพอืสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  

เพอืใหบ้รรลเุป้าหมายการสนบัสนนุกิจกรรมการศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 60%ของรายไดม้ลูนิธิฯ บรษัิทจึงดาํเนินการ

โดยเรมิจากกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาทนุ คณุสมบตัิของผูส้มคัร และแนวทางประชาสมัพนัธเ์พือขยายโอกาสให้

เขา้ถงึผูส้มคัรจากทวัประเทศ โดยใชช่้องทางหลกัไดแ้ก ่
 

1.Facebook Fanpage : มลูนิธิคณุแม ่จินตนา ธนาลงกรณ ์

2. Line OA : SabinaThailand 

3. การติดต่อสถานศกึษาโดยตรงจากเจา้หนา้ทมีลูนิธิ 

4. www.sangfans.com , Facebook Fanpage : TCAS รบัตรง ทนุ ค่าย-Sangfans.com  และเวบ็ไซตด์า้น

การศกึษาอนืๆ รวมถงึการประสมัพนัธภ์ายใน ทาํใหปี้ 2564 มนีกัเรยีน นกัศกึษาผูส้นใจสมคัรเขา้รบัทนุเป็นจาํนวนมาก 
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ภาพช่องทางการประชาสัมพนัธทุ์นการศึกษามูลนิธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               ภาพทใีชใ้นการประชาสมัพนัธ ์                 Fanpage มลูนิธิ                Sangfans.com และเว็บไซตอ์นืๆ 

ทงันีแนวทางการพิจารณาทนุการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแมจ่ินตนา ธนาลงกรณ ์สาํหรบันกัเรยีน/นกัศกึษาทวัไป ตงัแตร่ะดบัชนั

ประถมศกึษา-อดุมศกึษา โดยพิจารณาขอ้มลูพนืฐานของผูข้อรบัทนุการศกึษาทีผา่นการรบัรองจากบคุลากรของ

สถานศกึษา ผลการเรยีน และการเขียนบทความตามทีมลูนิธิกาํหนด 
 

2.ทุนการศึกษามลูนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ ์เพอืบุคคลทุพพลภาพ  สาํหรบันกัเรยีนและนกัศึกษา ผู้

ทพุพลภาพทีมีผลการเรยีนดี และสถานศกึษาสาํหรบัผูท้พุพลภาพทวัประเทศ ทีขาดแคลนงบประมาณจดัจา้งบคุลากรครู

ดา้นทกัษะการอาชีพใหแ้ก่นกัเรยีนผูท้พุพลภาพ  
 

3.ทุนการศึกษามลูนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ ์เพือการศึกษาต่อเนือง  สาํหรบันกัเรยีนและนกัศึกษา 

ตงัแตร่ะดบัชนัการศกึษามธัยมศกึษาปีที 4 จนถงึระดบัอดุมศึกษา ซงึจะสนบัสนนุทนุการศกึษาจนถึงระดบัชนัปรญิญาตร ี

โดยพิจารณาผลการศกึษาในแตล่ะปีของผูร้บัทนุ ตอ้งอยูใ่นเกณฑท์กีาํหนด  นอกจากนี มีการพจิารณาใหร้างวลันกัเรยีน

และนกัศกึษาทนุตอ่เนอืงทีเรยีนดี มเีกรดเฉลยีสะสมตงัแต ่ .  ขนึไป โดยระดบัมธัยมศกึษาจะไดร้างวลัเพมิทนุละ ,  

บาท/ปี และระดบัป.ว.ส./ ปรญิญาตร ีจะไดร้างวลัเพิมทนุละ ,  บาท/ปี เพอืเป็นกาํลงัใจใหเ้ดก็ ๆ มีความตงัใจและ

มุ่งมนัในการศึกษาเลา่เรยีนยิงขนึไป 

และนอกจากการมอบทนุการศกึษา ในปี 2564 มลูนิธิฯ และบรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ไดร้ว่มกนัสนบัสนนุ

การบรจิาคหนา้กากผา้จาํนวน ,000 ชิน เป็นเงินกวา่สองลา้นบาท ใหก้บัโรงเรยีนกวา่  แหง่  ในสงักดัสาํนกัการศกึษา

กรุงเทพมหานคร เพอืเป็นสว่นหนงึของการรว่มรกัษาและป้องกนั บคุลากรทีเป็นกาํลงัสาํคญัของสงัคม และประเทศชาติใน

อนาคต รวมถงึการสนบัสนนุกิจกรรม โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวญัจากใจ เพอืรอยยมิ ความหวงั และ

กาํลงัใจ ปีที 12” รว่มกบัมลูนิธิเตยีง จิราธิวฒัน ์เพอืสง่มอบเป็นขวญักาํลงัใจ และรอยยมิใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในพนืที

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดว้ยเสอืผา้ใหมค่ณุภาพดี มลูคา่กวา่ ,  บาท 
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ภาพการบรจิาคหนา้กากผา้รว่มกบับรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) โดยไดร้บัเกียรติจากทา่นอศัวิน ขวญัเมือง 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหเ้กียรติเป็นตวัแทนรบัมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน เพอืจัดหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ   

การดาํเนินงานเพอืหารายไดเ้ขา้มลูนิธิฯ บรรล ุ97.3% ซงึตาํกวา่เปา้หมาย 2,300,000 บาทเลก็นอ้ย 

ปี บริษัทซาบีน่า จาํกดั มหาชน รายได้จากชอ่งทางอนื รวม 

2562 500,000  (15.9%) 2,640,805  (84.1%) 3,140,805 

2563 500,000  (16.3%) 2,571,828  (83.7%) 3,071,828 

2564 500,000  (22.3%) 1,738,456  (77.7%) 2,238,456 
 

ผลการดาํเนินงาน เพอืสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของมลูนิธิ 

จากการดาํเนินงานตา่งๆซงึไดร้บัการสนบัสนนุด้านบุคลากร อุปกรณ ์และสงิของจาํเป็นอนืๆ รวมทงัจติ

อาสาของพนักงานซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) และ บรษัิท ซาบีนา่ ฟารอ์ีสท ์จาํกดั ทาํใหส้ามารถสนบัสนนุกิจกรรม

การศกึษาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของรายไดม้ลูนิธิฯ  
 

ปี รายได้มลูนิธิฯ เงนิสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา สัดส่วนเงนิสนับสนุนฯ 

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

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

2564 2,238,456 3,438,460 153.6% 
 

 

บรษัิทใหค้วามสาํคญัเกียวกบัการศกึษาทีเทา่เทียม โดยเฉพาะการศึกษาสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัโอกาสทาง

การศกึษาททีวัถงึ และเสมอภาคทกุเพศ โดยไดร้บัทนุการศกึษาฟร ีในระดบัตงัแตป่ระถมศกึษาถึงอดุมศกึษา ทงันีตงัแต่

ก่อตงัมลูนิธิฯจนถงึปัจจบุนั ไดมี้การมอบทนุการศกึษาแลว้ทงัสนิจาํนวน 2,135 ทนุ และอีก 1 สถานศกึษา เป็นจาํนวนเงิน

กวา่ , ,  บาท  โดยในปี  ไดเ้ลอืนพิจารณาทนุการศกึษาเพอืบคุคลทพุพลภาพ  เนืองดว้ยหลายๆ

สถานศกึษาทีผา่นการพจิารณาเบืองตน้สาํหรบัทนุทพุพลภาพ ไดส้ง่ตวัผูเ้รยีนกลบัภมิูลาํเนาเพอืปอ้งกนัความเสยีงโควิด 

จึงไมส่ามารถประสานงานไดโ้ดยสะดวก 
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จาํนวนผูที้ไดรั้บทุนทงัหมดตงัแตปี่ 2553 - 2564 

ปี ทุนประจาํปี ทุนต่อเนือง ทุนทุพพลภาพ รวมจาํนวนทุน ทุนเรียนดี(บาท) ยอดเงินทุนรวม(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 13 178 47,000 1,697,000 

2564 88 26 - 114 53,000 1,089,000 

รวม 1,389 346 400 2,135 411,000 19,649,000 

โดยมีความสาํเรจ็ทนีา่ภาคภมิูใจจากการสนบัสนนุโอกาสทางการศกึษาอยา่งตอ่เนอืงของมลูนิธิคณุแมจิ่นตนา 

ธนาลงกรณ ์ซงึทาํใหเ้ยาวชนชายหญิง รวม 25 คน ไดร้บัการสนบัสนนุและพฒันาคณุภาพการศกึษา จนสาํเรจ็การศกึษา

ในระดบัอดุมศกึษาจากหลายสถาบนั และเป็นบณัฑิต ซงึจะเป็นฟันเฟืองสาํคญัในอนาคตของชาติ (อนัเป็นการสนบัสนนุ 

SDGs ขอ้ 4 Quality Education การศกึษาทเีทา่เทียม) 

รายชอื 25 บัณฑติทีได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ ์ 

 

 

 

 

 

ชือ-สกลุ นางสาวอุมาพร พลชัย นางสาวสุปรียา เสรีพงษ์  นางสาววรรณชรีภรณ์ บุญทนั นางสาวมาลณิ ีภูลายยาว 

สถาบัน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

คณะ บริหารธุรกิจ คุรุศาสตร์  วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยา 
บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

ปีทจีบ 2559 2560 2560 2560 

อาชีพปัจจุบัน ครูศูนยเ์ด็กเลก็ จ.ยโสธร 
ขา้ราชการครู รร.โครกกรวด 

เพชรบูรณ์ 
นางแบบอิสระ 

เจา้หนา้ทีโครงการ

ชลประทาน จ.อุบล 
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ชือ-สกลุ นายณฐัพล ศรีจันทร์ นางสาวบุษกร อ่อนธรรม นางสาวปิยรัตน์ ทองคาํ นายธวชัชัย นาชัยพลอย 

สถาบัน จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเทคโนยีสุรนารี  

คณะ อกัษรศาสตร์ บญัชี ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการจดัการ 

ปีทจีบ 2561 2561 2562 2562 

อาชีพปัจจุบัน อาจารย ์ณ จ.ตาก 
เจา้หนา้ทีธนาคารกรุงเทพ 

(หนองแขม) 

ขา้ราชการครู รร.หนองใหญ่ศิ

ริวรวาทวิทยา จ.ชลบุรี 
นายแบบอิสระ 

 

 

 

 

 

ชือ-สกลุ นายณฐัพงษ์ ชูรัตน์  นายปิยะวตัร ศรีชา นายผลา ชิดประทุม นางสาวสุกญัญา  วริิยะพงษ์ 

สถาบัน มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัข่อนแก่น มหาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะ พยาบาลศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรทวัไป 

ปีทีจบ 2562 2562 2562 2562 

อาชีพปัจจุบัน 

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยโสธร จนท.วิเคราะห์แผนและ

นโยบาย 

กรมพฒันาทีดิน 

บ.อิเลคทรอนิกส์ ศศินนัทฟ์าร์ม จ. เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

ชือ-สกลุ นางสาวสิริจันทร์ คาํบุตร นางสาววรรณภิา จันเหลือง นางสาวอารียา สําเนียงด ี นางสาวปิยาภรณ์  เสนาไทย 

สถาบัน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

สถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน ์

คณะ ครุศาสตรบณัฑิต/คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑิต/ภาษาไทย ศิลปศาสตรบณัฑิต/ภาษาไทย บริหารธุรกิจ 

ปีทีจบ 256 2563 2563 2563 

อาชีพปัจจุบัน ครูคืนถินจ.ยโสธร อยูร่ะหวา่งรอสอบบรรจุ ครูอตัราจา้ง จ.ยโสธร ผจก.ร้านเซเวน่ (มีนบุรี) 

 

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

283 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-สกุล นางสาวสุชีรา ประจญยุทธ นางสาวเจนจิรา งามวงศ ์ นางสาวณัฏฐพร หงษห์าร นางสาวกุลสตร ีวรโยธา 

สถาบัน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัเเม่ฟา้หลวง มาหาวิทยาลยัราชภฏั

รอ้ยเอ็ด 

มหาวิทยาลยันครพนม 

คณะ ศกึษาศาสตร/์ภาษาองักฤษ  การจดัการการทอ่งเทยีว พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์

ปีทจีบ 2563 2563 2563 2563 

อาชพี

ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างรองาน อยู่ระหว่างรองาน พยาบาลวิชาชีพ รพ. ธวชับรุ ี พยาบาลวิชาชีพ รพ.

