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สารจากประธานกรรมการ  

      ปี พ.ศ.2564 เป็นอีกปีหนึ่ง ที่เราต้องปรับตวักับสภาวะโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเน่ืองโดยตรงกบั
ช่องทางการขายแบบมีหน้าร้านซึ่งเป็นสดัส่วนยอดขายใหญ่ที่สุดของซาบีน่า โดยมีกระทบจากการปิดหน้าร้านแบบวง
กว้างในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการปิดหน้าร้านมากที่สดุปิดไปทัง้สิน้ 29 จงัหวดั รวม 313 ร้านค้า
ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ปี พ.ศ.2564 บริษัท ซาบีน่า จํากด (มหาชน) ต้องมีการปรับตวักบัโจทย์ที่ยากกว่าปี   
พ.ศ.2563 ในการเกิดโรคระบาดครัง้แรก เน่ืองจากในปี พ.ศ.2563 ยงัได้รับความช่วยเหลือบางสว่นจากภาครัฐ ในขณะท่ีปี 
พ.ศ.2564 เราต้องสร้างสมดุล ระหว่างรายรับและรายจ่ายด้วยตวัของเราเอง ในสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ ภายใต้
สถานการณ์ระบาดที่ต่อเน่ืองมาของ โควิด-19 นัน้ บริษัท ซาบีน่า จํากด ั(มหาชน) ยงัสามารถรักษาการดําเนินงานในปี   
พ.ศ.2563 (ค.ศ.2021) ได้ดีตามการคาดการณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างดีมากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
ถึงแม้วา่ยอดขายรวมในปี พ.ศ.2564 จะน้อยกวา่ปี พ.ศ.2563 อยู่ 9 % หรือ 258 ล้านบาท โดยสามารถปิดยอดขายรวมอยู่
ที่ 2,656 ล้านบาท แต่เราสามารถสร้างผลกําาไรสทุธิของปี พ.ศ.2564 ได้สงูขึน้กว่าปี พ.ศ.2563 ถึง 6% คิดเป็นยอดกําไร
สทุธิที่ 294 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564 

จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้ นละ 0.85 บาทต่อหุ้ น แต่เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.41 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เพื่ออนมุติัจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท โดยกําหนดจ่ายใน
วนัที่            19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

แผนงานในปี พ.ศ.2565 (ค.ศ.2022) นีเ้ป้าหมายหลกัของบริษัท คือ ผลกัดนัสร้างยอดขายรวมให้กลบัไปยงัจดุที่
เรา 
เคยมียอดขายสงูที่สดุในปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) โดยเน้นการพฒันาปรับปรุง ทกุช่องทางการขายด้วยหลกัการลดความ
สญูเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพในทกุขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจ และมีหวัใจสําคญัในการมุ่งเน้นการวางแผนการตลาด และ
การขายโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และเช่ือมรอยต่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการแบบไร้รอยต่อ 
(Customer Seamless Experience) สําหรับเร่ืองการส่ือสารกบัลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่งๆ เน้นช่องทางการส่ือสาร
ทาง ดิจิตอลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสาร และข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

- Fadebook : sabinathailand 
- Instagram : sabina_ig 
- Tiktok : sabina_thailand 
- Youtube : sabina channel 
- Twitter : sabinathailand 
- Blockdit : Sabina 
- Line@: @sabinathailand 
- www.sabina.co.th 

สําหรับช่องทางการจดัจําหน่ายใหม่ๆ รวมถึงการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ยงัคงดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นในกลุ่มประเทศในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ
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เวียดนาม) โดยปรับแผนมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า ซาบีน่า ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ก่อน บกุตลาดแบบ
มีหน้าร้าน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่ และโอกาสในการสร้างตลาดในแต่ละประเทศ โดยได้มีการปรับ
ปณิธานและวิสยัทศัน์ขององค์กรใหม่ เพื่อให้ทนัสมยั และชดัเจน ในแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

“เรามุ่งมัน่สร้างสรรค์คณุค่าผลิตภณัฑ์ดว้ย นวตักรรมทีท่นัสมยั 
เพือ่เสริมสร้างความมัน่ใจ ใหผู้บ้ริโภคมีชีวิตทีดี่ข้ึนในทกุวนั 

มุ่งเนน้การบริหารธุรกิจใหเ้ติบโตและมีผล กําไรอย่างยัง่ยืน” 

ในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เรามีความภูมิใจกับการได้รับเลือกให้เป็นซาบีน่าเป็น 1 ในหุ้ นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2564 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนําเอา       
กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนมาบริหารจดัการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงที่ดี มีการปรับตวัและสร้างโอกาสใน
การแข่งขนัผ่านนวตักรรมทางธุรกิจ รวมถึงให้ความสําคญัในการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ชุมชนและสงัคม นอกจากนี ้หุ้น
ยัง่ยืนในปี 2564 นีย้งัมีแนวทางการบริหารจดัการภาวะวิกฤตที่ครอบคลมุการรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่าง
ชดัเจน แม้จะต้องเผชิญกบัความยากลําบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อีกหนึง่ความภาคภมิูใจของซาบีน่า คือ รางวลั Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 
ครัง้ที่ 18 ซึ่งจัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมีการพิจารณาจากบริษัทจด
ทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนในภาพรวมโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) รางวลัดงักล่าวสะท้อนความมุ่งมัน่ของ ซาบีน่า ในการกํากบัดแูล
กิจการตามหลกับรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์และความเท่าเทียมของทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึงส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับสังคมและส่วนรวมผ่านโครงการต่างๆ ที่ ซาบีน่า ได้
ดําเนินการมาโดยตลอด ไม่วาจะเป็นโครงการเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีผ่านการผ่าตดัแล้ว 
โครงการ Zero Wasteรวมถึงโครงการสร้างความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy เพื่อช่วยเหลือพนกังานท่ีมีหนีสิ้น
ให้มีชีวิตความเป็นอยทูี่ดีขึน้ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน จะยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล เพื่อ
สร้างความยงัยืนให้กบัองค์กรและขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทกุฝ่าย สําหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา เราพร้อมแล้ว
ที่จะพา ซาบีน่า ก้าวขึน้สู่การเป็นแบรนด์ภูมิภาค (Regional Brand) และเป็นอีก 1 คนภาคภูมิใจในแบรนด์ไทย 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. สินทรัพย์รวม 3,017.91 2,803.94 2,703.31 
2. หนีสิ้นรวม 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 (เท่า) 2.33 2.54 3.02 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)  8.00 7.10 6.55 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  1.12 1.03 1.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)  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 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  14.71 9.51 10.68 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio)    
อตัราสว่นหนีสิ้นตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.62 0.56 0.48 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

 
1.  โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1.1  วิสัยทศัน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

ปณิธานและวิสัยทศัน์ (Purpose & Vision)    

  บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้ทันสมัย สอดคล้องต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็น

เป้าหมายระยะยาว ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทซาบีน่า จํากดั มหาชน มีดงันี ้ 

เรา ‘มุ่งม่ัน’ สร้างสรรค์คณุคา่ผลิตภณัฑ์ด้วย ‘นวัตกรรมททีันสมัย’ 

เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภคมีชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุวนั 

‘มุ่งเน้น’ การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี ‘ผลกําไรอย่างย่ังยนื’ 

  โดยเป้าหมายระยะยาวจะถกูวางไว้ในปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะ

เป็นการวางรากฐานของบริษัทฯ และแบรนด์  เพื่อให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความตัง้ใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดําเนิน

ธุรกิจ อย่างไร 
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พันธกิจ (Mission) 

ในสว่นของพนัธกิจ มีการวางกรอบการทํางานตามปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ  โดยเป้าหมายระยะสัน้ (1-5 ปี)  

จะวางไว้ในรูปแบบของพนัธกิจหรือ Company Mission เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการทํางาน และจะมีการวางเป้าหมาย

ย่อยในแต่ละส่วนโดยใช้เคร่ืองมือในการตัง้เป้าหมายและกําหนดตวัวดัผล (OKR : Objective Key Result)  เพื่อให้ง่ายตอ่

การวดัผลและทํางานในการปฏิบติัจริง ซึ่ง OKR ของทกุหน่วยงานในองค์กรจะต้องสอดคล้องกนั เพื่อส่งเสริมให้ OKR ที่

เป็นภาพรวมขององค์กรประสบความสําเร็จ 

โดยพนัธกิจ ของบริษัทฯ ได้วางไว้ดงันี ้ 

1. Sabina Promise บริษัทฯ จะมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยยดึความพงึพอใจของลกูค้า เป็นเป้าหมายสงูสดุ

ของการดําเนินทกุๆ กิจกรรม  

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

ข้อมลูในการตดัสินใจในทกุๆ กิจกรรม  

3. Sustainable Profitability บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างผลกําไรอย่างยัง่ยืน  

4. Lean Enterprise บริษัทฯ มุ่งเน้นการกําจัดความสูญเปล่าในทุกขัน้ตอนการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึง

ผู้บริโภค  

5. ESG บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจแบบยัง่ยืนทัง้ในแง่มมุส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล    

 
 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

8 
 

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว 2565 - 2568 
เป้าหมายระยะยาวจากนีไ้ป ในปี 2565-2569 บริษัทคาดการณ์ยอดขายจะกลบัมาสู่สภาวะท่ีปกติขึน้ หลงัจาก

ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด 19 ในช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่านมา ภาพโดยรวมของทิศทางยอดขายเร่ิมกลบัมาสู่สภาวะปกติ โดย
เป้าหมายสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปีนี ้ยงัคงยดึเป้าหมาย ดงันี ้ 

 
โดย มีเป้าหมายที่ชดัเจนในการเติบโต ดงันี ้

a. เพื่อนําแบรนด์ ซาบีน่า สู้การเป็นแบรนด์ชดุชัน้ในอนัดบั 1 ในไทยและก้าวสู่แบรนด์ระดบัภาคพืน้
เอเชีย (Regional Brand) โดยเน้นความพงึพอใจของลกูค้าเป็นเป้าหมายสําคญั 

b. เป็นผู้ นําในการใช้นวตักรรมที่ทนัสมยัทัง้ในแง่มมุ ของการผลิตสินค้าด้วยเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั มี
ประสิทธิภาพสูง ลดขัน้ตอนการทํางาน และการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้มีความแม่นยําในการ
วางแผนงาน และปรับตวัได้อย่างรวดเร็ว 

c. มุ่งเน้นในการพฒันาปรับปรุงการดําเนินการ เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลกําไรที่ยัง่ยืน  
d. มุ่งเน้นในการนําองค์กร สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักความคิดในการลดความสูญเปล่าในทุก

ขัน้ตอนการดําเนินงาน  เน้นการลดต้นทุนการดําเนินงาน การลดความผิดพลาด ลดรอบเวลา
ปฏิบติังาน และการตอบสนองตอ่อปุสงค์อย่างถกูที่และทนัเวลา 

e. มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯได้รับ
เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น หุ้ น ยั่ ง ยื น  Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ป ร ะ จํ า ปี  2564 จ า ก ต ล า ด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนการนํากลยุทธ์
ด้านความยัง่ยืนมาบริหารจดัการธุรกิจ มีกระบวนการ
บริหารจัดการความเส่ียงที่ดี มีการปรับตัวและสร้าง
โอกาสในการแข่งขันผ่านนวตักรรมทางธุรกิจ รวมถึง
ให้ความสําคญัในการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ชมุชนและสงัคม นอกจากนี ้หุ้นยัง่ยืนในปี 2564 นีย้งั
มีแนวทางการบริหารจดัการภาวะวิกฤตท่ีครอบคลมุการรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดได้
อย่างชดัเจน แม้จะต้องเผชิญกบัความยากลําบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ SABINA 
ยงัมุ่งมัน่สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สดุ ไปพร้อมๆ กบัการสร้างความยัง่ยืน เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และคูค้่า ที่จะเติบโตไปด้วยกนัอย่างมัน่คง 

 
โดยบริษัทฯ มีการแบง่โครงสร้างการขายใหม่ เป็น 3 สว่นหลกัๆ เพื่อให้ชดัเจน และง่ายตอ่การบริหารงาน ดงันี ้ 
1. การขายแบรนด์ SABINA ภายในประเทศ หรือ Retail Business  บริษัทยงัมีความมัน่ใจว่าตลาด

ในประเทศยงัสามารถเติบโตได้ตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาด โดยกลยทุธ์ ตา่งๆ มีดงันี ้ 
a. ปรับเปล่ียนรูปแบบการขายเพื่อบริการลูกค้าให้สอดรับกับ ความต้องการและพฤติกรรมที่

เปล่ียนไปของลกูค้า โดยเน้นการเข้าถึงลกูค้า มากกวา่รอให้ลกูค้าเดินมาหาท่ีหน้าร้าน 
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b. เน้นการวิจยั และพฒันาคณุภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคญัในเร่ือง
นวตักรรมตัง้แตก่ารผลิตตลอดจนตวัสินค้า ให้ครอบคลมุความต้องการทกุกลุม่ของลกูค้า และเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้าโดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 

c. บริหารต้นทนุหน้าร้านโดยพฒันาระบบเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง  
d. พัฒนาความสามารถของพนักงานขายให้มี Multi-skill ในการทํางาน เข้าถึงลูกค้ามากขึน้ และ

สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ เน้นการบริการที่เป็นเลิศ 
 

2. การขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retailing-NSR)  อีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทให้ความสําคญัใน
การพฒันา และเร่งอตัราการเติบโต อย่างต่อเน่ืองคือ กลุ่มการขายผ่านช่องทางแบบไมมีหน้าร้าน ซึง่พึ่งเกิดได้เพียงไม่ก่ีปี 
แต่มีอตัราการเติบโตที่สงูที่สดุ ทัง้นีเ้ป็นการขายที่ครอบคลมุทุกช่องทางการขาย ที่ไม่ทบัซ้อนกับช่องทางการขายแบบมี
หน้าร้านที่มีพนกังานขาย ยืนให้บริการลกูค้า โดยมีการปรับโครงสร้างการขาย ในส่วนของ NSR ให้ครอบคลมุดแูลจดุขาย
ในต่างประเทศ โดยเน้นจุดขายที่อยู่ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิค ก่อนเป็นสําคญั โดยจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ของการขาย
แบบไม่มีหน้าร้าน คือ  

a. เพื่อเติมเต็ม พืน้ที่ให้บริการ ที่หน้าร้านปกติ ยงัเข้าไปไม่ถึง หรือมีต้นทนุการเข้าถึงที่สงู  
b. มุ่งเน้น ในการพฒันาและปรับปรุงสินค้าเฉพาะช่องทางการขาย โดยยึดลกูค้าเป็นศูนย์กลางใน

การนําเสนอสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ 
c. ใช้เทคโนโลยี ที่ทนัสมยัในการพฒันาระบบการบริการ ให้มีความรวดเร็ว แม่นยํา และเข้าถึงได้ทกุ

เม่ือที่ลกูค้าต้องการ 
d. มีการขยายการพัฒนาคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการบริการ ให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนอง

เป้าหมาย ความพงึพอใจของลกูค้าคือเป้าหมายสงูสดุของ บริษัทฯ 
 

3. การขายสินค้า OEM เป็นสดัส่วนโครงสร้างรายได้ เสริมของบริษัท ซึ่งควบคุมไม่ให้มีสดัส่วนในการ
เติบโตที่มากเกินไป แตพ่ยายามคงสดัสว่นตามความเหมาะสม เน่ืองจากการขายสินค้า OEM ถือเป็นการพฒันาเทคนิคใน
การผลิตสินค้าด้วย นวตักรรมที่ทนัสมยั และเช่ือมต่อองค์ความรู้ทัง้ทางด้านเคร่ืองจกัร วตัถดิุบ และรูปแบบสินค้าใหม่ๆ ที่
ได้รับมาจากประเทศโลกตะวนัตก และยงัสามารถนํามาประยกุต์พฒันาสินค้าในประเทศของเราได้ 
 