นครพนม 

 

  

  
 

  

  

ชือ-สกลุ  นางสาววนัวสิา  อุย  นางสาวกนกวรรณ  ภูตกีา  นายณฐัพล  ไชยม ี น.ส.สุนทรี  เทยีงป่า  

สถาบัน  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ 

คณะ  
ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์/ภาษาองักฤษ  

ปีทจีบ  2564  2564  2564  2564  

อาชีพปัจจุบัน  
อาจารยพ์ิเศษโรงเรียนกรวดวิชา

หมอสอนลูก จ.หนองคาย  

ครูอตัราจา้ง โรงเรียนอนุบาลบา้น

เด็กยศวดี(เลิกนกทา)  

อยูร่ะหวา่งรอสอบบรรจุ  ฟรีแลนซรั์บแปลภาษา  

  

  

  

  

  

ชือ-สกลุ  นายณฐัพร  สนธิกร  

สถาบัน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

คณะ  ครุศาตร์บณัฑิต / ภาษาไทย  

ปีทีจบ  2564  

อาชีพปัจจุบัน  อยูร่ะหวา่งรอสอบบรรจุ  
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“Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภัยมะเรง็”   
 

 ความมุ่งมนัและเป้าหมาย  

      บรษัิทในฐานะผูน้าํธุรกิจผลติและจดัจาํหน่ายชดุชนัในสาํหรบัสภุาพสตร ี ซงึมีความรูเ้กียวกบัสรรีะของคณุ

สภุาพสตร ี  ไดต้ระหนกัถึงความยากลาํบากและสภาพจิตใจของสภุาพสตรผีูป่้วยมะเรง็เตา้นม จึงปรารถนาทีจะเป็นสว่น

หนงึในการใหค้วามชว่ยเหลอื แสดงความหว่งใยและเป็นกาํลงัใจใหส้ภุาพสตรทีไีดร้บัการรกัษาดว้ยวธีิการตดัเตา้นม ให้

สามารถฟืนคืนกาํลงักาย กาํลงัใจ และสามารถกลบัมาใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติสขุ   
  

เป้าหมายการดาํเนินการ ปี 2564  

จากความตอ้งการเตา้นมเทียมทเีพมิมากขนึ บรษัิทจึงตงัเป้าหมายในการรณรงคจิ์ตอาสารว่มกิจกรรมเย็บเตา้นมเทียม 

เพอืบรจิาคไมน่อ้ยกวา่ 34,000 เตา้  

  

แนวทางการดาํเนินงาน  

บรษัิทฯ ไดริ้เรมิโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรอื เย็บเตา้รวมใจ สูภ้ยัมะเรง็เตา้นม ตงัแตปี่  เป็นตน้

มา  เพอืรณรงคใ์ห้ความรู้ ความเข้าใจทถีกูต้องแก่สังคมในเรอืงมะเรง็เตา้นม และการใชชี้วิตใหเ้ป็นปกติ หลงัผา่นการ

รกัษามะเรง็เตา้นมแลว้ (Healing) โดยจัดกิจกรรมรณรงคผู้์มีจิตอาสาเยบ็เต้านมเทียม  ส่งมอบเต้านมเทียมให้แก่

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทไีดร้บัการรกัษาดว้ยวิธีการตดัเตา้นม เพอืชว่ยปรบัสมดลุรา่งกายใหก้ลบัคืนสูส่ภาวะปกติ ตลอดจน

เป็นการแสดงความหว่งใย สรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วย ทงันี ผูป่้วยหรอืญาติทีตอ้งการขอรบับรจิาคเตา้นมเทียม 

สามารถติดต่อขอรบับรจิาคเตา้นมเทียมจากบรษัิทฯ ไดผ้า่น  ชอ่งทางไดแ้ก่   
  

1.ช่องทางออนไลน ์ ผ่านเว็บไซต ์ http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/ และ line@ : @sabinathailand  

  

2.ผ่านบรกิารลกูคา้สมัพนัธ ์Sabina Call Center เบอรโ์ทรศพัท ์ - -    

.ผา่นจดุขายของ Sabina ทวัประเทศ  

ในปี 2564 บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํโครงการ เย็บเตา้เตมิใจ สูภ้ยัมะเรง็เตา้นมอยา่งตอ่เนือง เป็นปีที 15  
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โดยไดร้บัการสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมจากบรษัิท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) โดยมอบ

ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสตกิ LLDPE  ซงึมีความบรสิทุธิสงู ปราศจากสารเคมีทีเป็นอนัตรายต่อรา่งกาย ใชเ้ป็นวสัดทุดแทน

นาํหนกัของเตา้นมผูห้ญิงทขีาดหายไป จาํนวน 3,600 กิโลกรมั และผา้ดิบจากกระบวนการ Upcycling จาํนวน 1,875 

หลา สาํหรบัใชท้าํถงุอปุกรณเ์ย็บเตา้นมเทียม  

จากนนับรษัิทรณรงคส์รา้งการรบัรู ้และตระหนกัถึงภยัจากมะเรง็เตา้นม เพอืชกัชวนใหม้ีสว่นรว่มในกิจกรรม 

ผ่านช่องทางประชาสมัพนัธอ์อนไลน ์โดยในปีนีไดเ้พมิการรบัรูแ้ละการมีสว่นรว่มของกลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุน่ วยัทาํงาน

มากขนึ ดว้ยการจดัทาํคลิปประชาสมัพนัธ ์รณรงคใ์หร้ว่มกนัเป็นจติอาสา ผ่านช่องทาง Social Media ตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

เช่น คลิปเชิญชวนใหม้าเป็น Hero จิตอาสา และจดัทาํคลิปวิธีการเย็บเตา้นมเทียมใหมแ่บบละเอียด เพือใหจิ้ตอาสาเขา้

มาดแูลว้สามารถเย็บตามไดเ้ลย เพอืเพิมความสะดวกในชว่งสถานการณ ์โควิด-19 ทไีมส่ามารถจดักิจกรรมรวมตวักนัได ้

ใหส้ามารถรบัชดุเย็บไปเย็บเองทบีา้นไดเ้ลย   
 

 

 
 

 

  อีกทงัยงัไดร้บัการสนบัสนนุจากหา้งสรรพสินคา้ เซ็นทรลั และ โรบินสนั  ร่วมเป็นจุดกระจายเต้านมเทียม

รวม 74 สาขาของเซ็นทรลัและโรบินสันทัวประเทศ  โดยจดัทาํชนัสาํหรบัวางชดุเย็บเตา้นมเทียมวางทเีคานเ์ตอรซ์าบี

นา่ และบรเิวณจดุประชาสมัพนัธข์องหา้ง เพอืใหจิ้ตอาสา และบคุคลทวัไปสงัเกตเห็นไดง้่าย และสามารถมารบัชดุเย็บได้

สะดวกขนึ ทงันีสามารถรวบรวมเตา้นมเทียมจากโครงการนี จาํนวน 31,410 เตา้ 
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นอกจากนี กิจกรรมเตา้นมเทียมทีซาบีนา่ทาํอยา่งจรงิจงั ตลอด 15 ปีทีผ่านมา ทาํใหม้ีหนว่ยงานตา่งๆ คณะ

บคุคล นกัเรยีนนกัศกึษา  และประชาชนทวัไปติดต่อเขา้มาขอรบัชดุเย็บเตา้นมเทียมไปเย็บในนามหน่วยงานอีกดว้ย ซงึใน

ปี 2564 มีหนว่ยงานตา่งๆ มาขอรบัชดุเย็บไปจดักิจกรรม รวม 2,685 เตา้ รายละเอียดตามตาราง 

 

 หน่วยงาน   ช่วงเวลาทาํกิจกรรม  จาํนวนเต้า  

     GC จ.ระยอง  24-มี.ค.-64  120  

     เครอืโรงแรม Hilton  30-มี.ค.-64  160  

     สมามคมแมบ่า้นตาํรวจ  02-เม.ย.-64  100  

     นกัเรยีนสตรวีิทยา  ต.ค.-64  30  

     คณุหม ี 22-ต.ค.-64  200  

     บ.Viatis   22-ต.ค.-64  1,000  

     แม่บา้นตาํรวจสรุาษฎรธ์าน ี ต.ค.-64  100  

     บ. Q&F  พ.ย.-64  300  

     นกัเรยีน ร.ร.มหิดลวิทยานสุรณ ์ 4- ธ.ค. -64  675  

  ผลการดาํเนินการ  ปี 2564 

จากการรณรงคผ์า่นโครงการ Hero จิตอาสา, การสนบัสนนุจากหา้งสรรพสนิคา้ เซ็นทรลั และ โรบนิสนั  ร่วมเป็น

จุดกระจายเต้านมเทียม รวมทงัการขอรบัชดุเย็บเตา้นมเทียมไปเย็บในนามหน่วยงานตา่งๆ คณะบคุคลทีเป็นประชาชน

ทวัไป และนกัเรยีนนกัศกึษา  ทาํใหบ้รษัิทสามารถผลิตเตา้นมเทียมและบรจิาคไดต้ามเปา้หมาย 34,095  เตา้ 

  

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

2561  15,200 15,200 100  

2562  19,000 19,000 100  

2563  23,000 23,000 100  

2564  34,000 34,000 100  
  

นอกจากนีบรษัิทมุง่หวงัในการสรา้งการรบัรู ้และตระหนกัถึงภยัจาก “โรคมะเรง็เตา้นม” ซงึเป็นภยัรา้ยแรงทีผู้

หญิงไทยพบมากเป็นอนัดบัหนงึ และทาํใหส้งัคมตระหนกัถึงภยัรา้ยของโรคมะเรง็เตา้นมทเีป็นเรอืงใกลต้วัมากขนึ และรว่ม

เป็นสว่นหนงึของกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยทกุทา่น ผ่านการมอบเตา้นมเทียมอยา่งต่อเนอืงและตลอดไป    
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Factory Model 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

การดาํเนินธุรกิจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายดา้น ทงัความเสยีงและโอกาส ดงันนัจึงตอ้งปรบัตวัและพฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ เพอืใหอ้ยูร่อดและเติบโตไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยืน ซงึการเติบโตอยา่งยงัยืนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการขบัเคลอืน

จากบคุลากรทีมีประสิทธิภาพดว้ย บรษัิทจึงตระหนกัถงึการพฒันาศกัยภาพบคุลากรซงึเป็นทรพัยากรทีสาํคญั โดยการ

อบรม ฝึกปฏิบตัิ และใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการบรหิารปรบัปรุงงาน ประยกุตใ์ชเ้ครอืงมือการจดัการอยา่งต่อเนือง และ

เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้เพอืแชรป์ระสบการณใ์นการปรบัปรุงพฒันาองคก์รใหก้บัผูที้สนใจทวัไป ทาํใหไ้ดแ้ลกเปลียน

ความคิดเห็นในการต่อยอดพฒันา  รวมทงัเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ เขา้มาฝึกงานในองคก์รตามหลกัสตูร 

ทงันีบรษัิทไดจ้ดัทาํโครงการการกระจายรายไดสู้ช่มุชน ผ่าน5ส, Zero Waste  เพอืรว่มแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของชมุชน 

เป้าหมาย ปี 2564 

1. จาํนวนสถานศกึษามาฝึกงาน  ไมน่อ้ยกวา่   12  คน  

2. การกระจายรายไดสู้ช่มุชน ผ่าน5ส, Zero Waste   ไมต่าํกวา่ 1.2 แสนบาท/ปี 

แนวทางการดาํเนินงาน เพอืเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ 

 บรษัิทสนบัสนนุใหแ้ตล่ะโรงงานดาํเนินการปรบัปรุงพฒันาดว้ยเครอืงมือการจดัการตา่งๆ แลว้นาํไปเทียบเคยีง

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

กบั สถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น ( สสท.)  เพอืชว่ยแนะนาํใหส้ามารถปรบัปรุงในจดุทยีงัไมส่มบรูณ ์  

จากการดาํเนินการดงักลา่ว จงึมอีงคก์รจากภาคเอกชนและหนว่ยงานราชการติดตอ่ขอเขา้ดงูาน  เพอื

แลกเปลยีนประสบการณก์ารปรบัปรุงและนาํไปตอ่ยอดพฒันาในกิจการหรอืหนว่ยงานตอ่ไป 
 

สถานประกอบการ/หน่วยงานทเีขา้เยยีมชมทผี่านมา 

จากการดาํเนินงานตามมาตรการโควิด อยา่งเขม้งวด ทาํใหท้กุโรงงานของบรษัิทไมเ่ป็นคลสัเตอรโ์ควิด 

โดยเฉพาะโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ซงึอยูใ่นพืนทเีสยีง (สีแดงเขม้) ในช่วงเวลาวิกฤต (มิ.ย.- ก.ค. 2564) สามารถเปิด

ดาํเนินการไดต้ามปกติ  ซงึคณุบญุชยั ปัณฑรุอมัพร (ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร) ไดร้บัโอกาสเป็น Guest Speaker ให้
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สมันาออนไลน ์หวัขอ้ “การบรหิารความเสยีงจากการแพรร่ะบาดของโควิด 19” โดยชมรมบรหิารความเสยีงและควบคมุ

ภายใน สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย ในวนัที 20 ส.ค. 2564   

 นอกจากนีโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 มีโอกาสตอ้นรบัผูเ้ยียมชม จากสมาคมนกัลงทนุเนน้คณุคา่ (ประเทศไทย) 

ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ยียมศกึษาดงูาน เพอืแลกเปลยีนประสบการณ ์ปี 2561 – 2564   มีรายละเอียดตามสรุปดา้นลา่ง 

 2561 2562 2563 2564 

สาย 5 152 397 76 55 

ทา่พระ 2 16 - - 

ชยันาท 6 8 - - 

ยโสธร  51 70 - 

บรุรีมัย ์ 160 219 130 - 

รวม 320 691 276 55 

อีกทงับรษัิทยงัเปิดโอกาสใหส้ถาบนัการศกึษา สง่นกัศกึษาเขา้มาฝึกงานพรอ้มทงัทาํโปรเจคจบตามหลกัสตูร 

โดยมีเจา้หนา้ทีของบรษัิทคอยดแูล แนะนาํ ใหค้าํปรกึษา ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  ซงึในปี 2564 มีนกัศกึษาเขา้มาทาํ

โปรเจค ดงัน ี

มหาวทิยาลัย / สาขา โปรเจค 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รตันโกสินทร ์

วิศวกรรมอตุสาหการ 

การปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบคณุภาพโดยการชกัสุม่

ตวัอยา่ง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

วิศวกรรมอตุสาหการ 

การปรบัปรุงกระบวนการทาํงานหนว่ยงานป้ายและรบิบิน 

ดว้ย แนวคิด Lean 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

วิศวกรรมอตุสาหการ 

การลดเวลาการปรบัเปลยีนรุน่งานของการผลิตชดุชนัในสตร ี

มหาวิทยาลยัธนบรุ ี

โลจิสติกส ์

การหาเวลามาตรฐานในหนว่ยงาน Test Lab เพอืจดัทาํ 

Benchmark 
 

ผลการดาํเนินงาน จากโครงการ Factory Model จาํนวนนกัศกึษามาฝึกงาน ปี 2564  ไมน่อ้ยกวา่   12  คน 

โรงงาน 2561 2562 2563 2564 

สาย 5 14 6 18 10 

ทา่พระ 4 - 3 3 

ชยันาท 6 6 8 1 

ยโสธร - 6 5 1 

บรุรีมัย ์ - - - - 

สาํนกังาน 13 11 6 1 

จาํนวนนักศึกษา 37 คน 29 คน 40 คน 16 คน 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพอืการกระจายรายได้สู่ชุมชน 

           บรษัิทไดน้าํโครงการ ส ทีดาํเนินงานภายในโรงงาน  ขยายผลสง่ตอ่ไปถึงบา้นพนกังาน ในกิจกรรมรว่มทาํ 5ส ที

บา้นโดยพนกังานนาํหลกัการ 5ส ไปดาํเนินการทีบา้นตนเอง ทาํการสะสางสงิของในบา้นแลว้ ถา่ยภาพ before & after  

และนาํของทีสะสาง ซงึมีสภาพดสีามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้เพอืบรจิาคใหห้อ้งอมิบญุ สาํหรบัขายใหพ้นกังานราคาถกู 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากความสาํเรจ็ของกิจกรรมรว่มทาํ 5ส ทบีา้น ทางโรงงานยโสธรไดข้ยายผลสง่เสรมิ 5ส เขา้สูช่มุชน โดยเรมิ

รณรงคใ์หพ้นกังาน สะสางของทบีา้นญาติพนีอ้ง และนาํเสนอมมุมองแนวคิด ถึงมลูคา่สงิของทีไดจ้ากการสะสาง ทดแทน

การซอืใหม ่สง่ผลใหญ้าติพนีอ้งของพนกังาน (ชมุชนใกล)้ ไดน้าํของจากการสะสางกลบัมาใชใ้หมไ่มต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายใน

การซอืใหม ่และรว่มกบัพนกังานนาํของสะสางทไีมจ่าํเป็น ขายเพอืบรจิาคเขา้หอ้งอมิบญุ  

      

     

 

 

 

 

ในปี 2563 จากการเยยีมชมบา้นพนกังานตามโครงการ 5ส สูชุ่มชน จ.ยโสธร-หมูบ่า้นนาํโผล ่ทาํใหเ้ห็นปัญหา

เศรษฐกิจของชมุชน ขณะเดียวกนับรษัิทซงึกาํลงัดาํเนินงานโครงการ Zero Waste ไดพิ้จารณาเหน็ว่า โครงการนสีามารถ

ช่วยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของชมุชนแบบWIN WIN  โดยบรษัิทนาํวตัถดุิบทีเหลือจากการผลิต ใหพ้นกังานและชุมชนใน

พนืท ีโดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ไมข้นไก่, เปล, พรมเช็ดเทา้, ถงุมือไมโครเวฟ และถงุผา้ สง่กลบัมาขาย เพอืนาํรายได้

เขา้หอ้งอมิบญุ และรบัรบิบินจากบรษัิทไปทาํเป็นจดุแตง่ชดุชนัในแลว้สง่กลบัมา ซงึเป็นการช่วยใหค้นวา่งงานในชมุชนุมี

รายได ้ ซงึในปี 2564 ไดข้ยายโครงการเพมิที จ.ชยันาท-หมูบ่า้นดงคอน 

ของสะสางทีบริจาคเขา้หอ้งอิมบุญ จะขายให้

พนกังานแลว้ นาํรายไดม้อบใหก้บัมูลนิธิคุณแม่

จินตนา เพอื เป็นทุนการศึกษาใหก้บันอ้งๆ 

ผูด้อ้ยโอกาส 

 (รายละเอียดในความรับผดิชอบต่อสงัคม)  
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ตัวอยา่งจุดแต่ง ทีบริษัทส่งริบบินใหชุ้มชนรับไปจัดทาํ เพอืสรา้งรายได้ 

 

ผลการดาํเนินงาน จากโครงการ Factory Model 

การมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาของชมุชน โดยสรา้งรายไดจ้ากโครงการ ส, Zero Waste และทาํจุดแตง่ สูชุ่มชน 

โรงงาน 2563 2564 

ชยันาท 48,496 49,252 

ยโสธร 44,011 121,682 

รายได้สู่ชุมชน/เรือนจาํ รวม 92,507  บาท 170,934  บาท 

 

 

ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

ความมุ่งมนัและเป้าหมาย 

           บริษัทใหค้วามสาํคญัในการจดัการดูแล เรอืง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน เนืองจากพนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรทีสาํคัญ ดังนันจึงกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับความ

ปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานทีทาํงาน   โดยมุ่งเนน้ให ้ความปลอดภัยตอ้งมาเป็นอนัดับหนึง (Safety First) ให้

ความสาํคญัในการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้หมาะสม  เพือใหพ้นกังานมีสขุภาพทีดี และมีอตัราการ

เจ็บป่วยทีลดลง  

เป้าหมาย ปี 2564 

1. ดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

- โรงงานยโสธร : รกัษาสถิติอบุตัิเหตถุึงขนัหยดุงานใหเ้ป็นศนูย ์(Zero Accident) 

- โรงงานสาย 5, ทา่พระ, ชยันาท, บรุรีมัย ์: อบุตัิเหตถุึงขนัหยดุงาน ลดลงอยา่งนอ้ย % 

วสัดุเหลือจากการผลติ 
ส่งต่อชุมชน/เรือนจํา 

เพือแปรรูป 
ขายเข้าห้องอมิบุญ  บริจาคเข้ามูลนิธิฯ  

ถุงจากวสัดุเหลือจากการผลติ 
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2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้เหมาะสม 

- ตอ้งผา่นการตรวจ สภาพแวดลอ้มประจาํปีในเรอืง แสง เสียง ความรอ้น สารเคม ี

- ตอ้งมีคะแนนตรวจประเมิน ของกิจกรรม ส. > 75% 

3. ดูแลสุขภาพพนักงาน 

- สถิติการใชห้อ้งพยาบาล ลดลง 30% 

- โรคในกลุม่ระบบทางเดินหายใจลงลด 30%    

แนวทางการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

บริษัทฯ ดาํเนินการใหมี้เจ้าหนา้ทีความปลอดภัย ระดับต่าง ๆ ไดแ้ก่ จป.หัวหนา้งาน, จป.บริหาร, จป.วิชาชีพ ตาม

กฎกระทรวง เรอืง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน    ทงันีมีรายละเอียดดงัน ี

ตารางสดัสว่นเจา้หนา้ทคีวามปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัตา่ง ๆ 

โรงงาน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.วิชาชพี 

สาย 5 66 11 1 

ท่าพระ 23 4 1 

ชัยนาท 28 2 1 

บุรรัีมย ์ 18 3 1 

ยโสธร 50 8 1 

สาํนักงาน 3 47 - 

TOTAL 188 75 5 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 403-1 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

เพอืความปลอดภยัในการทาํงาน บรษัิทจดัใหข้นัตอนการปฏิบตัิงาน และอบรมพนกังานก่อนเรมิปฏิบตัิงาน เพอื

สรา้งจิตสาํนกึ และตระหนกัในเรอืงการปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั ไม่ใหเ้กิดอบุตัิเหตใุนการทาํงาน 

 

 

 

 

 

รวมทงัจดัหาและติดตงัอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากเครอืงจกัร เช่น การด์จกัร กระจกกนักระเด็นของเข็ม รวมทงั

มีการตรวจสอบเครอืงจกัร เช่น สวิตชห์ยดุฉกุเฉิน และเครอืงมือทีใชใ้นกระบวนการผลิตเป็นประจาํ  
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นอกจากนีบริษัทฯ มีการประเมินความเสียงในทกุกระบวนการผลิตของงาน เพือหาจุดทีอาจเป็นอนัตราย หรือ

อาจเกิดอบุตัิเหต ุและแกไ้ขปรบัปรุงไมใ่หเ้กิดความเสยีงทจีะเกิดอบุตัิเหตแุก่พนกังาน 
 

ตวัอยา่งการประเมินความเสยีง 

หน่วยงาน ขันตอน / กระบวนการ แหล่งทีมาของอันตราย อันตราย มาตรการควบคุม 

สต็อกวตัถุดิบ/

คลงัสินค้า 
การขนยา้ยวตัถดุิบ รถเข็นวตัถดุบิ รถเข็นทบัเทา้ สวมใสร่องเทา้ป้องกนั 

ขนึรูปฟองโมลด ์
การสไลดฟ์องโมลด ์และ

สไลดเ์ขียง 

เครอืงสไลดฟ์องโมลด ์

 และเครอืงสไลดเ์ขียง 
รบัสมัผสัเสียงดงั 

สวมทคีรอบห ู

 (Ear muff) 