  ทัง้นีใ้นส่วนของระบบส่งเสริมการขายและการพฒันากระบวนการผลิต มีกลยทุธ์และการดําเนินงานเพื่อส่งเสริม
เป้าหมายของธุรกิจให้สําเร็จ ดงันี ้

1.  กําหนดนโยบายการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ครอบคลมุทกุกลุ่ม ทกุวยั และในทกุระดบั 

ราคา ซึง่การออกแบบผลิตภณัฑ์นอกจากจะเน้นความสวยงามในแง่ของดีไซน์แล้ว ยงัให้ความสําคญัในแง่ของฟังก์ชัน่ด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามสรีระที่แตกตา่งกนัของผู้สวมใส ่โดยมีจดุเดน่ที่ความเหมาะสมกบัรูปทรงของผู้สวมใส่ ซึง่ภายนอก

อาจจะดไูม่ออก แตภ่ายในจะเป็นไปตามสรีระจริงของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ทัง้นีป้ริมาณการผลิตสินค้ากําหนดจากคาดการณ์สภาวะการแข่งขนัทางการตลาด ฤดกูาลในการวางจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ใหม่ กําลงัการผลิตของแตล่ะโรงงาน และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบการผลิต คือ  
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                - สินค้าที่มีการผลิตรูปแบบซํา้เดิม หรือสินค้าเบสิค (Basic)  เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคชอบใช้แบบเดียวกนับอ่ยครัง้ 
ซึง่จะมีการผลิตเติมเต็มสินค้าตลอดเวลา ทําให้สามารถคาดการณ์การผลิต และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะผลิตในแบบเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนัตลอดเวลา ทําให้ชํานาญและมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ ได้ผลผลิตมาก
ย่ิงขึน้ 
                - สินค้ารูปแบบใหม่ หรือสินค้าแฟชัน่ (Fashion) เป็นสินค้าที่มีการออกแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มีรูปแบบที่
คอ่นข้างยากในการผลิตมากกว่า และจะไม่นําแบบเดิมกลบัมาผลิตใหม่ แตสิ่นค้ากลุม่นีจ้ะมีรายได้จากการขายที่สงูกวา่ 
และอตัรากําไรขัน้ต้นที่ดีกวา่ 
  สําหรับผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท จะมีการวางแผนการวางจําหน่ายสินค้าล่วงหน้าทกุปี 
(Made To Stock) เพื่อควบคมุการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจดัทําเป็นแผนการผลิตประจําเดือน โดยมีความ
ยืดหยุ่นตามปริมาณการขายในระหวา่งปี ทัง้นีฝ่้ายวางแผนการผลิตสว่นกลางจะกระจายออเดอร์การผลิตไปยงัโรงงาน
ตา่งๆ ตามความเหมาะสมของระยะเวลา ชนิดสินค้าและความชํานาญของแตล่ะโรงงาน เพื่อประสิทธิภาพสงูสดุในการ
ผลิต 
  ในสว่นผลิตภณัฑ์ OEM บริษัทจะได้รับออเดอร์สัง่ซือ้จากลกูค้าเป็นครัง้ๆ ไป (Made To Order)  ซึง่ลกูค้าจะ
สัง่ซือ้ก่อนวนัที่ต้องการสินค้าเป็นระยะเวลาท่ีกําหนด ฝ่ายวางแผนการผลิตสว่นกลางจะกระจายออเดอร์การผลิตไปยงั
โรงงานตา่งๆ ตามความเหมาะสมของกําลงัผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินค้า โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัการผลิตสินค้า
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองด้วย หากพบวา่มีการสัง่ซือ้จากลกูค้าเข้ามามากกวา่กําลงัผลิตที่คงเหลือ บริษัทจะไม่
รับการสัง่ซือ้นัน้ๆ เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบัทัง้ลกูค้าและบริษัท 
  บริษัทให้ความสําคญัในการควบคมุคณุภาพในทกุกระบวนการทํางาน เร่ิมตัง้แต่การตรวจสอบคณุภาพวตัถดิุบ 
วางแผนเตรียมการก่อนผลิตและการเปล่ียนแบบ ซึง่ในระหวา่งการผลิตจะมีการตรวจสอบคณุภาพทกุขัน้ตอน ตัง้แต ่ตดั  
เย็บ จนกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป  
 
                2.  กําหนดนโยบายราคาสินค้า แบง่เป็น 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทย่อย ( Sabina ) และการกําหนดราคาสินค้าที่ผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้สัง่ผลิต (OEM) โดยปัจจยัที่มีผล

ตอ่การกําหนดราคาสินค้า 2 ประเภทนี ้ คือ ลกัษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมลูคา่ทางการตลาดของสินค้า ราคาสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย (Sabina) จะใช้วิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอ่ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ และเพิ่มราคา

ตามมลูคา่ทางการตลาดของสินค้าด้วย โดยให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัคูแ่ข่งในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่างคุ้มคา่

และอยู่ในระดบัที่แข่งขนัได้ ซึง่ราคาสินค้าของบริษัทฯถือวา่อยู่ในระดบัราคาปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสินค้า

ประเภทเดียวกนัในตลาด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคากบัผู้ผลิตรายอื่น อย่างไรก็ตามสินค้าอาจมี

การลดราคาตามกลยทุธ์การตลาดของห้างสรรพสินค้า และจดุจําหน่ายตา่งๆ ตามความเหมาะสม  สําหรับราคาสินค้า 

OEM บริษัทฯจะคดัเลือกลกูค้าที่อยู่ในระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพิ่มอตัรากําไรจากต้นทนุการผลิต 

(Cost Plus) ซึง่ราคาขายจะครอบคลมุถึงความเส่ียงของความผนัผวนเงินตราตา่งประเทศบางสว่น และกําไรขัน้ต้นจาก

การผลิตสินค้าแตล่ะชนิดมากน้อยตามรูปแบบของสินค้า รวมถึงปริมาณสินค้าที่ลกูค้าสัง่ซือ้ 
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  3. นําเสนอผลิตภณัฑ์ตรงความต้องการหรือเหนือความคาดหมายของผู้บริโภค บริษัทได้จดัตัง้ ทีมวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างนวตักรรมของผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ใน ทัง้ด้านฟังก์ชัน่ใหม่ที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และดีไซน์ที่ทนัสมยั โดยสํารวจความต้องการและความสนใจของลกูค้ากลุม่อายตุ่างๆ ศกึษา

แนวโน้มแฟชัน่ และนําข้อมลูการจดัจําหน่ายในอดีตมาวิเคราะห์ เพื่อหาลกัษณะสินค้า, รูปแบบสินค้า รวมถึงแฟชัน่ของ

สินค้า เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา นอกจากนัน้บริษัทฯได้รับรู้แนวทางของแฟชัน่ จากการได้

รับจ้างผลิตสินค้าให้กบัลกูค้าในแถบประเทศยโุรปและองักฤษ ซึง่เป็นผู้ นําทางแฟชัน่และชดุชัน้ใน อีกทัง้ทีมวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ได้สรรหาคดัเลือกวตัถดิุบที่มีคณุภาพเหมาะสม รวมทัง้วิธีการผลิตใหม่ๆจนได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์ที่

สอดคล้องกบัสรีระและความต้องการของผู้บริโภค ทําให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีความทนัสมยั เป็นที่ดงึดดูใจต่อผู้บริโภค 

และมีความหลากหลายเหมาะสมสําหรับทกุโอกาสในการใช้สอย ตลอดจนมีนวตักรรมผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้

บริษัทเร่ิมออกแบบผลิตภณัฑ์จากวตัถดิุบรีไซเคิล เพื่อมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่การบริโภคทรัพยากร 

  ทัง้นีเ้พื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตอ่ความต้องการของตลาด บริษัทจงึทําการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้วิธี

ตา่งๆ เช่น การทําวิจยักลุม่ (Focus Group) สํารวจความคิดเห็นทัง้ก่อน และหลงัการวางจําหน่ายสินค้า, การเก็บข้อมลูใน

พืน้ที่ขาย (Market Survey), การพดูคยุกบักลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมตา่งๆ เช่น Campus tour, Work shop เป็นต้น ซึง่

บริษัทจะจดัทําการสํารวจในทกุๆคอลเลคชัน่โดยนําข้อมลูเหลา่นีม้าวิเคราะห์ เพื่อพฒันาสินค้าตวัอย่างแล้วนําไปทดสอบ

กบักลุม่เป้าหมายตอ่ไป ซึง่ใช้ระยะเวลาในการพฒันาและทดลองสินค้าเป็นระยะเวลาหนึง่ จนกระทัง่บริษัทฯ มัน่ใจใน

คณุภาพและผลิตภณัฑ์จงึจะนําผลิตภณัฑ์ออกจําหน่ายในตลาด 

             

  4. ลดต้นทนุของสินค้า บริษัทดแูลระมดัระวงัเร่ืองต้นทนุอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยทุธ์ที่หลากหลาย จากอดีตที่เคยมี

ต้นทนุสงูถึง 65% แตปั่จจบุนัต้นทนุลดลงมาอยู่ที่ 50% สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นสงูขึน้ โดยดําเนินมาตรการ 

  -ลดสดัสว่นการผลิตและจําหน่ายแบบ OEM ให้อยู่ในระดบัเหมาะสม เน่ืองจากการผลิตรูปแบบนี ้

จําเป็นต้องใช้วตัถดิุบตามที่ลกูค้ากําหนด จงึต้องซือ้วตัถดิุบจากซพัพลายเออร์ตามที่ตกลงกนัไว้และไม่อาจลดต้นทนุ

วตัถดิุบได้มากนกั  

  -เพิ่มสดัสว่นการผลิตและจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท เน่ืองจากสามารถตัง้ราคาขายสินค้าได้ดี

ขึน้ และสามารถสัง่ซือ้วตัถดิุบแบบรวมจํานวน ทําให้มีปริมาณมากในการสัง่ซือ้ จงึสง่ผลตอ่อํานาจตอ่รองราคาวตัถดิุบ 

เป็นการลดต้นทนุวตัถดิุบโดยไม่ลดคณุภาพของวตัถดิุบ และช่วยให้บริษัทมีราคาที่สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่ง สง่ผลตอ่การ

เพิ่มยอดขาย  

  -ทยอยนําเข้าวตัถดิุบเท่าที่จําเป็นในการผลิต (Just In Time) ทําให้สต็อควตัถดิุบลดลง ทําให้ลดคา่ใช้จ่าย

จากต้นทนุทางการเงิน ซึง่เป็นการลดต้นทนุของสินค้าอีกทางหนึง่  

  -จดัหาวตัถดิุบแหลง่ใหม่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้ให้ผู้จดัจําหน่ายประกวดราคาขายวตัถดิุบ 

ซึง่เป็นการเพิ่มทางเลือกทัง้ในแง่คณุภาพวตัถดิุบ ช่วยเพิ่มความหลากหลาย และความทนัสมยัให้ผลิตภณัฑ์ รวมทัง้มี

อํานาจในการต่อรองราคามากขึน้ ทําให้การบริหารจดัการเร่ืองวตัถดิุบมีประสิทธิภาพอย่างมาก  
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  -ศกึษานวตักรรมตา่งๆ รวมทัง้เทคนิคในการผลิตวตัถดิุบบางส่วนเอง เพื่อทําให้ต้นทนุวตัถดิุบต่ําลง และ

เป็นการลดการพึง่พา การผกูขาดของผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบ เช่น ฟองโมลด์ ซึง่เป็นวตัถดิุบที่สําคญัในการผลิตชดุชัน้ใน โดย

สามารถผลิตฟองโมลด์ได้เอง 90%ของจํานวนท่ีต้องการใช้ (จากเดิมผลิตเอง 30% ในปี 2557) 

  -พฒันาการใช้ประโยชน์จากวตัถดิุบอย่างเต็มที่ (Material Utilization) โดยควบรวมแผนกต้นทนุและจดัซือ้ 

รวมเป็นแผนก Consumption Controller เพื่อคํานวณการใช้วตัถดิุบอย่างถกูต้อง  สามารถแก้ไขจํานวนท่ีเปล่ียนแปลงได้

ทนัเวลา  

  กลยทุธ์ทัง้หมดนีส้ง่ผลให้กําไรขัน้ต้นมากขึน้ สะท้อนได้จากผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองมาตัง้แต่

ปี 2550 จนถึงปัจจบุนัอตัรากําไรขัน้ต้นอยู่ที่ 49%  

 
  5.  พฒันาศกัยภาพพนกังานทกุระดบั เพื่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการรองรับการ

เปล่ียนแปลงตา่งๆ โดยแบง่เป็น 3 ระดบั 

  5.1 พฒันาทกัษะพนกังานเย็บให้มีการทํางานแบบ Multi Skill สามารถทํางานได้หลายหน้าที่ เพื่อรองรับ

การผลิตสินค้าที่ต้องใช้ฝีมือ เป็นงานยากแตมี่กําไรขัน้ต้นสงู  รวมทัง้คลอ่งตวัตอ่การทํางานท่ีมีการเปล่ียนแบบอย่างรวดเร็ว

(Quick Change Over) และมีรูปแบบที่แตกตา่งจากเดิม ทัง้นีกํ้าหนดให้มีการวดัทกัษะการใช้จกัรประเภทตา่งๆของ

พนกังานเย็บ (Work Passport) เพื่อใช้เป็นข้อมลูและแนวทางในการวางแผนพฒันาฝีมือแรงงาน โดยเป้าหมายในระยะ 5 

ปี (ปี 2567)   คือมี Muti Skill ที่ระดบั 70% ทัง้นีใ้นปี 2564 ระดบั Multi Skill พนกังานเย็บของทัง้องค์กร ปรับเพิ่มขึน้จากปี 

2563 ถึง 4% ดงัตาราง ด้านลา่ง 

 

5.2พฒันาทกัษะการจดัการของหวัหน้างาน ในการประยกุต์ใช้ Lean ด้วยการจดัอบรมและ Work 
Shop  เร่ืองการค้นหาและกําจดัความสญูเปลา่ในการทํางานให้ระดบัหวัหน้างาน โดยวิทยากรอิสระ  และเข้าพืน้ที่จริงเพื่อ
ค้นหาความสญูเปลา่ในหน่วยงาน  สําหรับกําหนดแผนการปรับปรุงแก้ไขแบบ Quick Win และ Long Term   

นอกจากนีดํ้าเนินการอบรม หวัหน้างานสายการผลิตเย็บในเร่ืองการเปล่ียนแบบ  เพื่อรองรับงานที่มี
จํานวนตวัตอ่แบบน้อย  โดยวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วงเปล่ียนรุ่นงาน โดยแบง่เป็น 3 
ช่วงวิเคราะห์ คือช่วงก่อนงานหมดรุ่น, ช่วงหยดุเปล่ียนรุ่นงานใหม่, ช่วงเรียนรู้รุ่นงานใหม่ 

ปี สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย์ ยโสธร เฉล่ีย 
2563 60% 57% 50% 48% 61% 55% 

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

เพิ่มขึน้ 1% 1% 5% 4% 10% 4% 
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สรุป จาํนวนบุคลากรเข้าร่วมอบรม Lean   
 ผจก. หวัหน้าอาวโุส หวัหน้า เจ้าหน้าที่ รวม 

สาย 5 2 19 8 7 36 
ท่าพระ 3 11 5 12 31 
ชยันาท 5 6 9 9 29 
ยโสธร 9 26  4 39 
บรีุรัมย์ 1 3  1 5 
รวม 20 65 22 33 140 คน 

คิดเป็น 14% 46% 16% 24% 100% 

 
5.3พฒันาทกัษะการจดัการและศกัยภาพความเป็นผู้ นําของหวัหน้ากลุม่ย่อย (Small Group Activity 

Leader) เพื่อเรียนรู้แนวคิด-เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ  8 หลกัสตูร คือ  
 Kaizen : การปรับปรุงงานอย่างตอ่เน่ืองด้วย ECRS แล้วยกระดบัเป็นมาตรฐานตามวงจร Plan- 

Do- Check- Act. 