ตัด ตดัชนิงาน เครอืงแฮนดไ์นฟ์ ใบมีดบาดมอื สวมถงุมอืป้องกนั 

เย็บ เย็บชินงาน เข็มของจกัรเย็บผา้ ปัก,ทิม นิวมือ การป้องกนัของมีคม 

ผู้รับเหมา (รปภ.) สนบัสนนุการจราจร ยานพาหนะ ยานพาหนะชน ใสเ่สือสะทอ้นแสง, กระบองไฟ, ธงโบก 

ผู้รับเหมา (แม่บ้าน) ทาํความสะอาดหอ้งนาํ พนืหอ้งนาํ ลืนลม้ สวมใสร่องเทา้กนัลืน 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 403-2 การระบอุนัตราย การประเมินความเสยีง และการสอบสวนเหตกุารณ ์       

บรษัิทใหค้วามสาํคญัในดา้นการปอ้งกนัอคัคีภยัในสถานททีาํงาน โดยจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัอคัคีภยัอยา่ง

เพยีงพอและเหมาะสม เช่น ถงัดบัเพลิง สญัญาณเตือนภยั อปุกรณ ์ ตรวจจบัความรอ้น และปัมนาํฉกุเฉิน (Fire Pump) 

พรอ้มบ่อนาํสาํรอง และตรวจสอบอปุกรณด์งักลา่วตามแผน  พรอ้มทงัอบรมการใชถ้งัดบัเพลงิ  และซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ประจาํปี โดยตอ้งมจีาํนวนพนกังานทีไดร้บัการอบรม การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เบืองตน้ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 40% 

โรงงาน จาํนวนพนักงาน จาํนวนผ่านการอบรม คิดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

สาย 5 633 288 45% 

ท่าพระ 290 182 63% 

ชัยนาท 405 295 73% 

บุรรัีมย ์ 356 153 43% 

ยโสธร 850 699 82% 

สาํนักงาน 351 262 75% 

รวม 2,885 1,879 65% 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ  GRI 403-5 การฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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     รวมทงัอบรมพนกังานทเีกียวขอ้งกบัสารเคมี  ซงึมีเฉพาะทีโรงงานซาบีนา่ สาขาพทุธมณฑลสาย   

โรงงาน จาํนวนพนักงานที

เกยีวข้อง 

จาํนวนผ่านอบรม เปอรเ์ซ็นต ์

สาย 5 23 23 100% 

หมายเหต ุ:เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ  GRI 403-5 การฝึกอบรมผูป้ฏิบตัิงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

                นอกจากนีบริษัท จดัใหมี้การตรวจสอบไฟฟ้าและอาคารประจาํปี โดยตรวจระบบไฟฟ้า สายกราวด ์สายลอ่ฟา้ 

หมอ้แปลงไฟฟ้า ตรวจความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร โดยบริษัททีไดร้บัใบอนญุาตและขนึทะเบียนอย่างถกูตอ้งตาม

กฎหมาย 

 

 

 

 

 

                 ทงันีบริษัทสนบัสนนุใหม้ีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน (คปอ.) ประจาํเดือน เพือรายงานการตรวจพืนทีของ จป. รายงานเหตุการณ ์Near Miss และการเกิดอุบตัิเหตุ     

(ถา้มี) รวมทงัสอบสวนเหตกุารณ ์ เพอืหาสาเหตแุนวทางป้องกนั และการเฝา้ระวงั 

 

แนวทางการดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

               บริษัทฯ จัดใหมี้การตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทีเกียวกบั ปัจจัยเสียง ไดแ้ก่ ความรอ้น แสง เสียง ฝุ่ น 

และ สารเคมี ในสถานปฏิบตัิงานประจาํปี โดยบรษัิททีไดร้บัใบอนญุาต และขนึทะเบียนถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 
 

            

 นอกจากนีไดใ้ช ้ ส. เพอืเป็นเครอืงมือในการจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซงึมีหลกัการ ดงันี 

o สะสาง : มีของทจีาํเป็น ในจาํนวน - เวลา ทีจาํเป็น 

o สะดวก : หยิบ-เก็บ ง่าย หายตอ้งรู ้

o สะอาด : ตรวจสอบความผิดปกติ ก่อนเกิดความเสียหาย 

o สรา้งมาตรฐาน : กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐาน ทวัทงัองคก์ร ลดความผนัแปร 

o สรา้งนิสยั/วินยั : การใหค้วามรู-้เขา้ใจ-ลงมือทาํซาํ ๆ ปฏิบตัิตามกติกา พนืท ี

โดยทกุโรงงานจะมีคณะกรรมการขบัเคลอืน และดาํเนินงานตามแผนงาน มีการกาํหนดมาตรฐานพนืท ีการตรวจพนืทดีว้ย  

Self Audit, Committee Audit, และคณะกรรมการกลาง ทงันีเพือนาํผลการตรวจใชจ้ดัทาํมาตรฐานพืนที ในการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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ผลจากการดาํเนินงาน ส. อยา่งจรงิจงั ทาํใหโ้รงงานในเครอื ซาบีนา่ ไดร้บัรางวลัจาก THAILAND 5S AWARD 

จากสถาบนัสง่เสรมิเทคโนโลยี ไทย-ญีปุ่ น (สสท.) ดงัน ี

โรงงานสาขา ปี รางวัลทไีด้รับ 

ท่าพระ 2557 ระดบัเงิน 

ชัยนาท 2557 ระดบัทอง 

สาย   2558 ระดบัทอง 

ยโสธร 2558 ระดบัทอง 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 403-6 การสง่เสรมิสขุภาพคนงาน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

             บรษัิทฯจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพพนกังานประจาํปีทกุคน ในเรอืงสขุภาพทวัไป และตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสยีง  

 และไดด้าํเนินโครงการสถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ ซึงเป็นโครงการทีมุ่งเนน้การส่งเสริม

สขุภาพ และสนบัสนุนใหพ้นกังานมีสขุภาพทีดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ เพือใหป้ลอดภยัจากการทาํงาน รวมทงัมี

สขุภาพจิตทีดี ซงึโรงงานสาย  ชยันาท และยโสธร ไดเ้ขา้รว่มโครงการนี โดยผูบ้ริหารระดบัสงู ประกาศนโยบาย แต่งตงั

คณะกรรมการ วางแผน และติดตามทบทวนประเมินผล โดยมีการดาํเนินการดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน ตรวจทวัไปและปัจจัยเสยีง 

สาย   คน 

ท่าพระ  คน 

ชัยนาท  คน 

บุรรัีมย ์  คน 

ยโสธร  คน 

สาํนักงาน 252 คน 

รวม 2,276 คน 
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ผลจากการดาํเนินโครงการ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ อย่างตอ่เนือง ทาํใหโ้รงงานในเครอื

ซาบีนา่ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลัจาก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี 

 

 

 

โรงงานสาขา ปี ระดับรางวัล 

ชัยนาท 2559 ระดบัทอง 

สาย 5 2559 ระดบัเงิน 

สาย 5 2561 ระดบัทอง 

ยโสธร 2561 ระดบัทอง 

ยโสธร 2563 ระดบัทอง 

 

        
 

               นอกจากนีไดด้าํเนินโครงการบริหารการจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ซงึทาํใหโ้รงงานยโสธร และ โรงงานบรุรีมัย ์ ไดร้บัรางวลั “การบรหิารการจดัการ ดา้น

ความปลอดภยัฯ ระดบัทอง  

               โรงงานยโสธร ไดน้าํหลกัการดาํเนินงานสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรคคนวยัทาํงานในสถานประกอบการดว้ย 

10 Packages ตามนโยบายของทา่นนายกรฐัมนตร ีประยทุธ จนัทรโ์อชา มาปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม และไดร้บัโลร่างวลั   

ด้านปลอดโรค ด้านความปลอดภยั ด้านกายใจเป็นสุข 

- บนัทกึขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

- ตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน 

- อบรมใหค้วามรูเ้รอืง สขุภาพ 

- กิจกรรม ลด ละ ยาเสพติด 

- สง่เสรมิโภชนาการ  

- สง่เสรมิการออกกาํลงักาย 

- บนัทกึขอ้มลูอบุตัิเหต ุ

- อาคารสถานที ดาํเนินงาน ส 

- เครอืงจกัร มีการด์ป้องกนั 

- ตรวจเช็คตรวจสภาพแวดลอ้ม 

และระบบไฟฟา้มีตามแผน  

- กิจกรรมนนัทนาการ  

- สง่เสรมิสขุภาพจติ มีมมุพกัผ่อน 

-กิจกรรมการเห็นคณุคา่ของ

ผูป้ฏิบตัิงาน เช่น จดักิจกรรมครอบครวั 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 403-4 การมีสว่นรว่มของผูป้ฏิบตัิงาน การใหค้าํปรกึษาและการสอืสารดา้นอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั 
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               เครอืขา่ยสถานประกอบการยอดเยียมพนืทนีาํรอ่งการดาํเนินการสง่เสรมิสขุภาพ และป้องกนัโรคคนวยั     

                    ทาํงานในสถานประกอบการดว้ย  Packages ปี  จากทา่นนายกรฐัมนตรี ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  

               โลเ่กียรติยศ เป็นสถานประกอบการสง่เสรมิสขุภาพคนวยัทาํงานดว้ยแนวทาง  Packages “ยอดเยียม  

                    ระดบัเขต”  จากอธิบดีกรมอนามยั ปี  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

     โรงงานยโสธร สามารถรกัษาสถิติอบุตัิเหตถุึงขนัหยดุงานใหเ้ป็นศนูย ์(Zero Accident) ติดต่อกนั  ปี จนไดร้บัรางวลั 

Zero Accident Campaign ระดบั Platinum ปีที   จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 โรงงานสาย 5, ทา่พระ, ชยันาท, บรุรีมัย ์: อบุตัิเหตถุึงขนัหยดุงาน ลดลงอยา่งนอ้ย % 

 

ตารางบนัทกึผลการเกิดอบุตัิเหตกุารการทาํงานทวัไปของโรงงานในเครอื  

โรงงาน 2562 2563 2564 % ผลต่าง 

สาย 5 18 5 9 80% 

ท่าพระ 5 2 0 -100% 

ชัยนาท 1 1 1 0% 

บุรรัีมย ์ 2 2 0 -100% 

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 403-9  การบาดเจ็บจากการทาํงาน 
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           พบวา่ขอ้มลุอบุตัิเหตโุดยรวม ปี 2564 อยูใ่นระดบัทรงตวั ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายปรบัลด 10% เนืองจากมจีาํนวน

ครงัของอบุตัิเหตใุนการทาํงานเพมิขนึในโรงงานสาย 5 ซงึเพมิขนึมีรายละเอยีดดงันี 

 
 

แผนก ปี 2563 ปี 2564  

Stock RM 1 - ลดลงเป็น  0 

QC RM 1 1 ทรงตวั 

Mold 2 1 ลดลง 50% 

เย็บ 1 1 ทรงตวั 

แพ็ค - 1 เพมิขนึ 

คลงัสินคา้ - 5 เพมิขนึ 

 

ซงึอบุตัเิหตใุนคลงัสินคา้และแพค็ ในปี 2564 ทผี่านมา เป็นเรอืงทา่ทางในการทาํงานผิดวิธี เกิดจากการทาํงานซาํๆ สง่ผล

ใหเ้กิดความเมอืยลา้และนาํไปสูอ่บุตัิเหต ุซงึแมจ้ะเป็นอบุตัเิหตรุะดบัไม่หยดุงาน แตม่ีจาํนวนทีเพมิขนึ จึงไดด้าํเนินการ

แกไ้ขปรบัปรุงวิธีการทาํงาน เพอืหาทางปรบัลดลง  

 

ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ผลการตรวจ ความรอ้น แสง เสียง และสารเคม ีพบวา่ทงั 5 โรงงาน ผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน  

โรงงาน สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรมัย ์ ยโสธร 

วันทีเข้าตรวจ 25/09/2564 1/12/2564 17/11/2564 26/3/2564 27/9/2564 

 

จากการตรวจพนืท ี ส.ของทกุโรงงาน ดว้ยคณะกรรมการกลาง พบวา่ทงั 5 โรงงานมีคะแนนเกิน % ขึนไป 

สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย ์ ยโสธร 

76% 76% 77% 77% 78% 

 

ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน 

จากเป้าหมายสถิติการใชห้อ้งพยาบาล ลดลง 30% สามารถทาํไดจ้รงิ 35% 

โรงงาน 2562 2563 2564 % ผลต่าง 

สาย 5 3,361 2,686 1,638 -39% 

ท่าพระ 1,813 1,314 1,094 -17% 

ชัยนาท 4,015 2,570 1,680 -35% 

ยโสธร 4,513 4,257 3,920 -8% 

บุรรัีมย ์ 4,568 2,367 180 -92% 

รวม 18,270 13,194 8,512 -35% 
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และเป้าหมายสถิติโรคในกลุม่ระบบทางเดินหายใจ ลดลง 30% สามารถทาํไดจ้รงิ 49% 

โรงงาน 2562 2563 2564 % ผลต่าง 

สาย 5 862 451 193 -57% 

ท่าพระ 409 269 105 -61% 

ชัยนาท 749 219 57 -74% 

ยโสธร 1,405 973 606 -38% 

บุรรัีมย ์ 211 131 80 -39% 

รวม 3,636 2,043 1041 -49% 

 

 

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

ความมุงมนัและวัตถุประสงค ์  

 สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิและเสรภีาพขนัพนืฐานทมีนษุยท์กุคนพงึไดร้บั และตงัอยูบ่นพนืฐานของคณุคา่ความเป็น

มนษุย ์   ซงึกลา่วถึงความมศีกัดศิร ีความยตุธิรรม ความเทา่เทยีม การเคารพซงึกนัและกนั   และความเป็นอิสระ  โดยไม่

คาํนงึถึง เชือชาติ เพศ  ศาสนา  สีผิว  อาย ุ การศกึษา ภาษา และความคดิเห็นตา่ง  ทงันีบรษัิท ซาบีนา่ จาํกดั ( มหาชน )   

ตระหนกัถึงความสาํคญั และ เหน็คณุคา่ความเป็นมนษุยข์องพนกังานในองคก์ร จงึมี   วตัถปุระสงคใ์นการสนบัสนนุ และ

สง่เสรมิการเคารพสทิธิมนษุยชน ขนัพนืฐานในโรงงาน อยา่งเทา่เทียมกนั  โดยมวีตัถุประสงคมุ่์งเน้นการบริหารจัดการ  

4  ด้าน  ดงัน ี

ด้านท ี1 การไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกนั ในการจา้งแรงงานผูพ้ิการ และกาํกบัดแูลสภาพแวดลอ้มใน 

การทาํงานทเีหมาะสมใหก้บัแรงงานผูพิ้การ โดยไม่คาํนงึถงึ เชือชาติ เพศ  ศาสนา  สผิีว  อาย ุ การศกึษา ภาษา และ

ความคิดเห็นตา่ง 

** บรษัิทฯ มีการจา้งแรงงานพิการ ทงัหมด  36 คน      คิดเป็น   1.08  % ของพนกังานทงัหมด ธนัวาคม. 2564 

 
 

โรงงาน  /  สาขา จาํนวนพนักงานทังหมด พนักงานพิการ 

สาํนักงานใหญ่ / PC 1,219 2 

สาย 5 477 16 

ท่าพระ 245 3 

ชัยนาท 336 5 

ยโสธร 866 9 

บุรรัีมย ์ 171 1 

รวม 3,314 36 
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หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบGRI 412-1 จาํนวนผูเ้กียวขอ้งภายใตก้ารทบทวนดา้นการเคารพสิทธิมนษุยชน 

1.1  โดยบรษัิทฯ มีการกาํกบัดแูลสิงอาํนวยความสะดวกขนัพนืฐาน ใหก้บัพนกังานผูพิ้การในการดาํรงชีวติ  เช่นจดัทาํทาง

ลาด และ หอ้งนาํสาํหรบัผูพิ้การ  

 

1.2 การกาํกบัดแูลการทาํงานทเีหมาะสม และจดัทาํวิธีการทาํงาน ใหก้บัพนกังานผูพิ้การ  โดยพนกังานผูพิ้การ

สามารถปฏิบตังิานในหนว่ยงานต่างๆขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สาขา  จาํนวน หน่วยงาน 

สาํนกังาน 2 ธุรการขาย  , ออกแบบ , 

สาย  16 คลงั   , ตดั 4  , โมล ์2 

ทา่พระ 3 เย็บ  

ชยันาท 5 เย็บ  ,  สโตรแ์พค็  

ยโสธร 9 เย็บ  , Pack 3  ,  ตดั 1 

บรุรีมัย ์ 1 ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางลาดสาํหรับผูพิ้การ 

หอ้งนาํสาํหรับผูพิ้การ 
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1.3 การกาํกบัดแูลพฒันาศกัยภาพนกังานโดยดาํเนินการอบรมการปฏิบตัิงานใหก้บัพนกังานผูพ้ิการ โดยหวัหนา้งงาน 

 

ในปี 2564 พนกังานผูพิ้การไดร้บัสวสัดิการ ของบรษัิทฯ   และไดร้บัการประเมินปรบัคา่จา้งและโบนสั ตามผลการ

ปฏิบตัิงานเช่นเดยีวกบัพนกังานปกต ิ

พนักงานพิการได้รบัการประเมินผลเพอืปรับค่าจ้าง และโบนัส ปี 2564   

โรงงาน จาํนวนผู้พิการ 
ผลการประเมินผล 

เกรด  A เกรด B เกรด C เกรด D 

สาํนกังานใหญ่ 2 
 

2 
  

สาย 5  16 1 5 10  

ทา่พระ 3  3   

ชยันาท 5 1 2 2  

ยโสธร 9  6 3  

บรุรีมัย ์ 1  1   

รวม 36 2 19 15  

 

พนักงานพิการได้รบัสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานปกต ิ

 

ที สวสัดิการ ปี  

สาํนกังาน สาย  ทา่พระ ชยันาท ยโสธร บรุรีมัย ์

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

1 คา่รกัษาพยาบาล - - - - 4 1,834 - - 5 7,130 - - 

2 ชว่ยเหลือ

ฌาปนกิจ 

- - 1 7,000 - - - - - - - - 

3 เยยีมไข ้ - - - - - - 1 500 - - - - 
 

รวมทงัหมด - - 1 7,000 4 1,834 1 500 5 7,130 - - 

สรุป จาํนวนคน 11  คน 

จาํนวนเงนิ 16,464 บาท 
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ที สวสัดิการ ปี  

สาํนกังาน สาย  ทา่พระ ชยันาท ยโสธร บรุรีมัย ์

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

จาํนวน

คน 

จาํนวน

เงิน 

1 คา่

รกัษาพยาบาล 

1 2,396 
  

1 640 2 1,720 1 2,770 
  

2 เยยีมไข ้
        

1 500 
  

 
รวมทงัหมด 1 2,396 

  
1 640 2 1,720 2 3,270 

  

สรุป จาํนวนคน 6  คน 

จาํนวนเงนิ 8,026 บาท 
 

ด้านท ี2 การให้อิสระทางด้านความคดิของพนักงานในองคก์ร โดยบรษัิทฯ ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมการเลอืกตงัเพอื

เป็นตวัแทนพนกังาน และใหอ้สิระ เสรภีาพ ในการลงสมคัรเป็นคณะกรรมการ  และมีสทิธิลงคะแนนเลอืกคณะกรรมการ  

ซงึบรษัิทฯ จดัใหม้ีการเลือกตงัอยา่งเป็นธรรมเป็นไปตามหลกัการเลือกตงัสากล 

 

 

ทงันีมีผูใ้ชส้ทิธล์งคะแนนเลือกตงั คณะกรรมการสวสัดิการ เพอืเป็นตวัแทนในทกุโรงงาน เกินกวา่  75% ของพนกังานทงั

องคก์ร 

ด้านท ี3 การสนับสนุนใหพ้นักงานแสดงความคดิเห็น  ผ่านคณะกรรมการฯ และ ช่องทางอนืๆ  โดยสนบัสนนุใหมี้การ

จดัการประชุม 4 ครงั  / ปีหรอื มากกว่า     หากมวีาระเพมิเติมเรง่ด่วน โดยคณะกรรมการจะตอ้งเป็นตวัแทนพนกังานใน

การเขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้คดิเห็นตา่งๆอนัเป็นผลประโยชนร์ว่มกนัระหวา่งพนกังานและบรษัิทฯ  
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โรงงาน 

ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

จาํนวน

ครงั 

 เฉลยี คน/

ครงั 
จาํนวนครงั 

 เฉลยี คน/

ครงั 

จาํนวนครงั  เฉลยี คน/

ครงั 

สาํนักงาน 4 5 4 5 4 5 

สาย 5 8 7 5 7 4 6 

ท่าพระ 8 5 5 5 4 5 

ชัยนาท 4 12 4 8 4 7 

ยโสธร 7 7 7 7 4 7 

บุรรัีมย ์ 4 5 4 5 4 4 

 

และเพอืใหม้นัใจวา่พนกังานทกุคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น หรอื แจง้ขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ บรษัิทฯ  จงึจดัใหม้ีตู้

แสดงความคิดเห็นในทกุพืนท ี ของทกุโรงงาน  

โดยในปี  2564 บริษัทฯ ได้เพมิช่องทาง  ( Line Official Account )  การสอืสารประชาสัมพันธ ์ภายในองคก์ร  

รวมถงึให้ทุกคนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ อกีทงัยงัเป็นอกีช่องทางในการร้องเรียน เพอืให้ได้รับ

การแก้ไขและชว่ยเหลอืต่อไป ซงึในปี 2562  - 2564   บรษัิทไดด้าํเนินการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข ครบทงัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน 
จาํนวนตู้แสดง

ความคดิเห็น 

จาํนวนเรอืง  

ปี 2562 

จาํนวนเรอืง  

ปี 2563 

จาํนวนเรอืง  ปี 2564 

ตู้แสดงความ

คิดเห็น  
Line OA รวม 

สาํนกังาน 1 - - - - - 

สาย 5 5 4 2 2 1 3 

ทา่พระ 2 1 1 - - - 

ชยันาท 1 15 10 5 - 5 

ยโสธร 3 15 5 6 - 6 

บรุรีมัย ์ 3 7 5 3 - 3 

รวม 15 42 23 16 1 17 
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ด้านท ี4   การเคารพสิทธิมนุษยชน  บรษัิทตระหนกัถงึความเสยีงดา้นการละเมิดสิทธิมนษุยชนทีอาจจะเกิดขึน จึง

ประเมินความเสยีงดา้นสิทธิมนษุยชนภายในองคก์ร ซงึมี 6 ดา้น ดงันี 

1.ความเสยีงในดา้นคา่ตอบแทนของแรงงานหรอืลกูจา้งไมเ่ป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

2.ความเสยีงในการใชแ้รงงานเดก็ทีอายไุมถ่ึงเกณฑต์ามกฎหมาย 

3.ความเสยีงในดา้นความปลอดภยั สภาพการทาํงาน 

4.ความเสยีงในการใชแ้รงงานบงัคบั 

5.ความเสยีงในการเลือกปฏิบตัิตอ่แรงงานหรอืลกูจา้ง 

6.ความเสยีงในการลว่งละเมิดและคกุคามทางเพศ 

 

             เพอืบรหิารจดัการไมใ่หม้ีการละเมิดสิทธิมนษุยชน บรษัิทจึงขอรบัรองมาตรฐานดา้นแรงงาน คือ WRAP 