 5ส กบัการเพิ่มผลผลิต : การประยกุต์ใช้ 5ส จากเคร่ืองมือดแูลพืน้ที่  ยกระดบัเป็น 5ส ใน

กระบวนการทํางาน  เช่น มีแตข่องที่จําเป็นทัง้จํานวนและเวลา , มีระบบการมองเห็นด้วยสายตา

เพื่อการควบคมุ, การตรวจพบส่ิงผิดปกติของเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรจากการทําความสะอาด

ประจําวนั 

  Lean System : เข้าใจกิจกรรมงานที่มีคณุคา่  (Value Added) ,งานไม่มีคณุคา่ (Non-Value 

Added) และงานไม่มีคณุคา่แต่จําเป็นต้องทํา(Necessary Non-Value Added) รวมทัง้การไม่

ยอมรับความสญูเปลา่ตา่งๆ คือ  Overproduction,  Inventory,  Transportation,  Motion,  

Processing,  Delay,  Defect,  Non-Utilized 

 IE for non IE : เข้าใจเคร่ืองมือการจดัการเบือ้งต้น ไม่วา่จะเป็น การหาเวลามาตรฐาน, กําหนด

เป้าหมาย, วางแผนการผลิต, วดัระดบัความสามารถในการผลิต และเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตตา่งๆ 
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 QCC (Quality Control Cycle) : การพฒันาการทํางานหรือแก้ไขปัญหางานอย่างเป็นระบบ โดย

อาศยั กิจกรรมกลุม่ ในการระดมความคิดอย่างมีเหตมีุผล ด้วยข้อมลูที่เป็นข้อเท็จ และใช้เคร่ืองมือ

เทคนิคตา่งๆ (7 QC. Tools) ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา  

 Leadership : กระตุ้นและสร้างสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งกนั, การมอบหมายงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ, การส่ือสารกบัผู้บงัคบับญัชา/ผู้ใต้บงัคบับญัชา อีกทัง้การโน้มน้าวและสร้างกําลงัใจ

ให้ทีมงาน 

 Work Happiness : การทํางานอย่างมีความสขุด้วยการ ตระหนกัรู้คณุคา่ของตนเอง  การอยู่กบั

ปัจจบุนั  การมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิต 

 HR for non HR : เข้าใจถึงการช่วยกนัดแูลซึง่กนัและกนั ตัง้แตก่ระบวนการสรรหา – พฒันา – ให้

โอกาส - รักษาไว้  ตามวฒันธรรมองค์กร 4ดี คิดดี-พดูดี-ทําดี-คนดี  โดยไม่คิดว่าเป็นหน้าที่เฉพาะ

ของฝ่ายบคุคล 

ทัง้นีเ้ป็นไปตามการพฒันาองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการเป็นธุรกิจที่ยัง่ยืน (Sustainable Business )  ซึง่เป็น
แผนการพฒันาองค์กรระยะยาว ตัง้แตปี่ 2549 ถึง ปี 2568 โดยมี Road Map แสดงการปรับปรุงพฒันา 7 ขัน้ตอนดงันี ้ 

 ขัน้ที่ 1 Basic Tools 
  การปรับปรุงโดยนําเคร่ืองมือพืน้ฐานการผลิต มาใช้กําหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพื่อวางแผนการ
ผลิต, บริหารสายการผลิต, และวดัระดบัความสามารถในการผลิต 

 

 ขัน้ที่ 2 Participation 
  การยกระดบัให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังานภายในองค์กร โดยผ่านเคร่ืองมือ 5ส, Kaizen, และปรับรูปแบบ
การจ่ายคา่แรงจงูใจ เป็น Group Incentive เพื่อมุ่งเป้าหมายเดียวกนั 
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 ขัน้ที่ 3 Lean Manufacturing  
  การปรับปรุงเพื่อกําจัดความสูญเปล่าต่างๆ และงานไม่มีคุณค่า (Non Value Added)ในกระบวนการ ทําให้
สดัส่วนของพนกังาน Indirect ลดลง และปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากนัง่เย็บ เป็นระบบยืนเย็บ เพื่อให้เกิดการไหลของ
งานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Flow) ทําให้จํานวนพนักงาน/ไลน์การผลิตลดลง รองรับงานที่มีจํานวนตวั/แบบน้อยลง 
รวมทัง้ปรับเปล่ียนการผลิตจากระบบผลกั (Push System) เป็นระบบดึง (Pull System) ซึ่งทําให้ผลิตภาพการผลิตดีขึน้
อย่างตอ่เน่ือง 

 ขัน้ที่ 4  Sabina Productive Management (SPM)     
  การบูรณาการเคร่ืองมือปรับปรุงที่เหมาะสมกับองค์กร ให้เป็นระบบจัดการผลิตของซาบีน่า แบ่งเป็น 6 เสา          
( 5ส+Kaizen, Lean, AM-PM, QCC, HRD+4D และ อนรัุกษ์พลงังาน) โดยทํางานในรูปแบบ Cross Function Team ซึ่ง
มีคณะทํางานมาจากทกุหน่วยงานของบริษัท 

 ขัน้ที่ 5  5S Enhancement 
  การยกระดบัการดําเนินงาน 5ส พืน้ที่เป็น 5ส ในกระบวนการทํางาน (5S In Process) เพื่อสะสางขัน้ตอน / การ
ทํางานที่เกินความจําเป็น ออกแบบวิธีการทํางานให้สะดวก ง่าย รวดเร็ว สะอาดเพื่อตรวจสอบส่ิงผิดปกติ สร้างมาตรฐาน
ของกระบวนการปฏิบติังาน และสง่เสริมการมีสว่นร่วม ผ่านกลุม่ย่อย SGA ซึง่เป็นการกระจายอํานาจในการตดัสินใจ และ
บริหารจดัการระดบัหนึง่   

 ขัน้ที่ 6  High Performance Organization 
  การมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยขยายผลการปรับปรุงจาก Lean Manufacturing สู่ Lean Enterprise 
เช่ือมโยงจาก Supplier ถึงลกูค้า ให้เป็นห่วงโซ่เดียวกัน สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ และนําเคร่ืองมือ QCC มาจดัการ
ปัญหาเรือ้รัง (Problem Solving) รวมทัง้พฒันาความผูกพนัของพนกังานกบัองค์กร (Employee Engagement) เพื่อเป็น
แรงขบัเคล่ือนในการปรับปรุงอย่างไม่หยดุยัง้ 

 ขัน้ที่ 7 Sustainable Business 
  การขยายการปรับปรุงจากกระบวนการผลิต ไปสู่ทกุหน่วยงานขององค์กร เพื่อการบริหารจดัการอย่างมีคณุภาพ
ทัว่ทัง้องค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามหลกัการ Total Quality Management (TQM) และสร้างวฒันธรรมองค์กร
ที่สมาชิกให้ความสําคญัและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงาน ทําให้สามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลง 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้การดําเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย และชมุชน ซึง่จะสง่ผลตอ่ความยัง่ยืนในธุรกิจตอ่ไป 

 
6. ดําเนินการวา่จ้างผลิตสินค้าสําเร็จรูปจากภายนอก (Outsourcing) เพิ่มขึน้ในกลุม่สินค้าที่สามารถตดัเย็บได้

ง่ายๆ ทําให้ต้นทนุการผลิตต่ํา, สินค้าที่สามารถใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานฝีมือได้  และสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวตักรรม

ในการผลิต เช่น เทคโนโลยีการทอ (Weaving), เทคโนโลยีการต่อผ้าแบบไร้ตะเข็บแทนการเย็บ (Bonding) โดยการจ้าง

ผลิตสินค้าจากหลายๆประเทศ โดยยงัคงไว้ซึง่มาตรฐานของสินค้า และต้นทนุสินค้าที่เหมาะสม 

ซึง่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มสดัสว่น  Outsourcing อย่างตอ่เน่ือง และในอนาคตความสามารถของผู้ รับจ้าง

ผลิตจะดีย่ิงขึน้ จากการที่บริษัทเข้าไปช่วยให้คําแนะนํา และร่วมมือกนัในรูปแบบของพนัธมิตร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่

ยากขึน้ได้ตามคณุภาพท่ีบริษัทฯ ต้องการ อนัจะสง่ผลให้ต้นทนุต่ําลงและกําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 
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  7.แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยพฒันาและเพิ่มศกัยภาพในช่องทางขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non Store 
Retailing)  เพื่ออดุช่องโหวเ่ร่ืองการเข้าถึงสินค้า เน่ืองจากลกูค้าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ผ่านกลยทุธ์ 
“ทเวนตีโ้ฟร์ เซเวน่” คือพยายามให้ลกูค้าเข้าถึงบริการได้ 24 ชัว่โมงใน 7 วนั และรองรับพฤติกรรมในการซือ้สินค้าและ
บริการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพเทคโนโลยีในปัจจบุนั โดยขยายการไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ ทีวีดิจิทลั 
และแคตตาลอค ซึง่นอกจากทําให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายแล้ว ยงัช่วยลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายเร่ืองเงินลงทนุหน้าร้าน ลดต้นทนุคา่
เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ร้าน ไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายให้กบัห้างสรรพสินค้า หรือโมเดิร์นเทรดตา่งๆ   
 
  8.พฒันาด้านโลจิสติกส์ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทัง้บริษัท

ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดงันัน้จงึต้องปรับปรุงการเติมเต็มสินค้าและการดแูลสต๊อกสินค้าในแตล่ะร้านค้า เพื่อ

สามารถกระจายสินค้าไปยงัจดุขายอย่างถกูที่ ถกูเวลา และถกูกบัความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ที่ โดยติดตัง้

เคร่ือง POS บนัทกึและเก็บข้อมลูยอดขาย รวมทัง้พฒันาโปรแกรมวิเคราะห์การขายและปริมาณสินค้า เพื่อดแูลสต็อคสิน

ค้า ให้มี รูปแบบ ไซส์ และจํานวน สอดคล้องกบัลกูค้าในแต่ละจดุขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากย่ิงขึน้  

  นอกจากนีบ้ริษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้ จงึจําเป็นต้องปรับกระบวนการทํางานและ
ระบบการบริหารจดัการคลงัสินค้า รวมทัง้การกระจายสินค้าให้กระชบั มีระยะเวลาสัน้ลง เพื่อสามารถสง่สินค้าถึงผู้บริโภค
โดยตรงในเวลาที่กําหนด  
 
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมลูการจดัเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมลูได้อย่าง
รวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผล รวมทัง้การนํา IOT มาใช้ในทกุๆกระบวนการทํางาน เพื่อความแม่นยําและ
รวดเร็ว ในการบริหารจดัการงานในกระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการสนบัสนนุการบริหารงาน
ด้วย Data-Driven Marketing  เพื่อใช้ข้อมลูในการตดัสินใจ   ตลอดจนพฒันาการใช้ AI Learning  สําหรับจบัความ
ต้องการของลกูค้า เพื่อการนําเสนอสินค้าที่เหมาะสมและตรงความต้องการ 
 
  10. ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีสว่นร่วมใน
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGS 17) 
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ทัง้นีบ้ริษัทได้ดําเนินการมีสว่นร่วมในเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน SDGS ผ่านการดําเนินงานตา่งๆ ดงันี ้ 
  -ข้อ 4 Quality Education การศกึษาท่ีเท่าเทียม โดยสนบัสนนุคณุภาพการศกึษาจากการมอบทนุการศกึษา
ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา ถึง มธัยมศกึษา ระหวา่งปี 2553-2564 จํานวน 2,135 ทนุ  และสนบัสนนุการศกึษาของเยาวชน
ชายหญิง รวม 25 คน จนสําเร็จการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาจากหลายสถาบนั โดยการสนบัสนนุของบริษัทผ่านมลูนิธิ
คณุแม่จินตนา   
  -ข้อ 7  Affordable and Clean Energy พลงังานสะอาดที่ทกุคนเข้าถึงได้ โดยปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศเป็น  
EVAP : EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM ซึง่เป็นพลงังานสะอาด ใช้พลงังานลมแทนเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ไฟฟ้า ซึง่
ได้ดําเนินการท่ีโรงงานชยันาทในปี  2551, โรงงานยโสธรในปี 2552 และโรงงานบรีุรัมย์ ในปี 2555  

-ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth การจ้างงานที่มีคณุคา่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วย
แนวความคิดสร้างโรงงานในชมุชน เพื่อสง่เสริมให้แรงานมีโอกาสทํางานในท้องถ่ินของตน จงึขยายกําลงัการผลิตโดยเปิด
โรงงานสาขาชยันาทในปี 2539, โรงงานสาขายโสธรในปี 2545 และโรงงานบรีุรัมย์ในปี พ.ศ.2553 ซึง่ทําให้เกิดการจ้างงาน
ในชมุชน เป็นการผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชมุชนนัน้  

-ข้อ 12 Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพฒันาท่ียัง่ยืน บริษัทรับผิดชอบ
ในการกําจดัขยะจากพนกังานและกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยคดัเลือกผู้ รับจ้างที่มีใบอนญุาติรับไปดําเนินการกําจดั
ขยะ เพื่อไม่สร้างผลกระทบทางลบตอ่ชมุชน และดําเนินการนํากลอ่งบรรจภุณัฑ์มาใช้ซํา้ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ที่สดุ 

ตามแนวคิด ‘doing more and better with less’ ใช้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ซํา้ๆหลายครัง้  เพื่อลดการใช้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ใหม่  
สง่ผลตอ่การลดใช้ทรัพยากรนํา้และไม้ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

-ข้อ 13 Climate Action การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ บริษัทต้องการมีสว่นร่วมในการลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมมือกนัจํากดัการเพิ่มอณุหภมิูของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส ผ่านการขายแบบไม่มีหน้า
ร้าน, การขนสง่, การประชมุผ่าน VDO Conference  และการบริหารจดัการของเสีย   
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 
 

 ปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)– เป็นช่วงที่เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ํามาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง (Tum 
Yum Kung Crisis) เป็นช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงมาก เน่ืองจากคา่เงินบาทที่ออ่นคา่ลงฉบัพลนัภายในข้ามคืนจาก 26 บาท 
เป็น 45 บาท บริษัทจงึเห็นโอกาสในการปรับตวัและทิศทางในการทําธุรกิจส่งออกภายใต้   แบรนด์ของลกูค้าในประเทศ
องักฤษและประเทศในยโุรปเป็นหลกั จากเดิมที่บริษัทได้เร่ิมต้นทําแบรนด์มาก่อนระยะหนึง่แล้ว 
 ปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) – บริษัทได้ขยายโรงงานเพิ่มแห่งที่ 4 ตัง้อยู่ที่จงัหวดัยโสธร ซึง่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สดุ 
โดยบริษัทได้จดัตัง้โรงงานมาแล้ว 3 แห่ง คือ โรงงานที่ท่าพระ โรงงานที่ชยันาท และโรงงานที่พทุธมณฑลสาย 5 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า OEM ที่เพิ่มขึน้ 
 ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) – บริษัทได้เปล่ียนจากการผลิตเพื่อ OEM มาขายแบรนด์มากขึน้ เน่ืองจากเห็นแนวโน้ม
คา่เงินบาทที่แข็งคา่มากขึน้   อยู่ที่ 36 บาท/USD และคาดการณ์จะแข็งคา่ถึง 30-31 บาท/USD รวมถึงสิทธิประโยชน์ GSP 
ที่ยโุรปให้กบัประเทศไทยไม่มีแล้ว รวมทัง้คา่แรงที่ปรับตวัสงูขึน้ ทําให้การแข่งขนัในการสง่ออกสินค้าของบริษัทลดลง นัน่
หมายความวา่บริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากการทํา OEM อีกตอ่ไป บริษัทจงึปรับเปล่ียนกลยทุธ์มาเน้นการสร้างแบรนด์ของ
ตนเองเพิ่มมากขึน้ และเจาะตลาดภายในประเทศก่อน  

และในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) นีเ้องบริษัทเร่ิมต้นมองหาตลาดจาก Segmentation ที่ไม่มีใครสนใจ  และวาง
ตําแหน่งของบริษัทในการผลิตสินค้ารุ่น Doomm Doomm (ชดุชัน้ในเสริมฟองหนาพิเศษ) ให้กบักลุม่ลกูค้าที่มีเต้าทรงเล็ก 
หรือ คพั A ซึง่เป็นการสร้าง Positioning ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี จนกระทัง่ผ่านมา 10 กวา่ปีแล้ว คนสว่นใหญ่ยงัจดจํา
แบรนด์ SABINA และเป็นที่หนึ่งในใจสาวคพัเล็กจนถึงปัจจบุนั 
 ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) – เป็นช่วงที่บริษัทต้องตอ่สู้กบัคา่แรงขัน้ต่ําที่สงูขึน้ถึง 300 บาท/วนั และวิกฤตการณ์นํา้
ท่วมครัง้ใหญ่ในประเทศ ซึง่ 2-3 ปีก่อนนี ้บริษัทได้เร่ิมนําระบบ LEAN มาช่วยในการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตให้สงูขึน้
แล้ว แตใ่นปี พ.ศ.2554 นีบ้ริษัทได้นําระบบ LEAN มาพฒันาจากการนัง่เย็บเป็นการยืนเย็บ ทําให้สามารถลดพนกังาน
น้อยลงจากการนัง่เย็บที่ต้องใช้พนกังาน 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดย 1ไลน์การผลิตสินค้าปกติจะใช้พนกังานเย็บประมาณ 
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40 คน แตปั่จจบุนัเหลือเพียง 20 คนเท่านัน้ และบริษัทมีนโยบายพนกังานลาออกจะไม่รับพนกังานทดแทน ซึง่ในขณะนัน้
พนกังานลดลงจาก 5,100 คนลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,900 คน ทําให้พนกังานมีรายได้มากขึน้ การอยู่โอทีน้อยลง และเป็นผล
ทําให้บริษัทสามารถก้าวข้ามวิกฤตในช่วงของคา่แรงขัน้ต่ําสงูได้ 
 ปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)– บริษัทได้หนัไปจบักลุม่ลกูค้าใหม่ที่มีคพัทรงใหญ่มากขึน้ เพื่อให้ครอบคลมุ กลุม่ลกูค้า
ทกุคพัไซซ์ และเป็นฐานลกูค้าที่กว้างกวา่ เดิมที่เน้นเฉพาะกลุม่ลกูค้าที่มีคพัทรงเลก็ เท่านัน้  
 ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) – บริษัทได้สร้างโรงผลิตฟองนํา้ขึน้รูป (โมลด์) เพื่อช่วยลดต้นทนุในการผลิตสินค้าและ
รวดเร็วในการพฒันารูปสินค้าผลิตภณัฑ์ ได้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด   
 ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) – บริษัทยงัได้รับรางวลั Top Brand Award จากคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในหมวดของ Fashion ซึง่เป็นปีที่ 5 ติดตอ่กนัที่ได้รับรางวลั จนได้ขึน้ Hall of Frame ซึง่ถือได้วา่
เป็น Brand Award ที่มีมลูคา่ในด้านคณุคา่ของแบรนด์ SABINA  
 ปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) – บริษัทได้รับรางวลัการดําเนินงานโดดเดน่จากงาน “SET Awards 2019” โดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีผลการดําเนินงานโดดเด่น 
พิจารณาจากผลประกอบการทางธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการที่ดี การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ การ
เปิดเผยข้อมลู และคณุภาพของงบการเงิน  

ปี  พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) – เป็นปีที่ต้องฝ่าฟันกบัสถานการณ์โรคระบาดของ Covid-19 บริษัทยงัสามารถได้รับ
รางวลัต่างๆ ภายในปีนี ้อาทิเช่น รางวลัดีเด่นด้านนวตักรรม Outstanding Innovative Company Awards จากเวที SET 
Awards 2020, รางวลั CFO ยอดเย่ียม ประจําปี 2563 จากสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ ในงานประกาศผลรางวลั “IAA 
Awards for Listed Companies 2020”, รางวลั Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 โดยนิตยาสารฟอร์บส์ (Forbes), 
ได้รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลิศ” EXCELLENT CG SCORE เป็นปีที่ 3 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะก.ล.ต. , ได้รับการ
จดัอนัดบั ESG 100 จากการดําเนินงานโดดเดน่ด้านส่ิงแวดล้อม  สงัคม   และธรรมาภิบาล ( Environmental, Social and 
Governance) จากสถาบนัไทยพฒัน์, ได้รับรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand Conference 
2020 เป็นต้น 

ปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เป็นอีก 1 ปีตอ่เน่ือง กบัสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น เร่ืองการ
บริหารความเส่ียงปรับองค์กร ให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อคงรักษา ความต่อเน่ืองในการผลิต และการ
ขายสินค้า ให้ปกติที่สุด โดยมีการปรับเปล่ียนทัง้รูปแบบการดําเนินงานภายในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปล่ียนวิธีการ
ดําเนินงานกบั Stakeholders อื่นๆ ในห่วงโซอ่ปุทาน จนทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวลั Rising Star Sustainability Excellence 
และ Thailand Sustainability Investment 2021 สําหรับการปรับตวักบัสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ได้อย่างดี และ
ยงัคงสามารถรักษาระดบัการบริหารงานได้อย่างดีเย่ียม อีก 1 ความภาคภมิูใจ คือ บริษัทฯ รับการรับรองเข้าร่วมโครงการ
ต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 3 ตอกยํา้ความมัน่ใจใน
การดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
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ซึง่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรางวลัตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2562  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุระดบัทอง ด้านการ
บริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัที่  22 เมษายน 2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุระดบัเงิน ในการ

รณรงค์ลดสถิติอบุติัเหตจุาการทํางานให้เป็นศนูย์ ประจําปี 2562 ปีที่ 4 จํานวน 19,186,741 

ชัว่โมง จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 

  บริษัท ซาบีน่าจํา กดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้านการ

สง่เสริมสขุภาพและอนามยัในสถานประกอบการ ประจําปี 256 –2562 จากกระทรวง

สาธารณสขุ กรมอนามยั ศนูย์อนามยัที่ 10   เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้าน
แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (10 ปี ขึน้ไป) ปีที่ 14  จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เม่ือวนัที่ 9  กนัยายน 2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

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

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ ในการประกวด 

Kaizen Suggestion System ผลงาน อปุกรณ์เสริมช่วยลดสายแขนบิด จากสมาคมสง่เสริม

เทคโนโลยี ( ไทย- ญ่ีปุ่ น )  เม่ือวนัที่   30 สิงหาคม 2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุความร่วมมือใน

การจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  จากวิทยาลยัการอาชีพเนินขาม เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 

2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุด้านการ

สง่เสริมและสนบัสนนุการมีงานทําแก่ประชาชน จากกรมจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เม่ือวนัที่ 

17 ตลุาคม  2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานชยันาท  ได้รับรางวลัสถานประกอบการปฏิบติังานตาม

กฎหมายจ้างงานคนพิการดีเดน่ ปีที่ 5 จากสํานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

จงัหวดัชยันาท เม่ือวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับใบประกาศเกียรติคณุ ด้านการบริหาร

จดัการ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากกรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัที่  22 เมษายน 2562  
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  บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

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

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานท่าพระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป ) ปีที่ 12 จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัที่ 31 มกราคม 2562 

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานท่าพระ ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี

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

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการ

ดีเดน่ ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป)  ปีที่ 10 จากกรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัที่ 9 กนัยายน  2562 

ปี 2563  ได้รับรางวลัดีเด่นด้านนวตักรรม Outstanding Innovative Company Awards จากเวที SET 
Awards 2020 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลงาน “SABINA Seamless Fit 
Inovation-Non Slip Tech Bra” 

  รางวลั CFO ยอดเย่ียม ประจําปี 2563 จากสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ ในงานประกาศผล
รางวลั “IAA Awards for Listed Companies 2020” 

  ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทมหาชนที่มีรายได้ต่ํากวา่ 1,000 ล้านเหรียญที่ดีที่สดุ
ในเอเชีย ประจําปี 2020 (Asia’s 200 Best Under A Billion 2020) โดยนิตยาสารฟอร์บส์ 
(Forbes) ซึง่เป็น 1 ใน 19 บริษัทไทยที่ติดอนัดบัในปีนี ้

  ได้รับการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลิศ” EXCELLENT CG SCORE 
เป็นปีที่ 3 ตอ่เน่ือง จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะก.ล.ต. 

  ได้รับการจดัอนัดบั ESG 100 จากการดําเนินงานโดดเดน่ด้านส่ิงแวดล้อม  สงัคม   และธรรมาภิ
บาล ( Environmental, Social and Governance) จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

  ได้รับรางวลั Consumer Choice Award จากเวที Shopee Brand Conference 2020 

  รางวลั Top Brand Award รางวลัสําหรับผลการดําเนินงานที่ยอดเย่ียม จาก Lazada 

  รางวลั 100K FOLLOWERS ในฐานะแบรนด์มีผู้ ติดตามเกินกว่า 1 แสน จาก Lazada 

  รางวลั FASHION Category Captain จากเวที Lazmall Awards จาก Lazada 
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  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) สาขายโสธร ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้าน
แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการคุ้มครองแรงงานดีเดน่ 15 ปี ขึน้ไป  ปีที่ 15 เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 
2563 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) สาขาบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี
เขียว  ระดบั1 (Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เม่ือวนัที่ 28 ตลุาคม 2563 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) สาขาบรีุรัมย์  ได้รับรางวลัสถานประกอบการอตุสาหกรรมสี
เขียว  ระดบั2(Green Industry)จากกระทรวงอตุสาหกรรม  เม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 

  บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานท่าพระ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้าน
แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป) ปีที่ 13 จากกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน วนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563 

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานท่าพระ ได้รับใบรับรอง มรท.ขัน้พืน้ฐาน TLS8001-2010 
จากบริษัท SGS  วนัที่ 21 กนัยายน 2563 

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการ
ดีเดน่ ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ (10 ปี ขึน้ไป) ปีที่ 11  จากกรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน  2563 

ปี 2564  ได้รับรางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2564 จากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  ได้รับรางวลั Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 ครัง้ที่ 18 ซึง่จดั
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

  ได้ผ่านการรับรองการตอ่อายใุบรับรอง (เป็นการตอ่อายใุบรับรองครัง้ที่ 3) จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC)  เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

  ได้รับการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการบริษัท ในระดบั “ดีเลิศ” EXCELLENT CG SCORE 
เป็นปีที่ 4 ตอ่เน่ือง จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะก.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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  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุ ระดบัแพลทินัม่ ปีที่ 2 
จํานวน 24,548,081  ชัว่โมง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบุติัเหตจุากการทํางานให้เป็น ศนูย์ 
ประจําปี พทุธศกัราช 2564  เม่ือวนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากกระทรวงแรงงาน 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับรางวลัเกียรติยศสงูสดุสถานประกอบกิจการ
ดีเดน่ ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 ระดบัประเทศ ปีที่ 16  
จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับใบประกาศเกียรติคณุ เป็นสถานประกอบ
กิจการที่เข้าร่วมโครงการแรงงานพนัธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวนัที่  30  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับใบรับรอง มาตรฐานการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ เม่ือวนัที่  10 สิงหาคม  พ.ศ. 2564  จากจงัหวดัยโสธร 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ได้รับเกียรติบตัร  ผ่านการรับรองการ
ดําเนินงานตามมาตรการ สถานท่ีทํางานต้านโควิท 19 ในฐานวิถีใหม่ : New Normal  ประจําปี 
2564 จากกรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสขุ  เม่ือวนัที่  30  กนัยายน  2564 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ได้รับใบประกาศ รับรองวา่เป็น อตุสาหกรรมสี
เขียวระดบัที่  2 ปฏิบติัการสีเขียว  (Green Activity)  เป็นการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ
ตอ่ส่ิงแวดล้อมได้สําเร็จตามความมุ่งมัน่ที่ตัง้ไว้   จากกระทรวงอตุสาหกรรม  ประจําปี 2564 
เม่ือวนัที่  28  ตลุาคม  2564 

  บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โรงงานชยันาท  ได้รับใบประกาศ  รับรองมาตรฐานการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากผู้วา่ราชการ
จงัหวดัชยันาท   เม่ือวนัที่   29 มีนาคม  2564 

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  โรงงานโรงงานพทุธมณฑลสาย 5    สถานประกอบการดีเดน่
ด้านแรงงานสมัพนัธ์ปีที่ 13 

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  โรงงานท่าพระ  ได้ใบประกาศเกียรติคณุ รางวลัเกียรติยศสถาน
ประกอบการดีเดน่ ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจําปี 2564 ระดบัประเทศ ปี
ที่ 14 จากกระทรวงแรงงาน และกรมสวสัดิการคุ้มครองแรงงาน  เม่ือวนัพธุที่ 22 กนัยายน 2564 

  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  โรงงานท่าพระ  ได้ใบรับรอง อตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 2 
ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity)  ออกให้ ณ วนัองัคารที่ 7 กนัยายน 2564 
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1.1.3 ระบุว่าบริษัทได้ใช้เงนิระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์แล้วหรือไม่ โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูล 
 ในปี 2564 บริษัทฯไม่มีการระดมทนุ 
 
1.1.4 ให้อธิบายข้อผูกพันที่บริษัทให้คาํมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อผกูพนัในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 
1.1.5 ช่ือ สถานที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) 
จาํนวน และชนิดของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 (ข้อมลูดงักลา่ว สามารถดไูด้จาก 56-1 one report ในหวัข้อที่ 5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอื่น หน้าที่ 76 ) 
 
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี ภายใต้แบรนด์คนไทยอนัดบัหนึง่

ของประเทศไทย ด้วยช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ ผ่านทกุช่องทางการจดัจําหน่าย และขยายไปยงัประเทศ

เพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) รวมทัง้ภมิูภาคอื่นของ

โลก นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ผลิตชดุชัน้ในให้กบัแบรนด์ชดุชัน้ในชัน้นําในตา่งประเทศ (OEM)    

สินค้าชดุชัน้ใน “ซาบีน่า” มีสินค้าครอบคลมุทกุกลุม่วยัในทกุระดบัราคาท่ีตลาดต้องการ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําแฟชัน่

และฟังก์ชัน่ ไปพร้อมๆ กนั คือ ภายนอกมีดีไซน์ที่สวยงาม ขณะที่ภายในมีเร่ืองฟังก์ชัน่ที่เป็นไปตามสรีระของผู้สวมใส ่ มี

ความเหมาะสมกบัรูปร่างของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นรายบคุคล ตามข้อมลูการวิจยัและผลสํารวจตลาดโดยวิเคราะห์เพื่อ

นําไปสูก่ารพฒันาสินค้า จนปัจจบุนัซาบีน่าสามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลมุทัง้สาวหน้าอกเลก็และสาวหน้าอกใหญ่ 

ตลอดจนนํานวตักรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อก้าวไปสูก่ารผลิตชดุชัน้ในที่มีคณุภาพดี สวมใส่สบาย และคงความทนัสมยั

เสมอ 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ วนัที่ 17 สิงหาคม 2538  ช่ือเดิมวา่ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดัมีทนุจด

ทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในให้แก่บริษัทย่อย และลกูค้าซึง่เป็นผู้จดัจําหน่ายชดุ

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

ตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2520  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อตัง้ขึน้จากการร่วมทนุกนัของสมาชิกรุ่นที่ 2 ของครอบครัว “ธนาลงกรณ์” นําโดยนาย

วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึง่มีความชํานาญพิเศษในอตุสาหกรรมชดุชัน้ใน ตอ่เน่ืองจากสมาชิกรุ่นที่ 1 ของครอบครัวซึง่มี

จดุเร่ิมต้นจาก “ห้างหุ้นสว่นจํากดั ห้างยกทรงจินตนา” (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท จินตนา แอพพาเรล จํากดั) ประกอบ

ธรุกิจชดุชัน้ใน ภายใต้การบกุเบิกของคณุจินตนาและคณุอดลุย์ ธนาลงกรณ์ ผู้ เป็นมารดาและบิดาของนายวิโรจน์ ซึง่เป็น

ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
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บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 18 

พฤษภาคม 2550 มีสํานกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 177 หมู่ที่ 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และ

สํานกังานสาขา 4 สาขา ประกอบด้วย 

1.  เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

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

3. เลขท่ี 236 หมู่ที่ 10 ตําบลดูทุ่่ง อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 

4. เลขท่ี 81,106 หมู่ที่ 6  ตําบลหนองโบสถ์  อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

อดีต การดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้า OEM ของบริษัทฯ เป็นการผลิตและจําหน่ายให้แก่บริษัทย่อย ซึง่

รับคําสัง่ผลิตมาจากลกูค้าอีกทอดหนึง่ เน่ืองจากบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจมานาน และเป็นที่รู้จกัของลกูค้าตา่งประเทศ

มากกวา่ เม่ือบริษัทฯเร่ิมเป็นที่รู้จกัในกลุ่มลกูค้าตา่งประเทศจงึเร่ิมจําหน่ายสินค้า OEM ตรงสูล่กูค้ามากขึน้ จนทําให้การ

ผลิตให้กบัผู้จดัจําหน่ายชดุชัน้ในตา่งประเทศมีสดัสว่นเป็นรายได้หลกั แตห่ลงัจากบริษัทฯ ปรับเปล่ียนนโยบาย ปรับลด

สดัสว่นการผลิตและจดัจําหน่ายสินค้า OEM ตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา เป็นผลให้สดัสว่นรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการ

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” (SABINA) เป็นหลกั 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย นบัเป็นรายได้หลกัของบริษัทในปัจจบุนั 
โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  91.63 และ 87.84   ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี  2563และ 2564 ตามลําดบั ในขณะท่ี
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ OEM มีสดัสว่นร้อยละ 6.60 และ10.53 ของรายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2563และ 2564 

หมายเหต ุ:   1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตดัผ้า และรายได้จากการรับจ้างเย็บสินค้า 
                     2. รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบีย้รับ,รายได้จากการคืนอากร, กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน, รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่  เป็นต้น  

 
 
 
 

สายผลติภัณฑ์ ดําเนินการโดย 
% การถอื 
หุ้นบริษัท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทย่อย 

บริษัท ซาบีน่า  
ฟาร์อสีท์ จํากดั 

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

ขายผลติภัณฑ์ OEM 
บริษัท ซาบีน่า 
จํากดั (มหาชน) 

- 287.04 8.71 192.23 6.60 279.77 10.53 

รายได้จากการบริการและ
รายได้อืน่ 1,2  

บริษัท 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. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ 
1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 
  ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Sabina มีจดุเดน่อยู่ที่การออกแบบสินค้านําแฟชัน่คณุภาพสงูที่มีสีสนัและ
ลวดลายทนัสมยั และมีฟังก์ชัน่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุเพศทกุวยั ช่วยเสริมบคุลิกภาพการแต่ง
กายให้สวยงามตามแฟชัน่ และเสริมความมัน่ใจในทกุๆ วนั  สามารถแบง่ผลิตภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้
  1. ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและจาํหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย โดยในแต่ละกลุม่จะมีสินค้าที่มีรูปแบบสินค้าทัง้ที่เป็นแฟชัน่
และฟังชัน่ โดยยงัคงเน้นสินค้าที่สามารถใสไ่ด้ทกุวนั   โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่สินค้าคือ  

(1) สินค้าในกลุม่ชดุชัน้ใน ประกอบด้วย เสือ้ชัน้ใน กางเกงชัน้ใน เสือ้ทบับงัทรง กางเกงกนัโป๊ ชดุกระชบั

สดัสว่น อปุกรณ์เสริมสําหรับใช้กบัชดุชัน้ใน หรือทดแทนชดุชัน้ในตา่งๆ เช่น สายแขนใส สายแขนแฟชัน่ 

ตะขอตอ่ความยาวตวัเสือ้ ซิลิโคนบงัหวันม เป็นต้น 

(2) สินค้าในกลุม่นอกเหนือจากชดุชัน้ใน ประกอบด้วย ชดุวา่ยนํา้ ชดุออกกําลงักาย ชดุชัน้ในที่สามารถ

นํามาใสเ่ป็นชดุชัน้นอกได้ เช่น สินค้าในกลุม่ Mad Moiselle Collection เป็นต้น   

  บริษัทฯ เน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์เสือ้ชัน้ในเพื่อเสริมบคุลิกภาพและให้ความมัน่ใจกบัผู้สวมใส ่ ตามปณิธาน
และวสยัทศัน์ของบริษัทฯ ปัจจบุนัรูปแบบเสือ้ชัน้ในมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ เพื่อตอบรับกบัความต้องการของลกูค้า ที่
มีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้   
 

 2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจาํหน่ายสินค้าในต่างประเทศ 
(OEM) 
  บริษัทฯ มีการผลิตและจําหน่ายสินค้า OEM ตามความต้องการของลกูค้า โดยรูปแบบของสินค้าที่ผลิตและ
จําหน่าย สว่นหนึง่มาจากต้นแบบที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบไว้ แล้วนําไปปรับปรุงแบบในบางสว่น ตามความ
ต้องการของลกูค้า หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสินค้า OEM ทัง้หมด 
  ปัจจบุนัมีการทํางานใกล้ชิดกนัมากย่ิงขึน้ โดยผู้ออกแบบของลกูค้าจะเดินทางมาร่วมออกแบบกบัผู้ออกแบบของ
บริษัทฯ มีการแนะนําแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตล่ะฤดกูาล ก่อนที่จะเร่ิมพฒันาเป็นตวัอย่างสินค้า 
อีกทัง้ยงัมีการพฒันาร่วมกนักบัผู้ขายลกูไม้ ผ้า และรวมทัง้ลวดลายและสีสนั ต่างๆกบัทาง Suppliers วตัถดิุบอีกด้วย  
 
การจัดกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
  บริษัท แบง่กลุ่มผลิตภณัฑ์ออกเป็นกลุ่ม ตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยกําหนดให้มีราคาเหมาะสมกบัแต่
ละกลุม่สินค้า ดงัรูปด้านลา่ง โดยแบง่ออกหลกัๆ ได้ทัง้หมด 4 กลุม่หลกั ๆ คือ 

1. กลุม่สินค้าเด็ก 

2. กลุม่สินค้าวยัรุ่น 

3. กลุม่สินค้าผู้ใหญ่ 

4. กลุม่สินค้าอื่นๆ  
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  สินค้าในแตล่ะกลุม่จะมีจดุเดน่ ไม่เหมือนกนั เช่น สินค้ากลุ่มวัยเดก็ จะเร่ิมตัง้แต่น้องๆ วยั 6 ขวบปี ถึง 14 ปี จะ
เน้นไปที่คณุภาพของวตัถดิุบ ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองตอ่ผิวที่ออ่นนุ่มของเด็ก เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่มี
สารเคมี ที่อาจเป็นอนัตรายตอ่ผิวสมัผสัที่ออ่นนุ่มของเด็ก เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการนํา ตวัการ์ตนู Sabinie หรือลวดลายท่ี
กําลงัเป็นที่นิยม เพื่อนํามาส่ือสารกบัเด็กๆ ในกลุ่มวยัเร่ิมเข้าเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงสรีระ ที่จะมีการเปล่ียนแปลง  
 
  สินค้ากลุ่มวัยรุ่น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มนีเ้หมาะกบัเด็กสาวท่ีเติบโตจากวยัเด็กมาสูว่ยัรุ่น เร่ิมตัง้แตว่ยัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายและเข้าเรียนมหาวิทยาลยัจนถึงเร่ิมทํางานช่วงอาย ุ 15-25 ปีเร่ิมเป็นสาวและใสใ่จในภาพลกัษณ์ 
รูปแบบสินค้ามีสีสนัสดใส บง่บอกถึงวยัอนัเบิกบานและสนกุกบัการใช้ชีวิต เน้นความหลากหลายของสินค้า ให้วยัรุ่นได้
เลือกใช้ให้เหมาะกบักิจกรรมตา่งๆ ที่มีความต้องการไม่เหมือนกนั โดยเน้นความทนัสมยั ใส่สบาย พร้อมสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัทกุกิจกรรม 

 
 สินค้ากลุ่ม วัยสาวถึงผู้ใหญ่  ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีเ้หมาะกบัสาววยัทํางานช่วงอาย ุ25 ปีขึน้ไป ซึง่ผู้บริโภคอยู่ในวยั
ที่มีรายได้เป็นของตนเอง จึงสนใจเลือกซือ้สินค้าอย่างมีเหตุผลทัง้พิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบแฟชั่นที่มี
ความสวยงามทนัสมยั ตอบโจทย์แต่ละวนัของสาวๆ ที่มีความต้องการไม่เหมือนกนั เน้นเสริมบคุลิกภาพ ตามรูปแบบการ
ใช้ชีวิตในปัจจบุนัที่เปล่ียนไป โดยในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจดักลุ่มสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการส่ือสาร กบัลกูค้า ในเร่ืองความ
พิเศษ และรายละเอียดของฟองนํา้ ซึง่เป็นหวัใจสําคญั ของการเลือกซือ้ชดุชัน้ใน ภายใต้ การส่ือสารใหม่ คือ “เลเวล บรา” 
(Level Bra) บราดีมี 4 เวล เพื่อให้ลกูค้าได้สนกุกบัประสบการณ์การเลือกซือ้ชดุชัน้ในรูปแบบใหม่ โดยใช้กิมมิคการเลือก
ความหวานของชานมไข่มกุที่มี 4 เลเวล ตัง้แต่ 0% จนถึง 100% เช่ือมโยงกบัการเลือกระดบัความหนาของฟองนํา้ของเสือ้
ชัน้ในคอลเลคชั่นต่างๆ ของซาบีน่า ที่มีความหนาตัง้แต่ 0% 25% 50% จนถึง 100% เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้หญิงจากผลสํารวจที่พบวา่ ผู้หญิงสว่นใหญ่มกัมีเสือ้ชัน้ในที่มีความหนาของฟองนํา้หลายแบบ ขึน้อยู่กบัการใช้งาน 
 การเลือกระดบัฟองนํา้เป็น % จะเหมือนการเลือกใส่ ท๊อปปิง้บนชุดชัน้ใน ซึ่งจะทําให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์
ใหม่ที่สนกุกบัการช้อปปิง้มากขึน้ ขณะเดียวกนั ชดุชัน้ในซาบีน่ายงัสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุกลุ่ม
ในหลากหลายคอลเลคชัน่ ไม่ว่าลกูค้าจะต้องการความหนาของฟองนํา้ที่ระดบั 0% ถึง 100% โดยลกูค้าสามารถเลือกชุด
ชัน้ในที่มีความหนาของฟองนํา้ตามที่ต้องการได้ทุกช่องทางการจําหน่าย ทัง้ซาบีน่า ช้อป หรือเคาน์เตอร์ซาบีน่า ใน
ห้างสรรพสินค้าชัน้ในทัว่ไป รวมถึงช่องทางซาบีน่าออนไลน์ 
 สําหรับการแบง่เลเวลของชดุชัน้ใน จะแบง่เป็น  
 Level 1 : ฟอง 0% “ไม่เติม แต่ทรงสวย” เป็นกลุ่มของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในที่จะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 0.5 – 1.0 
เซนติเมตร  เป็นฟองนํา้ระดบับาง  แตด้่วยเทคนิคการตดัเย็บของซาบีน่า จะทําให้หน้าอกดทูรงสวยแบบธรรมชาติ แม้ไม่ได้
มีฟองนํา้เสริม สําหรับเลเวลนี ้จะประกอบไปด้วยสินค้ารุ่น Pretty Perfect, Mad Moiselle, Maggie Mae, Perfect Bra, 
และ Function Bra 
 Level 2: ฟอง 25% “เติมเบาๆ แต่เอาอยู่” เป็นกลุ่มของผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในที่จะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 1.5 – 2.0 
เซนติเมตร เป็นระดบัที่เพิ่มการเสริมฟองนํา้เล็กน้อย เพื่อจัดทรงให้หน้าอกดูสวย ได้แก่ สินค้ารุ่น Signature และ Soft 
Collection 
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 Level 3: ฟอง 50% “เติมพอดี มีพอดัน” เป็นกลุ่มของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในที่จะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 2.3 – 3.0 
เซนติเมตร  ซึ่งเป็นฟองนํา้ระดับปานกลาง ที่จะดันทรงให้พอดี ดูมีมิติขึน้ โดยในเลเวลนีจ้ะประกอบไปด้วย สินค้ารุ่น 
Modern V และ Soft Doomm  
 Level 4 : ฟอง 100% “เติมเน้นๆ เหน็เนินชัดๆ” เป็นกลุ่มของผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในที่จะมีฟองนํา้หนาตัง้แต่ 3.5 
เซนติเมตร ขึน้ไป  เป็นชดุชัน้ในดนัทรงที่มีระดบัฟองนํา้หนาพิเศษ ที่จะช่วยเพิ่มคพัไซซ์ของหน้าอก เน้นให้เห็นเนินอกชดั 
โดยจะเป็นสินค้าในรุ่น Doomm Doomm 
 การส่ือสารเร่ืองระดบัฟองนํา้ ภายใต้แคมเปญ ‘เลเวล บรา’ จะช่วยทําให้ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าได้ง่ายขึน้และตรง
กบัความต้องการของลกูค้ามากขึน้ ซึ่งจริงๆ แล้ว สาวๆ สามารถเลือกฟองนํา้ได้หลายเลเวล เพื่อตอบโจทย์การใช้งานใน
โอกาสที่ต่างกัน ทัง้วันพักผ่อน วันทํางาน หรือวันที่มีกิจกรรมพิเศษๆ โดยซาบีน่าได้ใช้ช่องทางการส่ือสารในการสร้าง
ปรากฏการณ์ไวรัลให้เกิดขึน้ในโลกออนไลน์อีกครัง้ โดยเลือก “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบลูย์” เป็นตวัแทนของสาวๆ 
ที่มีกิจกรรมหลากหลาย ด้วยการส่งคลิปโฆษณา “เลือกฟองนมเท่าไหร่ดีคะ” เช่ือมโยงกบัการเลือกความหวานของชานม 
สง่ตรงถึงลกูค้ากลุม่เป้าหมาย  
 
 ในปี พ.ศ.2564 บริษัทฯ ตอกยํา้ความสําคญัของฟองนํา้อีกครัง้ ด้วยแคมเปญ “ซาบีน่า ฟองดี” ถึงแม้เสือ้ชัน้ใน
จะตวัจิ๋ว แต่เร่ือง “ฟองนํา้” ของเสือ้ชัน้ในนัน้ไม่จิ๋วเลย.... “ฟองนํา้” นบัว่าเป็นหวัใจสําคญัของผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในผู้หญิง   
เพราะเป็นชิน้สว่นสําคญัในการปกป้องหน้าอกสว่นเปราะบางของผู้หญิง และยงัเป็นสว่นที่สมัผสักบัร่างกายมากที่สดุ ซาบี
น่าจึงให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆ นีเ้พื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมฟองนํา้เสือ้ชัน้ในท่ีดีที่สุด โดยมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของฟองนํา้เสือ้ชัน้ใน ผ่านการกดทบัโดยจกัรยาน แต่ฟองนํา้ก็ยงัคืนทรงได้ดี เพราะเป็นฟองนํา้ที่ผ่านการคดั
สรรวตัถุดิบที่ดีมีคุณภาพและพฒันาจากผู้ เช่ียวชาญด้านเสือ้ชัน้ในโดยเฉพาะ  เพื่อให้คุณภาพฟองนํา้ดีเหนือฟองนํา้ชดุ
ชัน้ในทัว่ไป ทัง้ดีที่คืนทรง และดีที่สมัผสันุ่ม  คณุสมบติัพิเศษท่ีหลายคนอาจมองข้าม แต่ซาบีน่ามุ่งมัน่ทุ่มเทพฒันามาโดย
ตลอด  
 