(Worldwide Responsible Accredited Production), มรท. (มาตรฐานแรงงานไทย) และมาตรฐาน SEDEX (Supplier 

Ethical Data Exchange) นอกจากนีไดด้าํเนินการเพือจดัการกบัความเสยีง ดา้นสิทธิมนษุยชน 6 ดา้นดงักลา่ว  คือ 

- กาํหนดนโยบายสิทธิมนษุยชน เมอืวนัที 1 เมษายน 2563 และประกาศใหท้กุคนรบัทราบ 

- อบรมความรูด้า้นสิทธิมนษุยชนใหแ้ก่พนกังานทกุคน เพือใหเ้ขา้ใจหลกัการของการเคารพสิทธิมนษุยชน   

หมายเหต ุ: เปิดเผยขอ้มลูตามกรอบ GRI 412-2  การฝึกอบรมพนกังานเรอืงนโยบายหรอืกระบวนการดา้นสิทธิมนษุยชน 

- ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทราบ โดยบอรด์ความรูด้า้นสทิธิมนษุยชน และใหค้วามรูผ้า่นเสยีงตามสาย   

 

 

 

 

- กาํหนดโครงสรา้งเงินเดือนและคา่ตอบแทนตามอตัราตลาด ความสามารถและขอบเขตงานทไีดร้บั โดยทีตอ้งไมต่าํกวา่

อตัราคา่จา้งขนัตาํตามกฏหมาย ทงันีรวมถงึการจา่ยคา่จา้งคนพิการเทียบเทา่กบัพนกังานปกติ  

โรงงาน จาํนวนพนักงานทีอบรม คะแนนหลังการอบรม 

สาํนักงาน 100% 97.70% 

สาย  100% 98.20% 

ท่าพระ 100% 98.90% 

ชัยนาท 100% 97.02% 

ยโสธร 100% 99.02% 

บุรรัีมย ์ 100%- 98.07% 

รวม 100% 98.16% 
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- กาํหนดอายขุนัตาํในการรบัสมคัรพนกังาน โดยตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 18 ปี 

- จดัพนืทกีารทาํงาน ใหม้ีสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัสาํหรบัการทาํงาน และกาํหนดใหม้กีารตรวจสภาพแวดลอ้มประจาํปี

ในดา้นแสง  เสยีง ฝุ่ น ความรอ้น สารเคมี  รวมทงัการประเมินความเสยีงในการปฏิบตัิงานของแผนกตา่งๆ เพอืความ

ปลอดภยั  

- กาํหนดใหมี้การแจง้การทาํงานลว่งเวลา หรอืการทาํงานในวนัหยดุใหพ้นกังานทราบลว่งหนา้ และใหพ้นกังานมีสทิธิใน

การตดัสินใจ 

- มีหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการทาํงานทชีดัเจน เพอืปรบัประจาํปีและโบนสั เพอืป้องกนัการขม่ขูค่กุคาม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และปอ้งกนัการเลอืกปฏิบตัิ 

- จดัสถานททีาํงานใหโ้ลง่ โปรง่ และจดั รปภ. ตรวจในพืนททีเีป็นจดุอบั เพอืป้องกนัการใชส้ถานทใีนการทาํการมิชอบ 

- กาํหนดช่องทางในการรอ้งเรยีนดา้นการละเมดิสทิธิมนษุยชน เพอืใหผู้ไ้ดร้บัความเดือดรอ้นมช่ีองทางในการรอ้งเรยีน 

ไดร้บัการชว่ยเหลือ โดยขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วจะถือเป็นความลบัสว่นบคุคล  

 ทงันีบรษัิทกาํหนดกระบวนการแกไ้ขเยียวยา (Remediation) จากการละเมดิสทิธิมนษุยชน ดงัน ี

- รบัขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์เพอืดาํเนินการสบืสวนและใหค้วามเป็นธรรม ในกรณีทเีป็นการละเมดิทีเกียวขอ้งกบับรษัิท 

- ช่วยเหลอืพนกังานผูไ้ดร้บัการละเมิดสิทธิมนษุยชน ในการฟอ้งรอ้ง/เป็นคดคีวาม 

 

ผลการดาํเนินการ  : จากการดาํเนินงานมาตรการตา่งๆ ในปี 2564 ทผี่านมา  บรษัิทไมพ่บการละเมิดสิทธิมนษุยชน ทงั 

6 ดา้น จงึไมม่ีการดาํเนินการแกไ้ขเยียวยา และไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นแรงงาน ดงันี 

• โรงงานทา่พระ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

• โรงงานสาย 5   ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน  Wrap  

• โรงงานยโสธร  ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน  SEDEX 

 

 

 

 

 

ทงันีจากการทบีรษัิทดาํเนินมาตรการตา่งๆ เพือดแูลสิทธิมนษุยชน และการประชาสมัพนัธข์า่วสารความเป็นไป

ขององคก์รใหพ้นกังานทราบ ทาํใหเ้กิดความรว่มมือระหวา่งกนัและไมมี่ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน สง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัรางวลั

สถานประกอบกิจการดีเดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานดีเด่น ปี 4 อยา่งต่อเนอืง  

          -   โรงงานยโสธร   ไดร้บัรางวลัตอ่เนืองเป็น   ปีท ี 6 

          -   โรงงานท่าพระ    ไดร้บัรางวลัตอ่เนืองเป็น   ปีท ี 4   

          -   โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ไดร้บัรางวลัตอ่เนืองเป็น   ปีท ี 2 
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การจัดการด้านการกาํกับดูแลกิจการทดี ี(Governance) 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

บริษัท ซาบีน่า จาํกัด ( มหาชน ) ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายชุดชนัในสตรี มีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

ซือสตัย ์, โปรง่ใส ตอ่ผูที้เกียวขอ้งกบับรษัิทฯ ในทกุๆสว่น ทงัในสว่นของผูถ้ือหุน้ , พนกังาน , ลกูคา้ , คูค่า้ และ / หรอื เจา้หน ี

รวมทงัสงัคม และสิงแวดลอ้ม โดยไดม้ีการกาํหนดจรรยาบรรณ ในความรบัผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการถ่ายทอด

จรรยาบรรณความรบัผิดชอบเหลา่นีไปยงัพนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ เพอืเป็นแนวทางปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจอย่างมี

จรยิธรรม รวมถึงเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานยดึถือปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

(ทงันีสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพมิเติมเรอืงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจบนหนา้เวปไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิท

ในหวัขอ้ การกาํกบัดแูลกิจการทดีี http://investor.sabina.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download ) 

 

การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชนั (Anti Coruption) 

การประกอบกจิการตามแนวนโยบายการตอ่ต้านทุจริตคอรรั์ปชนั   

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส โดยคาํนงึถึงประโยชนข์ององคก์รเป็น

หลกั ไม่สนบัสนนุการดาํเนินการทีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่สนบัสนนุทางดา้นการเมืองไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง โดยไดก้าํหนดนโยบายทีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร ใหต้ระหนักถึงผลเสียของการทุจริต

คอรร์ปัชนั รวมถึงการสรา้งคา่นิยมทีดี โดยไมก่่อใหเ้กิดความเสยีงตอ่ความเสยีหายของกิจการ และกาํหนดใหบ้คุลากรของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างเครง่ครดั อีกทงัยงัสง่พนกังานเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรที

เกียวกบัการป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนัทีจดัโดยสถาบนัต่างๆ เพือศึกษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบั

การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ทงันี บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดม้ีการสือสารทงัภายในและภายนอกองคก์ร เพือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัผูที้

เกียวขอ้งของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไมใ่หม้ีการให ้และ/หรอื ไมใ่หมี้การเรยีก รบั หรอืยินยอมทจีะรบั เงินสด สงิของ หรอื

ผลประโยชนใ์ดๆ จากผูท้ีเกียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ทงัภาครฐัและเอกชน รวมทงัไม่ดาํเนินการ หรือ

กระทาํการใดๆ ทีเขา้ข่ายดงักลา่ว และไม่เรียกรอ้ง ดาํเนินการ หรือยอมรบัสินบน เพือประโยชนท์งัต่อบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย             ตอ่ตนเอง ตอ่ครอบครวั ตอ่เพอืน ตอ่คนรูจ้กั และหากบคุลากรของบรษัิทฯ ไมไ่ดป้ฏิบตัิตามนโยบายนี จะตอ้ง

ไดร้บับทลงโทษทางวินยั  ทงันี วิธีการลงโทษจะขึนอยู่กับขอ้เท็จจริง และสถานการณ์แวดลอ้ม ในขณะเดียวกนับริษัทฯ 

และบริษัทย่อย           ไม่มีนโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานทีปฏิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้่าการ

กระทาํนนั จะทาํใหบ้รษัิทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  
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 ปัจจุบนับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดด้าํเนินโครงการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัอยูใ่นระดบัท ี  ดงันี  

 ระดบัท ี  :  มีนโยบาย (Committed) เพอืเป็นแนวทางหรอืคาํมุง่มนัทจีะปฏิบตัิรว่มกนัและไปใหถ้ึงเปา้หมายรว่มกนั

เกียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 ระดบัท ี  :  ประกาศเจตนารมณ ์(Declared)  เป็นการประกาศใหภ้ายนอกและแนวรว่มปฏิบตัิไดท้ราบถึง

เจตนารมณท์จีะปฏิบตัใินเรอืงน ี

 ระดบัท ี  :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องคก์รจะตอ้งกาํหนดมาตรการตา่งๆ เพอืป้องกนัทจุรติ

คอรร์ปัชนัทอีาจจะเกิดขนึ เป็นการปฏิบตัิโดยกาํหนดบรรทดัฐาน (Norm) ใหท้ราบโดยทวักนั 

 ระดบัท ี  : ไดร้บัการรบัรอง (Certified) เมอืมีปฏิบตัิตามระดบัตา่งๆ ขา้งตน้แลว้ ซงึจะมีขอ้กาํหนด  ขอ้ ของแนว

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เพือทําการ

ตรวจสอบว่าองคก์รไดด้าํเนินการครบถว้นตามขอ้กาํหนดและจะตอ้งปฏิบตัิอย่างต่อเนือง เพือขอการรบัรองวา่เป็นองคก์ร

ทีต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และบมจ.ซาบีนา่ ไดร้บัมอบใบรบัรองเมือวนัที 10 กรกฎาคม 2558 ซึงจะมีการตรวจสอบจาก

ภายนอกทกุ  ปี  โดยวนัที 31 มีนาคม 2564 ไดผ้่านการรบัรองการตอ่อายใุบรบัรอง(เป็นการตอ่อายใุบรบัรองครงัที 3) และ

ใบรบัรองจะหมดอายใุนวนัที 30 มีนาคม 2567  

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทย ครงัที 11  ซึงจัด

ภายใตห้ัวขอ้ “รวมพลงัธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจตา้นคอรร์ปัชัน” ในวันพุธที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ใน

รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom   

 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   

 

307 

 

ทงันี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไดน้าํนโยบายมาจดัทาํมาตรการในทางปฏิบตัิโดยใหแ้ต่ละหนว่ยงานมีสว่นรว่มใน

การกาํหนดวิธีปฏิบติัของหนว่ยงานตนเองเพือใหค้วบคมุการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากสว่นกลางทเีป็น

แนวทางรว่มกนัขององคก์ร และเพมิเติมในสว่นของแตล่ะหนว่ยงานใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนยงิขนึ     

ทงันี คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายใหบุ้คลากรของบริษัทฯ มุ่งมนัดาํเนินธุรกิจ

ดว้ยความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชนห์รือผลกาํไรใดๆทีนาํไปสู่การทุจริตคอรร์ัปชนั   ไดมี้การกาํหนดนโยบาย

เกียวกบัการรบั  การใหข้องขวญั  ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง รวมทงัขนัตอนและการควบคมุที

สามารถตรวจสอบ  เพือใหเ้กิดความมนัใจของการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ืนใด และการเลียง

รบัรอง ทีตรงตามนโยบายทีบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย กาํหนดไว ้และไมน่าํไปสูก่ารทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