 •  ดีที่คืนทรง ฟองนํา้รองรับแรงกดทบัได้ดี แม้โดนกดทบัก็ไม่พงั ไม่หกั คืนทรงสวย ด้วยนวตักรรมการเสริมแผ่น 
Sheet พิเศษด้านใน เพื่อให้ฟองมีความคงรูป และช่วยคืนทรงให้กลบัมาดีเหมือนเดิม เพราะเรารู้วา่ตู้ เสือ้ผ้าของสาวๆ อาจ
ถกูอดัแน่น และเกิดการกดทบั จนทําให้หลายๆครัง้เสือ้ในเสียทรง เป็นรอย เราจึงพฒันาให้ฟองนํา้สามารถคืนทรงสวย แม้
ถกูกดทบัได้ในทกุสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจ ซาบีน่าได้ทําการทดสอบ โดยนําเสือ้ชัน้ในฟองดี ผ่านการกดทบัโดยล้อ
รถจกัรยาน  พบว่า ฟองนํา้ซาบีน่าสามารถคืนทรงกลบัมาสวยได้เป็นปกติ ซาบีน่าฟองดีจึงเป็นคําตอบเร่ือง “ความคุ้มค่า” 
ในการซือ้เสือ้ชัน้ในของสาวๆ อย่างปฏิเสธไม่ได้  
  
 •  ดีที่สมัผสันุ่ม เพราะเราคดัสรรวตัถดิุบฟองนํา้ชัน้ดี ให้มีสมัผสัที่นุ่ม ละมนุเม่ือสวมใส่ ซึง่มาพร้อมกบัคณุสมบติั
ในการระบายอากาศท่ีดี เหมาะกับอากาศร้อนชืน้ในเมืองไทย ใส่แล้วรู้สึกสบาย นุ่มละมนุ ซกัทําความสะอาดแห้งไว ไร้
กังวล เร่ืองความอบัชืน้ รวมถึงกล่ินอบั ที่สําคญันวตักรรม”ฟองดี” ยงัช่วยยืดอายุการใช้งานเสือ้ชัน้ในให้ยาวนานยิ่งขึน้     
ซาบีน่าฟองดี มีฟองนํา้ให้เลือกถึง 4 Level ตัง้แตฟ่องบางเฉียบ ถึงฟองนํา้ดนัทรงหนา 
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 กลุ่มสินค้าอ่ืนๆ  

1. กลุม่ Everyday Wear หรือสินค้าที่ใสไ่ด้ทกุวนั จะประกอบด้วย สินค้า ดงันี ้

- สินค้า Sbn Sport เป็นชดุชัน้ในสปอร์ต สําหรับสาวที่ต้องการความคลอ่งตวัแต่กระชบัสวมใส่สบาย โดย

ผลิตภณัฑ์กลุม่นีมี้ลกัษณะก่ึงสปอร์ต สําหรับเล่นกีฬาได้ 

- สินค้ากลุม่ Soft Collection เป็นสินค้าที่ใช้นวตักรรมการผลิตแบบ Seamless Fit เนียนสบายให้ทรง

สวย เน้นการสวมใสท่ี่สบาย ไร้ตะเข็บ  

2. กลุม่สินค้าเฉพาะเจาะจง เช่น Maternity สินค้าสําหรับคณุแม่ ให้นมบตุร ประกอบด้วย เสือ้ชัน้ในและกางเกง

ชัน้ในพยงุท้อง  และ Fill up Bra คือ เสือ้ในสําหรับ ผู้ ป่วยที่ตดัเต้านม โดยมีบริการ ทัง้เสือ้ชัน้ใน ที่มีกระเป๋า

สําหรับใสเ่ต้านมเทียมสําเร็จ และเต้านมเทียม ไว้บริการ 

3. กลุม่สินค้า Happy Price คือสินค้า กลุม่ราคาประหยดั ผลิตมาเฉพาะเจาะจง สําหรับกลุม่ร้านค้า Modern 

Trade  

2) การตลาดและการแข่งขัน 
 สําหรับกลยทุธ์การตลาด เน้นการทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยทําการศกึษาวิจยัความต้องการ
ของลกูค้าในแต่ละกลุม่เพื่อนํามาพฒันาสินค้าให้เหมาะกบัแตล่ะกลุม่เป้าหมาย มุ่งเน้นการส่ือสารแบบ เฉพาะเจาะจง 
(Personalized Marketing) มากกวา่ การทําการส่ือสารรวม (Mass Marketing) ทัง้นี ้ได้มุ่งเน้นการทําการตลาดแบบ Data-
Driven Marketing โดยอาศยัข้อมลู เป็นฐานหลกัในการตดัสินใจ ในทกุๆ กิจกรรม ให้สอดคล้องกบั พนัธกิจ (Mission) ของ
บริษัทที่ได้กําหนดไว้  

 
2.1 กลยุทธ์การตลาด 

 การพัฒนานวตักรรมผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในใหม่ๆ 

  เน่ืองจากความต้องการและสรีระของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาบริษัทฯ จงึให้ความสําคญัในการวิจยั
และพฒันา (Research and Development)  ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง โดยทําการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภควา่มี
ความต้องการอย่างไร เน้นการจดัทํา Focus Group สอบถามลกูค้าเป้าหมายกลุม่ย่อย และทําแบบสอบถามลกูค้าทางส่ือ
ออนไลน์ เพื่อนําข้อมลูที่ได้มาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการและ ความเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมลกูค้า ทัง้ด้านฟังก์ชัน่และแฟชัน่ของชดุชัน้ใน เช่น ในอดีตการทําวิจยัพบวา่ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่จะมีหน้าอก
คอ่นข้างเลก็ จงึนํามาสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์คอลเลคชัน่ “Doomm Series”  เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในการสวมใสช่ดุ
ชัน้ในให้ผู้บริโภค และหลงัจากซาบีน่าประสบความสําเร็จในตลาดชดุชัน้เต้าเลก็แล้ว ได้มีการทําวิจยัเพิ่มเติมพบวา่ ยงัมี
กลุม่ลกูค้าที่มีหน้าอกไซซ์คอ่นข้างใหญ่ เป็นฐานที่ไม่เลก็สําหรับประเทศไทย ซึง่ปี 2558 บริษัทฯ เร่ิมเข้าไปจบัลกูค้ากลุม่นี ้
และพฒันาผลิตภณัฑ์ออกมารองรับได้รับการตอบรับที่ดี ทําให้ปีที่ผ่านมา ฐานลกูค้าเติบโตอย่างตอ่เน่ือง จงึได้ข้อสรุปวา่ 
สินค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ทกุความต้องการไม่ว่าจะเป็นเต้าทรงเลก็หรือใหญ่ ด้วยคําตอบเดียวกนัคือ 
การผลิตชดุชัน้ในที่ดี สวมใส่สบายอย่างที่ลกูค้าต้องการ 
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  ขณะที่การผลิตเพื่อขายภายใต้แบรนด์ของลกูค้าจากประเทศในยโุรป ทําให้บริษัทมี know how  เก่ียวกบัเทคนิค
การตดัเย็บรูปแบบใหม่ๆ และการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ WGSN  ซึง่เป็นเว็บไซต์ที่บริษัทผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มชัน้นํา
ของโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน ทําให้บริษัทสามารถทราบถึง Global Trend Fashion ในอนาคตที่จะเกิดขึน้ได้ถึง  
24 เดือนลว่งหน้า และสามารถผลิตสินค้านําแฟชัน่ทนัสมยัได้ตรงตามความนิยมของลกูค้าได้อย่างแม่นยําขึน้ อีกทัง้ยงัคง
คณุภาพสงูได้ในราคาที่เหมาะสมคุ้มคา่ตอ่ผู้บริโภค 
 

 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

  บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจ โดยการสง่ออกสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย หรือ แบรนด์
SABINA เพื่อขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศให้มากยิ่งขึน้โดยมุ่งเน้นในการขยายไปยงั เขตภาคพืน้เอเชียแปซิฟิคเป็นลําดบั
แรก เน่ืองจากมีโครงสร้างสรีระ และรสนิยม ที่ไม่ตา่งจากคนไทยมาก ทําให้ง่ายตอ่การส่ือสารการตลาดตา่งๆ โดยเน้นการ
แตง่ตัง้ตวัแทนจําหน่ายเพื่อเป็นตวัแทนในการจดัจําหน่ายในประเทศตา่งๆ โดยในปัจจบุนัได้ดําเนินการแล้วหลายประเทศ 
ยกตวัอย่างเช่น  เวียดนาม ลาว กมัพชูา พม่า ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯยงัคงตัง้เป้าหมายท่ีจะขยายแบรนด์ SABINA 
ให้เป็นที่รู้จกัในตลาดอาเซียน และผู้บริโภคจากตา่งประเทศ ปทูางไปสูก่ารนําแบรนด์ “SABINA“ ไปเป็น Regional Brand 
ในที่สดุ  
 
การนําเสนอผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในรุ่นใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้ครอบคลมุการใช้งานใน
ทกุช่วงวยัของสภุาพสตรี เร่ิมตัง้แตว่ยัเด็กหญิงในช่วงอาย ุ 6 ปีขึน้ไป ที่ควรเร่ิมใช้ชดุชัน้ในเพื่อดแูลรักษาทรวดทรงอย่าง
เหมาะสมและถกูวิธี โดยแบง่กลุ่มสินค้าทกุประเภทตามรูปแบบคือ สินค้า basic พืน้ฐาน และสินค้า fashion ที่ออกแบบ
ตามสมยันิยมนําแฟชัน่อยู่เสมอ ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความทนัสมยัและการเคล่ือนไหวตามแฟชัน่ตลอดเวลาบริษัทฯได้
วางจําหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้า “SABINA” รุ่นใหม่ทกุเดือน เพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัลกูค้า โดยการตลาดจะเลือก
ช่วงเวลาในการวางจําหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภคในแตล่ะผลิตภณัฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์ Sabinie และ Cool 
Teen ซึง่เป็นชดุชัน้ในสําหรับวยัเด็ก จะวางตลาดในช่วงก่อนเปิดเทอมภาคการศกึษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีเวลาจดัหา
สินค้าให้บตุรหลานในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการซือ้สงูสดุ 
  บริษัทฯ ยงัวางแผนการจําหน่ายสินค้าด้วยนวตักรรมใหม่ๆ อย่างตอ่เน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น สินค้ากลุม่ใหม่ช่ือ Soft Collection ที่เน้นการผลิตด้วยผ้าทอถงุไร้รอยตะเข็บ ให้
ความยืดหยุ่นสงูและเนือ้ผ้าให้สมัผสันุ่มสบายผิว อีกทัง้นําสินค้าลิขสิทธ์ิอนัเป็นที่นิยมมานําเสนอเป็นผลิตภณัฑ์ที่ลกูค้าให้
ความสนใจมาก เช่น สินค้าลายลิขสิทธ์ิตา่งๆ ทัง้ที่เป็นลิขสิทธ์ิ ตา่งประเทศ และในประเทศ ที่กําลงัเป็นที่นิยมในขณะนัน้ 
นํามาออกแบบผลิตภณัฑ์ตามกลุม่เป้าหมายของลวดลายนัน้ ๆ โดยในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา SABINA เปิดตวัชดุชัน้ใน
คอลเลกชนั SABINA x Esther Bunny จบัน้องกระตา่ยสีชมพทูี่ครองใจสาวเกาหลีทัว่ประเทศและได้รับความนิยมทัว่ทัง้
เอเชีย ที่สร้างสรรค์โดย Esther Kim เจ้าของผลงานซึง่เป็นศิลปินสาวชาวเกาหลี-อเมริกนั โดยความร่วมมือในครัง้นีถื้อเป็น
ครัง้แรกในประเทศไทยที่นําความน่ารักสดใสของคาแรกเตอร์การ์ตนู Esther Bunny มาสร้างสรรค์บนชดุชัน้ในคอลเลกชนั 
SABINA x Esther เป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นสาววยั 18 ปีจนถึงวยัเร่ิมทํางาน ที่สนกุกบัการ
แตง่ตวั ชอบการมิกซ์แอนด์แมตช์ และนิยมการใสช่ดุชัน้ในเป็นชดุชัน้นอก  
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การรักษาระดบัยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่ 
บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการรักษาระดบัความพงึพอใจของลกูค้าปัจจบุนัเป็นสําคญั โดยตระหนกัถึงความสําคญัของ

การรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทกุราย ซึง่จะช่วยรักษาระดบัยอดขาย และการสนบัสนนุของลกูค้าปัจจบุนั ให้มีการ
ซือ้ซํา้ และบอกตอ่ โดยบริษัทฯ ได้นําข้อแนะนํา ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลกูค้าปัจจบุนั มาปรับปรุงการทํางานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ทัง้รูปแบบสินค้าที่สวยงาม 
คณุภาพท่ีได้มาตรฐาน รวมทัง้การบริการที่ตรงต่อเวลา เพื่อรักษายอดสัง่ผลิตและยอดขายสินค้าแบรนด์ ซาบีน่า ให้ได้ตาม
เป้าหมาย นอกจากนัน้ ยงัเน้นการเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีการพฒันาสินค้าเฉพาะช่องทางมาก
ขึน้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าที่แตกตา่งกนั  
  ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงสินค้าให้สอดรับกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึง่ปัจจบุนั
ผู้บริโภคไม่ยดึติดกบัช่องทางใดช่องทางหนึง่ แตจ่ะเลือกช่องทางการสัง่ซือ้ ตามความต้องการในขณะนัน้ ไม่วา่จะเป็นการ
ซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการสมัผสั และเพื่อเข้าถึงสินค้าที่ต้องการซือ้ซํา้เลย หรือจะเลือกการเดินช้อปปิง้ใน
ศนูย์การค้าเพื่อทดลองสวมใส ่บริษัทฯ ได้เน้นการบริการที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เช่นกนั 
  

2.2 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 การจัดจาํหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ จําหน่ายชดุชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยภายในประเทศแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1. รูปแบบการขายผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าตา่งๆ รวมถึง ร้านค้าของบริษัทเอง รวม

ทัง้สิน้ 543 แห่งทัว่ประเทศ โดยการขายในรูปแบบนี ้ สว่นใหญ่จะเป็นการขายแบบฝากขาย มี

พนกังานขายของบริษัทฯ บริการที่จดุขาย เพื่อแนะนําสินค้า และบริการให้กบัลกูค้า เพื่อความ

คลอ่งตวั และง่ายตอ่การเข้าถึงให้กบัลกูค้า อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีจดุขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัท ใน 5ประเทศ คือ พม่า เวียดนาม กมัพชูา ลาว และฟิลิปปินส์ ผ่านตวัแทน

จําหน่ายโดยมีจดุจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมมากกว่า 100 จดุจําหน่าย 
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2. รูปแบบการขายแบบไม่มีหน้าร้าน ประกอบด้วย การขายแบบออนไลน์ แคตตาลอ็ค ทีวีช้อปปิง้ ตู้

อตัโนมติั  เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการขาย โดยสามารถบริการลกูค้าได้ทกุที่ ทกุวนั ตลอดเวลา 

เน้นการบริการ ความชดัเจน และมีความหลากหลายให้ลกูค้าเลือกได้ตามความต้องการ  และถือ

เป็นช่องทางที่ช่วยเติมเต็ม การเข้าถึงลกูค้า ที่ไม่สะดวกจะเข้าถึงด้วยระบบการขายแบบมีหน้าร้าน 