แนวปฏิบตัิ  

• บคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ปฏิบตัิตามนโยบายทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัดา้นการการ

รบั  การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง อยา่งเครง่ครดั  

• บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย กาํหนดนโยบายเกียวกบัการรบั  การใหข้องขวญั  ทรพัยส์นิ  หรอืผลประโยชนอื์นใดและ

การเลยีงรบัรอง  เพอืลดผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความลาํบากใจ หรอืเป็นผลประโยชน์

ขดักนัได ้

• บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ไมไ่ดม้ขีอ้หา้มการรบั  การใหข้องขวญั  ทีมีตราสญัลกัษณข์องบรษัิทฯ  เพอืเป็นการ

รกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ  หรอืกระทาํตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

• ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอื์นใดไม่ควรเป็นเงินสด หรอืเทยีบเทา่เงินสดและตอ้งไมใ่ช่สงิผิดกฎหมาย 

• การเลยีงรบัรอง จะตอ้งไมม่ขีอ้ผกูมดั หรอืสรา้งภาระใหเ้กิดความรูส้กึวา่ตอ้งมกีารตอบแทนทเีป็นการคอรร์ปัชนั 

และตอ้งไมผิ่ดขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมาย 

• กรณีการคัดเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจัดซือ  จัดหา  สินค้า   วัตถุดิบ  พืนทีการขาย   หรือ

ผลประโยชนอื์นใดทีใหก้ับบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และไม่เรียกรอ้งการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน   หรือ

ผลประโยชนอื์นใด และการเลยีงรบัรอง เพอืติดสินบนและนาํไปสูก่ารไดร้บัสิทธิพิเศษทไีม่ควรได ้ หรอืการจดัทาํ

สญัญารว่มกนั  รวมทงัสง่ผลใหเ้จา้หนา้ทลีะเวน้การปฏิบตัิตามมาตรฐาน ระเบียบ  ขอ้บงัคบัตามทกีาํหนดไว ้   

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดม้ีการสือสาร  ประชาสมัพนัธ ์ใหก้บับคุลากรของบรษัิทฯ รวมถึงบคุคลทเีกียวขอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจ   เพือสรา้งความเขา้ใจและแนวปฏิบตัิการรบั  การใหข้องขวญั  ทรพัยส์ิน  หรือผลประโยชนอ์นื

ใด และการเลยีงรบัรอง ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 

 ดงันนั ฝ่ายบริหาร สาํนกัตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั รบัผิดชอบในการทดสอบ

และประเมินความเสียงจากการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนือง จะตอ้งพึงระวงัจุดเสียงดงักล่าว และทาํตามกฎระเบียบ

อยา่งเครง่ครดั โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามลาํดบั อีก
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ทังจะต้องรณรงคแ์ละสรา้งจิตสาํนึกในองคก์ร เพือร่วมมือกันใหเ้ป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองคก์รต่อไป และ

มาตรการนีจะเป็นสว่นหนงึของการสรา้งคนดีตามนโยบาย 4  ดีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 

 เพอืใหเ้กิดความโปรง่ใสเทา่เทียมและเป็นธรรมต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และปอ้งกนัการเออืประโยชนท์างธุรกิจ 

และแรงจงูใจตอ่การไดร้บัสทิธิและผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ไดร้ว่มกนัจดัทาํนโยบาย

ขอความรว่มมืองดการใหแ้ละรบัของขวญัทกุประเภทในทกุโอกาส (No Gift Policy) โดยสง่จดหมายใหคู้ค่า้ และสือสารใหก้บั

บคุลากรของบริษัทฯ เพือสรา้งความเขา้ใจและแนวปฏิบตัิการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอื์นใด และ

การเลยีงรบัรอง    
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การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอรรั์ปชัน 

เพอืใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย บคุคลทเีกียวขอ้ง และผูมี้สว่นไดเ้สีย ทราบถึงนโยบายทีเกียวกบั

มาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั  จึงมีการเผยแพรผ่า่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี 

หน่วยงานภายใน 

• ประกาศผา่นทางสอือเิลก็ทรอนิกสข์องบรษัิทฯ  

• ติดประกาศของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในสถานทีเห็นเด่นชดั  

• ประชาสมัพนัธเ์สียงตามสาย 

• ไลนก์ลุม่ 5ส สาํนกังาน 

• จดัปฐมนเิทศพนกังานใหม ่

• จดัใหม้ีการฝึกอบรมเพอืเผยแพรม่าตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั จรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบรหิาร

ความเสยีงเป็นประจาํทกุปี ใหแ้กบ่คุลากรของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย   ไดร้บัทราบและเขา้ใจเกียวกบัมาตรการ

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัดา้นต่างๆ จรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบรหิารความเสยีง และเนน้ยาํใหท้กุคน

ปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่ว   โดยในปี 2564 มกีารฝึกอบรมดงัน ี 

- สาํนกังานปินเกลา้ จดัอบรมวนัที 10 พฤศจิกายน 2564 

- พนกังานขาย(PC)  จดัอบรมวนัที 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัที 10 พฤศจกิายน 2564 

- โรงงานทา่พระ จดัอบรมวนัที 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัที 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัที 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานบรุรีมัย ์จดัอบรมวนัท ี10 พฤศจิกายน 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนพนกังาน 

(คน)
%

จํานวนพนกังาน

 (คน)
%

จํานวนพนกังาน

 (คน)
%

จํานวนพนกังาน 

(คน)
%

สาํนักงานปินเกลา้ 347                     100% 350                    100% 353                    100% 336                     100%

พนักงาน (PC) 1,143                  100% 1,155                 100% 1,078                 100% 866                     100%

โรงงานพุทธมณฑล สาย5 723                     100% 776                    100% 645                    100% 468                     100%

โรงงานทา่พระ 364                     100% 372                    100% 309                    100% 238                     100%

โรงงานชยันาท 520                     100% 531                    100% 411                    100% 336                     100%

โรงงานยโสธร 1,111                  100% 1,112                 100% 1,008                 100% 859                     100%

โรงงานบรีุรมัย์ 233                     100% 307                    100% 255                    100% 166                     100%

รวม 4,441 4,603 4,059 3,269

สาขา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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หน่วยงานภายนอก 

• ประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

• แจง้จดหมายกบัทางผูค้า้ 

• รายงานประจาํปีของบรษัิทฯ (56-1) 
 

แนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกนั 

บริษัทฯ กาํหนดใหมี้แนวทางการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตาม

แนวทาง   ในการป้องกนัการมีสว่นเกียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนั โดยใหส้าํนกังานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทตีรวจสอบระบบ

การควบคมุภายใน (Internal control) และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนืองในการตรวจสอบประจาํปีทีไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หากการสืบสวนขอ้เท็จจรงิจากขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ ทีมีหลกัฐานอนัควรใหเ้ชือวา่มีรายการหรือการ

กระทาํซึงอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการ

ตรวจสอบทีมีนัยสาํคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั เพือดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานคณะกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

                สืบเนืองจาก ภาวะโรคระบาดโควิด -19 ทาํให ้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2564 อยู ่ในภาวะ

ตกตาํ ทาํใหต้ลาดโดยรวมของชุดชนัในจากมุมมองของการคา้หนา้รา้นทวัไป รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ พบว่ามีการเติบโต

นอ้ยลงเนืองจากภาวะโรคระบาดโควิด- 19 ทาํใหก้าํลงัซอืของผูบ้รโิภคถกูจาํกดัดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจและชะลอการใน

ใช้จ่าย แต่ในดา้นของ Online มีการคา้ขายทีเติบโตและคึกคกัขึน  ดงันนัสรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชุดชนัในยงัมีการ

เติบโตอยู่พอสมควร เมือรวมทงัตลาดรา้นคา้ทวัไป รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ และรา้นคา้ของบริษัทเอง รวมถึงการขายผ่าน

ช่องทางออนไลน ์และช่องทางใหม่ๆ  ทีเกิดขนึ นอกจากการแข่งขนัระหวา่งบรษัิทผูผ้ลิตภายในประเทศแลว้ ยงัมกีารแขง่ขนั

จากผูผ้ลิตชดุชนัในชนันาํจากตา่งประเทศ เช่น ฝรงัเศส สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

 

  แมว้า่ปี 2564 จะไม่ใช่ปีทดีีนกั แต่ในสถานการณท์ยีากลาํบากจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-  ก็ยงัมีเรอืง

ทนีา่ยินดีเกิดขนึกบั บรษัิทฯ หรอื SABINA ผูผ้ลิตและจดัจาํหนา่ยชดุชนัใน “ซาบีน่า” ในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบหนงึปีที

ผ่านมา       ซึงเป็นโอกาสให้บริษัท ขยายฐานลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งเนืองจาก ผูข้ายรายย่อย ทีนาํเขา้สินคา้มาขาย ไม่

สามารถนาํสินคา้เขา้มาไดเ้หมือนเดิม เนืองจากมีการปิดการเดินทาง ตลอดจนการลงทุนตรงในการซือ สต็อคสินคา้

สาํเร็จรูป เป็นเรอืงทีตอ้งระวงั ในปีทีผ่านมา ทาํใหเ้กิดโอกาส ช่องทางใหม่ๆใหก้บับริษัท ในการทาํรูปแบบการขายพิเศษ 

และขยายและสรา้งฐานลกูคา้ในกลุม่นี เพอืนาํสนิคา้ไปกระจายสูล่กูคา้ปลายทางได ้

ภายใตส้ถานการณร์ะบาดทีต่อเนืองมาของ โควิด-19 นนั บริษัท ซาบีน่า จาํกด ั(มหาชน) ยงัสามารถรกัษาการ

ดาํเนินงานในปี   พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ไดด้ีตามการคาดการณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างดีมากทังภายในและ

ภายนอกองคก์ร ถึงแมว้่ายอดขายรวมในปี พ.ศ.2564 จะนอ้ยกว่าปี พ.ศ.2563 อยู่ 9 % หรือ 258 ลา้นบาท โดยสามารถ

ปิดยอดขายรวมอยูท่ ี2,656 ลา้นบาท แตเ่ราสามารถสรา้งผลกาําไรสทุธิของปี พ.ศ.2564 ไดส้งูขนึกวา่ปี พ.ศ.2563 ถึง 6% 

คิดเป็นยอดกาํไรสทุธิที 294 ลา้นบาทในปี พ.ศ.2564 จากผลการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผล

หุน้ละ 0.85 บาทต่อหุน้ แต่เนืองจากคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เป็นเงินหุน้ละ 0.41 

บาท จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัที 21 เมษายน พ.ศ.2565 เพืออนมุตัิจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้

ละ 0.44 บาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ในดา้นการการพฒันาฝีมืออาชีพแรงงานของบรษัิทฯ โดยเฉพาะแรงงานเย็บไดร้บัการพฒันา อยา่งตอ่เนอืง โดย

เนน้หลกัการพฒันาใหพ้นกังานส่วนงานทีเป็นฝีมือ ผ่านการฝึกอบรม สง่เสริมให ้บรษัิท เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้มีการ

ควบรวมหนว่ยงานที ทาํงานเกียวพนั กนั ใหเ้ป็นหนว่ยงานเดียว เพอืใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ทีสดุ และลดปรมิาณการสง่ตอ่งาน 

เพือใหเ้กิดความถกูตอ้งในกระบวนการทาํงาน และเพิมความรวดเร็วในการทาํงานใหม้ากขนึ และไดเ้นน้การใช ้หลกัการ

บริหารแบบ Agile ซึงเป็นกระบวนการทีจะช่วยใหก้ารทาํงานเร็วขึน   ซึงจะทาํใหส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็วและ

ตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านมากขนึนนัเอง โดยนาํหลกัความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking มาปรบัใช ้ใน

กระบวนการทาํงาน ทกุกระบวนการอยา่ง 
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                 และบรษัิทฯยงัคงยดึมนัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบไดภ้ายใตห้ลกัการกาํกบั

ดแูลทีดี ควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม ส่งผลใหบ้รษัิทฯไดร้บัผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการ

อยู่ในระดับ”ดีเลิศ” การดาํเนินงานโดดเด่นด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 

Governance) จากสถาบันได้รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการบริษัท ในระดับ “ดีเลิศ” EXCELLENT CG 

SCORE เป็นปีที  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สาํนกังานคณะก.ล.ต.และยงัคงสามารถรกัษาระดบัการบริหารงานไดอ้ย่างดีเยียม อีก 1 ความภาคภมูิใจ คือ บรษัิทฯ รบั

การรบัรองเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเนืองเป็น

วาระที 3 ตอกยาํความมนัใจในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส เป็นตน้  

  ในปี พ.ศ.  (ค.ศ. ) เรามีความภูมิใจกับการไดร้บัเลือกใหเ้ป็นซาบีน่าเป็น  ในหุน้ยังยืน Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจาํปี  จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการนาํเอา       

กลยทุธด์า้นความยงัยืนมาบรหิารจดัการธุรกิจ มีกระบวนการบรหิารจดัการความเสยีงทดีี มีการปรบัตวัและสรา้งโอกาสใน

การแข่งขันผ่านนวตักรรมทางธุรกิจ รวมถึงใหค้วามสาํคญัในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทงัชุมชนและสงัคม นอกจากนี หุน้

ยงัยืนในปี  นียงัมีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตทีครอบคลมุการรบัมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

อยา่งชดัเจน แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากจากการแพรร่ะบาดของโควิด-  

  อีกหนึงความภาคภูมิใจของซาบีน่า คือ รางวัล Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 

 ครงัที  ซงึจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รว่มกบัวารสารการเงินธนาคาร โดยมีการพิจารณาจากบรษัิท

จดทะเบียนทีมีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจอยางยงัยืนในภาพรวมโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance หรอื ESG) รางวลัดงักลา่วสะทอ้นความมุ่งมนัของ ซาบีนา่ ในการกาํกบัดแูล

กิจการตามหลกับรรษัทภิบาล เพือประโยชนแ์ละความเท่าเทียมของทกุภาคสว่นทีเกียวขอ้ง ควบคูไ่ปกบัการดาํเนินธุรกิจ

เพือให้องค์กรเติบโตอยางยังยืน รวมถึงส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับสังคมและส่วนรวมผ่านโครงการต่างๆ ที ซาบีน่า ได้

ดาํเนินการมาโดยตลอด ไม่วาจะเป็นโครงการเย็บเตา้นมเทียมเพือส่งต่อใหก้ับผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีผ่านการผ่าตดัแลว้ 

โครงการ Zero Wasteรวมถึงโครงการสรา้งความรูท้างการเงิน หรอื Financial Literacy เพือช่วยเหลือพนกังานทีมีหนีสิน

ใหม้ีชีวิตความเป็นอยทูดีีขนึ 

  ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนกังาน จะยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจ ภายใตห้ลกัธรรมมาภิบาล เพือ

สรา้งความยงัยืนใหก้ับองคก์รและขอขอบพระคณุท่านผูถ้ือหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผูท้ีมีสว่นไดส้ว่น

เสยีทกุฝ่าย สาํหรบัความไวว้างใจและความเชือมนัในศกัยภาพของบรษัิทททีา่นไดม้อบใหแ้ก่บรษัิทตลอดมา เราพรอ้มแลว้

ทีจะพา ซาบีน่า กา้วขึนสู่การเป็นแบรนดภ์ูมิภาค (Regional Brand) และเป็นอีก  คนภาคภมูิใจในแบรนดไ์ทย ของคน

ไทย 

 

 

                                                              นายวิโรจน ์     ธนาลงกรณ ์

                                                                            ประธานกรรมการบรษัิท  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)  ซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน 

(นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ,  นายยทุธนา   อดิพฒัน,์  นายสมชยั   วนาวิทย และนางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต)์ ไดป้ฏิบตัิ

หนา้ทีตามความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิททีสาํคญั  ไดแ้ก่  การสอบทานรายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน  การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการทีดี  การสอบทานระบบการควบคมุภายในและ

การตรวจสอบภายใน  การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบคุคลทีเกียวโยงกนั  การสอบทานระบบการ

ประเมินการบริหารความเสียง  และการเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565  ในปี  2564  มีการประชุมทงัสิน  ครงั  

(ในการประชุมครงัที 4   มีวาระหนึงทีเป็นการประชุมรว่มกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้รว่มประชุมดว้ย)  สรุป

สาระสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ทีในปี 2564 ไดด้งัน ี

 

          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจาํปี 2564  ของ

บรษัิทซงึไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  

ซงึสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     

รวมทงัไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)    

นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรว่มกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ยเป็น

จาํนวน 1 ครงั 

 

2.    การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ   

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย(ตลท.)     กฎหมายทีเกียวขอ้งและหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดีอย่างต่อเนือง     โดยมีการเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศและรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถกูตอ้ง  ครบถว้น  

ทนัเวลา    โดยเนน้การบรหิารงานทโีปรง่ใสและเป็นธรรม 

 

  3.    การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  พบว่าระบบการควบคุม

ภายในยงัมีความเหมาะสมและรดักุมเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจาํปี และ ไดม้ีการสอบทานการปฏิบตัิงานว่าไดท้าํตามแผนทีวางไวห้รือไม่  รวมทงัติดตามว่ามีการ

แกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งทไีดต้รวจพบแลว้หรอืไม ่   
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          4.    การสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบคุคลทีเกียวโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกียวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชนก์บับริษัทของการทาํธุรกรรม หรอืขอ้ตกลงทางการคา้กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบคุคลทีมีความ

เกียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเกียวขอ้งเป็นประจาํทกุไตรมาส

โดยบรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรพัยแ์ละหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี อยา่ง

เครง่ครดั  พรอ้มทงัเปิดเผยใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบอยา่งถกูตอ้งและทนัเวลา 

 

     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการประเมินการบริหารความเสียง  โดยการสอบทานกับ

คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสียงทีสาํคญัๆ  โอกาสทีจะเกิด     

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและไดมี้การวางแผน  เพือป้องกันและรบัมือกบัความเสียงต่างๆทีอาจ

เกิดขนึ     

           

             6.    การเสนอแตง่ตงัผูส้อบบญัชี ประจาํปี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลอืกและแตง่ตงั สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีทีผ่านมา  ซงึมีผลงานทนีา่พอใจ  และไดส้อบทานคณุสมบตัิ

ของผูส้อบบญัชีวา่ถกูตอ้งครบถว้น  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบใหเ้สนอคณะกรรมการบรษัิท  พิจารณา

เพือขออนมุัติจากทีประชุมผูถ้ือหุน้  ประจาํปี    แต่งตงัให ้ นางณัฐสรคัร ์ สโรชนนัทจี์น หรือ นายชยัยุทธ  

องัศุวิทยาหรือ นางสาวดรณี  สมกาํเนิด  หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่   หรือ นายศิรเมศร ์อัครโชติกุลนันท ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขท ี , , ,  และ  ตามลาํดบั  แห่งสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอส

โซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจาํปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     

             (น.ส.รวีวลัย ์ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)   
 

 

317 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

จํานวน  คนเป็นผู ้ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ซึงมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็น

คณะกรรมการจาํนวน  ท่าน  ซึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระและมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารจาํนวน         

 ท่าน  ประกอบดว้ย 

   ทา่นที .    นายสมชยั วนาวิทย กรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

   ทา่นที .   นายยทุธนา อดิพฒัน ์กรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    

   ทา่นที .   นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอสิระเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   ทา่นที .   นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการบรษัิทเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดก้าํหนดนโยบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในหารสรรหากรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบตัิของบุคคลทีจะเสนอชือเพือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ทงัในดา้นสถานภาพ

บุคคล ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชียวชาญเฉพาะดา้นทีเกียวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพือคดัเลือก

บคุคลทมีีคณุสมบตัิทเีหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหาเพือเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถื้อ

หุน้เพอืพิจารณาแตง่ตงัต่อไป แลว้แตก่รณี 

หนา้ทีในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ทีในการพิจารณาในการค่าตอบแทน พิจารณากาํหนด

รูปแบบ หลกัเกณฑ ์ค่าตอบแทนและนโยบายในการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูตามความเหมาะสมทมีีความสมเหตสุมผล เมอืเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั ไมว่า่คา่ตอบแทนทีเป็นตวั

เงินหรือค่าตอบแทนในลกัษณะอืนใด พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกาํหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพือเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิและ/หรอืนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

           คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏิบตัิตามขอบเขตหนา้ท ีและความรบัผิดชอบอยา่งครบถว้น

ดว้ยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูม้ีสว่นไดเ้สียของทกุฝ่ายเป็นสาํคญั 

 

 

 

                                                                                           นายสมชยั  วนาวิทย 

                                       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสยีง 

คณะกรรมการบรษัิท ฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการบรหิารความเสียงทเีกียวขอ้งอย่างครอบคลุมทวัทงัองคก์ร เพือเป็นการดาํเนิน

ตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance) และเป็นเครืองมือทางการบริหารทีช่วยเพิมโอกาสแห่งความสาํเร็จ

ตามวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ โดยกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนเป็นเจา้ของความเสียง ซงึจะตอ้งมีหนา้ทีรบัผิดชอบ

ในการระบุเหตกุารณ ์วิเคราะห ์ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบทีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย และกาํหนดมาตรการจาํกดั ป้องกัน รวมถึงการควบคมุความเสียงเพือเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหาร

ความเสียงใหค้รอบคลุมทวัทงัองคก์ร และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนกลยทุธต์่างฯ รวมถงึการประเมินความ

เสียงดา้นการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั ของบรษัิทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบรหิารความเสียงตดิตาม

สถานการณ์ และเหตปัุจจัยของความเสียงทีอาจเปลียนแปลงไปตลอดเวลาโดยบริษัทฯไดมี้การกาํหนดใหป้ระธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสียงตอ้งเป็นกรรมการอิสระเทา่นนั 

คณะกรรมการบริหารความเสียง ของบริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  คนเป็นผูไ้ดร้บัการ

แต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ซึงมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ และเป็นคณะกรรมการบริหารจํานวน  ท่าน  

ประกอบดว้ย 

1.คณุจกัรกฤษณ ์ อทุโยภาศ ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 

2.คณุดวงดาว มหะนาวานนท ์ กรรมการบรหิารความเสียง 

3.คณุวชิรวรรณ แยม้ศร ี  กรรมการบรหิารความเสียง 

4.คณุสมคดิ ผดงุเกียรตศิกัด ิ กรรมการบรหิารความเสียง 

โดย  คณะกรรมการบริหารความเสียงทาํหน้าทีกาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียงใหค้รอบคลุมทุก

กระบวนการในแผนธุรกิจ ซงึขนัตอนการจดัทาํแผนธุรกิจ ไดมี้การวเิคราะห ์และระบุถงึปัจจยัความเสียงดา้นต่างๆ ทีเกียวขอ้งเพือใช้

เป็นแนวทางกาํหนดกลยุทธ์การบริหารความเสียง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุมและรายงานความเสียงให้

คณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสียง มีการประชมุทงัหมด  ครงั มีผลดาํเนินงานทีสาํคญั ดงันี 

1.พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือใหม้นัใจว่าสอดคลอ้งเหมาะสมและสนบัสนนุใหอ้งคก์ร

สามารถบรหิารความเสียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.พิจารณารบัรองรายงานการประเมินความเสียงจากโอกาสและผลกระทบทอีาจจะเกิดโอกาส คอรร์ปัชนักบัเจา้หนา้ทีรฐั  

3. พิจารณาและอนมุตันิโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั 

.รายงานผลการดาํเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทอย่างต่อเนือง สมาํเสมอ 

 

 

          นายจักรกฤษณ ์อุทโยภาศ 

                          ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
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