 การจาํหน่ายสินค้า OEM 
  บริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือตามรูปแบบของลกูค้าเอง 
โดยลกูค้าสว่นใหญ่ เป็นลกูค้ารายใหญ่ ที่มีช่ือเสียง มีแบรนด์ของตนเองทัง้ที่มี ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลกึ ร้านค้าสง่ หรือ
เป็นผู้ นําเข้า ตวัแทนการค้าตา่งๆ ตลอดจน เจ้าของธุรกิจออนไลน์ และแคตตาลอ็ค ซึง่มีทัง้ผู้ที่ริเร่ิมใหม่และผู้ที่ผนัตวัเองมา
จากธุรกิจ Direct Catalogues ในยโุรปและองักฤษโดยลกูค้าส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัมายาวนาน โดยสัง่ผลิตสินค้า
ตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า ทัง้นี ้ ในหมวดการรับจ้างผลิตสินค้า ครอบคลมุทัง้การผลิตให้กบัสินค้าในประเทศไทย และ
ตา่งประเทศ โดยสามารถผลิตสินค้า เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม และอปุกรณ์ตา่งๆ ที่สามารถใช้เคร่ืองจกัรที่มีความละเอียดของ
ชดุชัน้ในมาปรับ ในการผลิตได้ ตวัอย่างเช่น เสือ้ยืด เสือ้โปโล หน้ากาก ผ้าพนัคอ หรืออปุกรณ์ผ้าตา่งๆ ได้ 
 

นโยบายการส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการนําเสนอสินค้าและบริการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการไม่

เหมือนกนั โดยไม่มุ่งเน้น ให้ร้านค้าทกุร้านค้ามีสินค้าทุกอย่าง แต่มีการใช้ข้อมลูเชิงลึกในการปรับความหลากหลายของ
สินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ใช้บริการในร้านค้านัน้ ๆ รวมถึงการส่ือสารการตลาดต่างๆ จะเน้นการส่ือสารตรงไปยัง
กลุม่เป้าหมายนัน้เลย ลดการส่ือสารแบบวงกว้าง (mass media) 

โดยมีการวางแผนการส่ือสารการตลาด โดยมีการกําหนดกลุ่มลูกค้าไว้ตัง้แต่ มีการพฒันาสินค้าเพื่อให้ สินค้า
และส่ือต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลกูค้าได้ง่ายและเหมาะสม พร้อมกนันี ้ยงัมีการนําเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ ณ เวลานัน้ๆ มาปรับให้เข้า
กบัการส่ือสารการตลาด เพื่อให้ทนัสมยัและสามารถเข้าถึงลกูค้าได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยเน้นหลกัการ เพื่อวางแผนใน
การให้บริการลกูค้าแบบ Omni-Channel หรือช่องทางการส่ือสารและบริการลกูค้าที่หลากหลายและสามารถเช่ือมโยงกนั
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ให้เป็นหนึ่งเดียวทัง้แบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทัง้หมดเอาไว้ เพื่อทําให้การ
เข้าถึงข้อมลูลกูค้าเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถออกแบบ Customer Journey หรือ เส้นทางกระบวนการตดัสินใจ
ของลกูค้า ได้อย่างถกูต้อง เพื่อนํากลบัมาปรับปรุงสินค้าและบริการตอ่ไป 

 
  2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
  สดัสว่นการขายของบริษัทฯ ตามโครงสร้าง สดัสว่นใหญ่ยงัมาจาก การขายผ่านหน้าร้าน ซึง่ถกูกระทบทางตรงมา
จาก สภาพการณ์ พืน้ที่ค้าปลีก เป็นหลกั สถานการณ์ปี 2563-2564 มีพืน้ที่ค้าปลีกใหม่ เกิดขึน้น้อยมาก เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ  COVID-19 และในพืน้ที่เดิมมีการปิดพืน้ที่
การขายในช่วงเวลา เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่จํากดัการเดินทางทัง้ในประเทศ และจากต่างประเทศ กําหนดเวลาเปิด-
ปิดสถานประกอบการ การปิดพืน้ที่ขายสินค้าไม่จําเป็นและพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าบางสว่น ถึงแม้จะมีมาตรการของรัฐบาล
มาช่วยเสริมในส่วนของกําลงัซือ้ แตก็่ช่วยกระตุ้นได้ในระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้  
 

 
  
 จากภาพข้างต้น อ้างอิงข้อมลู จากศนูย์วิจยักสิกรไทย พบวา่ อตัราการเติบโตของการค้าปลีกในปี 2021 ยงัอยู่ในภาวะ
หดตวั ประมาณ 2% โดยกระทบหนกัๆ ในกลุม่ที่เป็น ห้างสรรพสินค้า ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการปรับกลยทุธ์การทํางาน
การตลาดให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนไปของ สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในปัจจบุนั ของผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์ ลกึ
ถึงแตล่ะพืน้ที่ เน่ืองจาก มีข้อจํากดั และสภาพการระบาดของโรคที่ไม่เหมือนกนั  
 
 ทัง้นี ้ จากข้อมลู ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มจากมมุมองของผู้ประกอบการเห็นวา่ 
สถานการณ์โดยรวมของธุรกิจมีทิศทางที่ดีขึน้ ในไตรมาส 4 และคาดการณ์วา่ จะดีขึน้ในปีถดัไป หากปริมาณการเข้าถึง
วคัซีนและมาตรการภาครัฐตา่งๆ มีผลเชิงบวก ซึง่จะทําให้ภาพของการค้าปลีกดีขึน้อย่างแน่นอน  
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อ้างอิงข้อมลูจาก  https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/BLP/BLP_TH_Q3_2021_a3raqrbb.pdf 

  
ภาวะการแข่งขันในประเทศ 

ตลาดชดุชัน้ในภายในประเทศ เป็นตลาดที่มีการแข่งขนัสงูในทกุระดบัราคา โดยมีผู้ประกอบการหลายรายใน
อตุสาหกรรมชดุชัน้ใน โดยสว่นมากเป็นแบรนด์ที่ซือ้ลิขสิทธ์ิตราสินค้ามาจากตา่งประเทศ เป็นสว่นใหญ่ นอกจากนีย้งัมี
ผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่มีเคร่ืองหมายการค้าจํานวนมาก ทัง้ที่ผลิตเองในประเทศ และนําเข้าจากตา่งประเทศ เพื่อรองรับกบั
ตลาดผู้บริโภคที่คํานงึถึงราคาเป็นประเด็นสําคญัในการเลือกซือ้สินค้า   
 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอยู่ในภาวะตกต่ํา ตลาดโดยรวมของชดุชัน้ใน
จากมมุมองของการค้าหน้าร้านทัว่ไป ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ พบว่ามีการเติบโตน้อยลงเน่ืองจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 
ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคถกูจํากดัด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและชะลอการใช้จ่าย แต่ในด้านของ Online มีการค้าขายที่
เติบโตและคกึคกัมากกว่ามาก  ดงันัน้สรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชดุชัน้ในยงัมีการเติบโตอยู่พอสมควร เม่ือรวมทัง้ตลาด
ร้านค้าทัว่ไป ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ และร้านค้าของบริษัทเอง รวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางใหม่ๆ ที่
เกิดขึน้  
 นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ ผลิตภายในประเทศแล้ว ยังมีการแข่งขันจากผู้ ผลิตชุดชัน้ในชัน้นําจาก
ตา่งประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ที่เข้ามาแย่งชิงสว่นแบง่การตลาดผู้บริโภคระดบับน สําหรับตลาดผู้บริโภค
ที่คํานึงถึงราคาเป็นประเด็นหลกั มีการแข่งขนัจากชุดชัน้ใน non brand ราคาประหยัดมากขึน้ โดยเฉพาะจากช่องทาง 
Online แต่คณุภาพก็ยงัคงด้อยกว่าสินค้าที่มี Brand แต่ในช่องต้นปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สืบเน่ืองจาก ภาวะโรคระบาดโค
วิด 19 เป็นโอกาสให้บริษัท ขยายฐานลกูค้าได้ในวงกว้างเน่ืองจาก ผู้ขายรายย่อย ที่นําเข้าสินค้ามาขาย ไม่สามารถนํา
สินค้าเข้ามาได้เหมือนเดิม เน่ืองจากมีการปิดการเดินทาง ตลอดจนการลงทนุตรงในการซือ้ สต็อคสินค้าสําเร็จรูป เป็นเร่ือง
ที่ต้องระวงั ในปีที่ผ่านมา ทําให้เกิดโอกาส ช่องทางใหม่ให้กบับริษัท ในการทํารูปแบบการขายพิเศษ และขยายและสร้าง
ฐานลกูค้าในกลุม่นี ้เพื่อนําสินค้าไปกระจายสูล่กูค้าปลายทางได้ 
 ในปี พ.ศ.2564 ภาพของสภาวะการแข่งขนั ยงัไม่มีนยัยะการเปล่ียนแปลงมากนัก แต่พบว่า อตัราการแข่งขัน 
ขยบัตวัมาหนาแน่นในการทําการตลาดออนไลน์มากขึน้  
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

35 
 

 ศักยภาพการแข่งขัน 

  ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันเสรีทัง้ในและต่างประเทศ ผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายชุดชัน้ในจําเป็นต้องรักษา
ความสามารถในการแข่งขันของตนอยู่เสมอ ทัง้นี ้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯเม่ือเทียบกับคู่แข่งทัง้ภายในและ
ตา่งประเทศ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

  บริษัทฯ เน้นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเร่ิมตัง้แตก่ารคดัสรร วตัถดิุบ ที่มี
คณุภาพสงู ตามมาตรฐาน  OEKO-TEX Standard 100 โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั ทัง้สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง 
และการรับจ้างผลิต หรือ OEM เพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในการใช้สินค้า เพราะสินค้า ชดุชัน้ในเป็นสินค้าที่มีการสมัผสั
ผิวโดยตรง อีกทัง้บริษัท ยงัคํานึงถึงความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัสําคญั ในการออกแบบและปรับปรุงสินค้า เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าเสมอ โดยได้มีการนําข้อเสนอแนะ ติชม จากลกูค้า มาปรับปรุง และพฒันาสินค้าอย่างตอ่เน่ือง 
จนเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ที่นําเสนอ ออกมาสู่ท้องตลาด ทกุปี โดยในปีพ.ศ.2564 ได้เร่ิมมีการมุ่นเน้นการใช้วตัถดิุบที่ เป็น
มิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม เพื่อตอบสนองตอ่พนัธกิจ ของบริษัท ในรูปแบบของ สินค้ายัง่ยืน หรือ Sustainable Product  
 

(2) พัฒนาฝีมือในการผลิตและให้บริการ 

  บริษัทฯ มีการพฒันาฝีมืออาชีพแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเย็บ อย่างตอ่เน่ือง โดยเน้นหลกัการพฒันาให้
พนกังานสว่นงานที่เป็นฝีมือ ผ่านการฝึกอบรม 2 แบบ คือ  
  Re Skill คือ การฝึกให้เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ของงานประจําเดิม ที่ทําอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทนุใน
ขัน้ตอนการทํางาน ผ่านทางกิจกรรม Kaizen ที่ทําอย่างตอ่เน่ืองมากวา่ 10 ปีแล้ว 
  Up Skill คือ ต่อยอดพฒันาทกัษะที่มีอยู่ให้มีความเช่ียวชาญมากขึน้ เพื่อให้พนกังานมีความสามารถในการทํา
หลายทกัษะมากขึน้ ตวัอย่าง สําหรับ ลายน์การผลิต คือการทํา Working Passport คือการทํา Visualize ความสามารถของ
พนกังานเย็บ ให้ หวัหน้างานเห็นชดั เพื่อทําการวางแผนการผลิต และปรับปรุงการผลิตได้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีแผนงานใน
การพนกังาน ให้มีความสามารถในการใช้จกัร อตุสากรรมได้ทกุประเภท เป็นต้น 
 
  สําหรับปี พ.ศ.2564ได้ขยายผลความสําเร็จในการพฒันาฝืมือแรงงาน ที่มีต้นแบบมาจากการพฒันา ในสว่นของ
สายการผลิต มาสูก่ระบวนการให้บริการ โดยเน้นในการเร่ืองการเข้าถึงบริการ เร่ิมต้นจากการเพิ่มช่องทางในการส่ือสาร 
กบัทีมบริการให้สะดวกที่สดุ โดย ลกูค้าสามารถ เข้าถึงบริการตา่งๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ดงันี ้

- ผ่านหน้าร้านได้ทกุร้านค้าที่มีพนกังานขายบริการ  
- 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) ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร้อมพนักงาน 

  หลงัจากประสบความสําเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing Systems เข้ามาใช้ปรับปรุงระบบการจดัการ
ในโรงงานจนได้รับรางวลัจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้นําระบบ KAIZEN ของญ่ีปุ่ นเข้ามาใช้ในการ
จดัการด้วย และยงัคงหาเคร่ืองมือการจดัการเข้ามาเพื่อช่วยบริหารงานโรงงานมากย่ิงขึน้ ได้แก่ ระบบ QCC หรือ Quality 
Circle Control , ระบบ TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบํารุงรักษาทวีผลที่ทกุคนมีสว่นร่วม) เป็นต้น เข้า
มาช่วยเสริมการจดัการในโรงงานให้มีระบบมากย่ิงขึน้ เพื่อทําให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสงูขึน้ ลดการสญูเปลา่  
  ในปี พ.ศ.2564 บริษัทฯ ได้ตอ่ยอด โดยตัง้เป้าหมายพนัธกิจ นําองค์กร สู้ความเป็น Lean Enterprise ให้ได้ภายใน 
ปี 2570 
 

(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

  บริษัท สง่เสริมให้ บริษัท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการควบรวมหน่วยงานท่ี ทํางานเก่ียวพนั กนั ให้เป็น
หน่วยงานเดียวในลกัษณะการทํางานแบบทีม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มที่สดุ และลดปริมาณการสง่ตอ่งาน อีกทัง้ยงัก่อให้เกิด
ความถกูต้องในกระบวนการทํางาน และเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานมากขึน้ และได้เน้นการใช้ หลกัการบริหารแบบ 
Agile ซึง่เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้การทํางานเร็วขึน้ โดยลดการทํางานท่ีเป็นขัน้ตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้น
เร่ืองการส่ือสารกนัในทีมให้มากขึน้ เพื่อร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เร็วขึน้ พร้อมนํามาทดสอบ และเก็บผลตอบรับตา่ง ๆ 
เพื่อกลบัไปแก้ไขปรับปรุง ซึง่จะทําให้สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ได้รวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึน้นัน่เอง โดยนําหลกั
ความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking มาปรับใช้ ในกระบวนการทํางาน ทกุกระบวนการ  
 
3) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 การจัดหาวัตถุดบิและผลิตภณัฑ์ 

  3.1 การจัดหาวัตถุดบิ 
  วตัถดิุบที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกัดงันี ้วตัถดิุบหลกั อปุกรณ์ตกแต่งสินค้า และวสัดบุรรจภุณัฑ์ 
โดยวตัถดิุบหลกัประกอบด้วย ผ้า ยาง และฟองนํา้  สําหรับอปุกรณ์ตกแตง่สินค้ามีความหลากหลาย ขึน้อยู่กบัรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์และความต้องการของลกูค้า OEM เช่น ตะขอ จดุแต่ง ห่วงคล้องสายแขน ด้าย และเอ็น เป็นต้น ส่วนวสัดบุรรจุ
ภณัฑ์ได้แก่ ไม้แขวน กลอ่ง สายรัด ถงุพลาสติก และอื่นๆ   ซึง่มีสดัสว่นของวตัถดิุบหลกัดงัแสดงในตารางดงันี ้ 

ปี ร้อยละของวัตถุดบิหลัก 
2562 82.0 
2563 88.0 
2564 88.4 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายซือ้วตัถดิุบล่วงหน้ามาเก็บไว้ อนัสง่ผลตอ่ต้นทนุในการจดัเก็บวตัถดิุบ ดงันัน้
เพื่อป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดิุบ และความผนัผวนของราคา รวมทัง้การควบคมุวตัถดิุบให้ได้มาตรฐานคณุภาพ  และ
กําหนดสง่มอบทนัเวลา โดยเฉพาะวตัถดิุบหลกัคือ ผ้า ซึง่เป็นสว่นประกอบหลกัของผลิตภณัฑ์ทกุประเภท และมีปริมาณท่ี
ใช้ในการผลิตค่อนข้างสูง  บริษัทฯจึงทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในระยะยาว  เพื่อจองกําลงัการผลิตของผู้ จัดจําหน่าย
วัตถุดิบ และทําแผนงานกับผู้ จัดจําหน่ายวัตถุดิบที่มีการสั่งซือ้เป็นประจํา  อันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ จัด
จําหน่ายวตัถดิุบระยะยาวด้วย  
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  ส่วนยางซึง่เป็นอีกวตัถดิุบหลกั อนัเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ทกุประเภทและมีความหลากหลาย บริษัทจึง
ร่วมพฒันาวตัถดิุบกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบเพื่อออกแบบวตัถดิุบที่เหมาะสมกบัแต่ละลกูค้า และเพื่อลดต้นทนุการผลิต  
 นอกจากนีว้ตัถดิุบหลกัอีกชนิด คือ ฟองนํา้มี 2 ประเภท ได้แก่ ฟองนํา้ที่ยงัไม่ขึน้รูป สามารถสัง่ซือ้ได้จากผู้ผลิต
ภายในประเทศ  และฟองนํา้ขึน้รูป (ฟองโมล์ด) ถือเป็นวตัถดิุบที่เป็นหวัใจสําคญัของการออกแบบชดุชัน้ในที่มีรูปลกัษณ์
ตา่งๆ ทัง้แบบไม่เติม (ระดบัฟอง 0%), เติมเบาๆ (ระดบัฟอง 25%), เติมพอดี (ระดบัฟอง 50%), และเติมเน้นๆ (ระดบัฟอง 
100%) โดยฟองนํา้ขึน้รูปนีเ้ป็นการออกแบบจากการวิจยัและพฒันาสรีระสภุาพสตรีของบริษัท ดงันัน้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ข้อมลูการออกแบบร่ัวไหล บริษัทจงึติดตัง้เคร่ืองจกัรป๊ัมฟองโมลด์ เพื่อดําเนินการผลิตเอง นอกจากนีไ้ด้สง่ผลตอ่การลด
ต้นทนุการผลิต ทัง้นีใ้นปี 2564 สดัสว่นการผลิตฟองนํา้ขึน้รูปเป็นร้อยละ 84 ของผลิตภณัฑ์ที่ใช้ฟองนํา้ทัง้หมด   
 
มูลค่าการซือ้วัตถุดบิจาํแนกตามประเภท ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

         

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

 
 

  ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยสัง่ซือ้วตัถุดิบประเภทต่างๆ จากผู้ จําหน่ายวตัถุดิบรวมทัง้สิน้กว่า 200 ราย โดยมี
สดัสว่นการซือ้ขายกบัผู้ จําหน่ายวตัถดิุบรายใหญ่ 10 รายแรก ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้

ปี ร้อยละการซือ้ขายกับผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก 
2562 59.25 
2563 56.36 
2564 60.60 

  โดยไม่มีผู้ จําหน่ายวตัถดิุบรายใดที่มีสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 15 ของยอดซือ้วตัถดิุบรวมทัง้หมด ทัง้นีห้ากบริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องการวตัถดิุบชนิดใหม่ที่ไม่เคยถกูใช้ในการผลิต จะจดัให้มีการประกวดราคา  โดยฝ่ายจดัซือ้จะพิจารณา
ตามความเร่งดว่นของงานประกอบในการจดัหาผู้ จําหน่ายวตัถดิุบด้วย 
  นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการสัง่ซือ้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 เทียบกับ
มลูคา่การสัง่ซือ้วตัถดิุบหลกัทัง้หมดในแตล่ะปี โดยเป็นการสัง่ซือ้จากประเทศฮ่องกง  เกาหลี จีนและไต้หวนั เป็นต้น 
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มลูคา่สัง่ซือ้วตัถหุลกั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หน่วย : ล้านบาท มลูคา่ % มลูคา่ % มลูคา่ % 
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 

     เกาหลี  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 

     ไต้หวนั  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 

     สวิสเซอร์แลนด์  0.01 0.0%     

     องักฤษ      9.02 2.45 

     อินโดนีเซีย  3.73 0.6% 3.66 1.0% 6.85 1.86 

     อื่น 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 

รวมมูลค่าการส่ังซือ้วัตถุดบิ 623.05 100.0% 364.70 100.0% 367.72 100.0% 

 
2.3.2 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

  จากการดําเนินงานทางการตลาดเพ่ือเผยแพร่ตราสินค้าของบริษัท สง่ผลให้ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จกัอย่าง
แพร่หลายและได้รับความนิยมจากลกูค้าอย่างมาก ทําให้บริษัทต้องจดัหาผลิตภณัฑ์เพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึน้อย่าง
มาก บริษัทจงึปรับเปล่ียนนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑ์จากการผลิตเองทัง้หมด เป็นการผลิตและจ้างผลิต 
 

 การจัดหาผลิตภณัฑ์จากการผลิตเอง 

  ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัชยันาท จงัหวดัยโสธรและจงัหวดับรีุรัมย์ มีกําลงัการผลิต 
5.27 ล้านชิน้ตอ่ปี และบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดันครปฐม มีกําลงัการผลิต 1.75 
ล้านชิน้ตอ่ปี รวมกําลงัการผลิตทัง้สิน้ 7.02 ล้านชิน้ตอ่ปี ทัง้นีส้ามารถเพิ่มกําลงัการผลิตได้สงูสดุประมาณ 20% จากการ
ทํางานลว่งเวลา 
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 กําลงัผลิตของแตล่ะโรงงานเป็นดงันี ้   

หน่วย: ลา้นช้ินต่อปี * 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
** กาํลงัการผลิตสูงสุดใหเ้ท่ากบัจาํนวนช้ินผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด มิใช่กาํลงัการผลิตสูงสุดท่ีเคยทาํได้  
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บริษัทมีกระบวนการในการผลิต ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ จนถึง การสง่มอบ ดงันี ้
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  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด โดยกําหนดระบบการควบคมุคณุภาพเร่ิมตัง้แต่การ
เตรียมความพร้อมก่อนผลิต (Pre-Production Meeting), การขึน้ตัวอย่างแรกเพื่อทวนสอบความเข้าใจ, การควบคุม
คุณภาพระหว่างผลิต เพื่อป้องกันความผิดพลาดระหว่างการผลิต (QC In Line) และการควบคุมคุณภาพหลงัผลิต เพื่อ
ตรวจสอบขัน้สุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้า (End Control 100%) รวมทัง้กําหนดให้มีการสุ่มตรวจ เพื่อเป็นการประกัน
คณุภาพให้แน่ใจวา่สินค้าที่ผลิตผ่านมาตรฐานคณุภาพ และเป็นไปตามคําสัง่ผลิต  อีกทัง้ได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
คณุภาพจากสํานกังานใหญ่ ทําการสุม่ตรวจสินค้าหลงัผลิต (เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของลกูค้า ) 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีมาตรการควบคมุคณุภาพสินค้าโดยส่งเสริมทกัษะการเย็บ และอบรมพนกังานเย็บใน
เร่ืองมาตรฐานคณุภาพและทกัษะการดแูลจกัรเบือ้งต้น  เพื่อลดอตัราความผิดพลาดในการผลิต จากการสุ่มตรวจสอบที่
ผ่านมา พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนการบรรจุและจําหน่ายให้ลูกค้าเพียงร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ทัง้หมด 

 การจัดหาผลิตภณัฑ์จากการจ้างผลิต 

จากรูปแบบของสินค้าที่มีการเปล่ียนแปลงตามความนิยม โดยเฉพาะชดุชัน้ในที่มีความเนียนเรียบ ไร้รอยตอ่ และ 
ไร้ตะเข็บ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการทอขึน้รูป (Weaving) การเช่ือมต่อผ้าเก็บขอบแบบไร้ตะเข็บด้วยกาวและความร้อน 
(Bonding)  และการตัดขอบเนียน ไม่ลุ่ย (Free cut) และความหลากหลายของสินค้า รวมทัง้การปรับลดต้นทุน ทําให้
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากการจ้างผลิตมากขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทได้ดําเนินการโดยสรรหาโรงงานผู้ผลิตที่มี
เคร่ืองจักรที่ทันสมัยและระบบในการดําเนินงานที่ดี และดําเนินการตรวจโรงงานและระบบก่อนการสั่งผลิตสินค้า 
นอกจากนีใ้นระหว่างการผลิตสินค้าได้กําหนดให้โรงงานผู้ผลิตปฏิบตัตามขัน้ตอนปฏิบติังานเพื่อมาตรฐานและคุณภาพ
ของสินค้า  โดยการส่งตัวอย่างระหว่างการผลิตเป็นระยะ( Production Sample, Inline Sample, Final Sample) และ
มอบหมายให้บริษัทรับจ้างตรวจสอบดําเนินการตรวจสินค้าก่อนสง่ออก เพื่อความมัน่ใจในคณุภาพของสินค้า 

ทัง้นีเ้พื่อให้การจดัหาผลิตภณัฑ์จากการผลิตเองและจ้างผลิตเป็นไปอย่างเหมาะสม  บริษัทกําหนดสดัสว่นใน 
การผลิตเองและจ้างผลิต บนพืน้ฐานของระดบัสินค้าสําเร็จรูปที่เหมาะสมกบัยอดขายและทวนสอบเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

42 
 

4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค.

62 
31 ธ.ค.

63 
31 ธ.ค.

64 
ที่ดนิ      

 
ที่ดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างบน
ที่ดินติดภาระจํานองเป็น
หลกัประกันในการกู้ ยืมกับ 
ธนาคารก รุ งศ รีอยุ ธ ยา 
วงเงิน100 ล้านบาท 

บริษัทฯ     
-โฉนดที่ดิน จํานวน 2 แปลง ที่ตัง้ ต.วงัไก่เถ่ือน 
อ.หันคา จ.ชัยนาท รวมเนือ้ที่ 7 ไร่ 2 งาน 28 
ตารางวา เป็นที่ตัง้โรงงาน 
-โฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลง ที่ตัง้ ต.วงัไก่เถ่ือน 
อ.หนัคา จ.ชยันาท เนือ้ที่ 8 ไร่ 1 งาน 56 ตาราง
วา เป็นที่ตัง้โรงงานและสํานกังาน 

เป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นเจ้าของ 

1.00 
 
 

6.13 

1.00 
 
 

6.13 

1.00 
 
 

6.13 

-โฉนดที่ดิน จํานวน 2 แปลง ที่ตัง้ ต.ดู่ทุ่ง อ.
เมือง จ.ยโสธร รวมเนือ้ที่ 53 ไร่ 2 งาน 98 
ตารางวา เป็นที่ตัง้โรงงานและสํานกังาน 
  

เป็นเจ้าของ 10.29 
 
 
  

10.29 10.29 ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบน
ที่ ดิน ติดภาระ จํานอง เ ป็น
หลักประกันในการกู้ ยืมกับ 
ธนาคารกสิกรไทย  วงเงิน 
129.78 ล้านบาท 

บริษัทย่อย 
-โฉนดที่ดิน จํานวน 2 แปลง ที่ตัง้93/23 ซอย
ร่มไทร ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่ กทม. รวมเนือ้ที่ 138 ตารางวา 
เป็นที่ตัง้โรงงาน 
-โฉนดที่ดิน จํานวน 3 แปลงเลขท่ี 
7611,7612,7613 ที่ตัง้ 93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.
เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กทม. เนือ้ที่รวม 2 งาน 37 ตารางวา เป็นที่ตัง้
โรงงาน  
 
 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

เป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.72 

 
 
 

9.95 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.72 

 
 
 

9.95 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.72 

 
 
 

9.95 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่มี 
 
 
 
ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค.

62 
31 ธ.ค.

63 
31 ธ.ค.

64 
-โฉนดที่ดินเลขที่ 12037,12778 จํานวน 2 
แปลง ที่ตัง้ 93/47 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม 
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ เนือ้
ที่รวม 1 งาน 89 ตารางวา เป็นที่ตัง้โรงงาน 
-โฉนดที่ดิน จํานวน 2 แปลง เลขที่ 12 ถนน
อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กทม. รวมเนือ้ที่ 2 งาน  17 ตารางวา เป็น
ที่ตัง้สํานกังาน 

เป็นเจ้าของ 
 
 
 

เป็นเจ้าของ 
 

7.94 
 
 
 

7.96 

7.94 
 
 
 

7.96 
 
 
 
 

7.94 
 
 
 

7.96 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบน
ที่ ดิน ติดภาระ จํานอง เ ป็น
หลักประกันกับธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา วงเงิน 200 ล้าน
บาท 

-โฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 
9378 ที่ตัง้ 30/11 หมู่ 12 ถ.พธุมณฑลสาย 5 
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนือ้ที่รวม 11 
ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เป็นที่ตัง้สํานกังาน และ
โรงงาน 
-โฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 
20329 ที่ตัง้ 30/5 หม ู12 ถ.พธุมณฑลสาย5  
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เนือ้ที่รวม 4 ไร่ 
1 งาน 87 ตารางวา เป็นที่ตัง้สํานกังาน และ
โรงงาน 
 

เป็นเจ้าของ 
 
 
 
 

เป็นเจ้าของ 
 

52.10 
 
 
 
 

21.92 

52.10 
 
 
 
 

21.92 

52.10 
 
 
 
 

21.92 

 
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบน
ที่ ดิน ติดภาระจํานองเ ป็น
หลักประกันในการกู้ ยืมกับ 
ธนาคารกสิกรไทย  วงเงิน
191.86 ล้านบาท 
 

อาคาร       
บริษัทฯ      

-โรงงาน ที่ตัง้ ต.ดูทุ่่ง อ.เมือง จ.ยโสธร เป็นเจ้าของ 24.70 18.78 
 
  

12.76 
 
 

 

ติดภาระจํานองพร้อมที่ ดิน
เป็นหลักประกันในการกู้ ยืม
กับ ธนาคารกสิกรไทย วงเงิน 
129.78 ล้านบาท 

-โรงงานที่ตัง้ ต.วงัไก่เถ่ือน อ.หนัคา จ.ชยันาท เป็นเจ้าของ 2.14 1.92 
 
  

1.70 
 
 

 

ติดภาระจํานองพร้อมที่ ดิน
เป็นหลักประกันในการกู้ ยืม
กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
วงเงิน 100 ล้านบาท 

   - โรงงานที่ตัง้ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง          
จ.บรีุรัมย์ 

 1.20 1.09 0.98 ไม่มี 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

44 
 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค.

62 
31 ธ.ค.

63 
31 ธ.ค.

64 
บริษัทย่อย      

-อาคารคลงัสินค้า 2 ชัน้ และอาคารตดัเย็บและ
สํานกังาน 4 ชัน้ ที่ตัง้ ถนนพทุธมณฑลสาย5 ต.
ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  

เป็นเจ้าของ 25.21 22.11 19.02 ติดภาระจํานองพร้อมที่ ดิน
เป็นหลักประกันกับธนาคาร
กสิกรไทย วงเงิน 191.86 ล้าน
บาท 

-สํานกังาน ที่ตัง้ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.  

เป็นเจ้าของ 9.64 8.48 7.32 ติดภาระจํานองพร้อมที่ดิน
เป็นหลกัประกนักบัธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา วงเงิน 200 
ล้านบาท 

-อาคาร 93/23 ต.วดัท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ 
กทม. 
-อาคาร93/8 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม 
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 
-อาคาร93/47 ซ.เพชรเกษม7 ถ.เพชรเกษม 
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.  

เป็นเจ้าของ 
 

เป็นเจ้าของ 
 

เป็นเจ้าของ 

6.86 
 

0.76 
 

1.55 

6.28 
 

0.65 
 

1.33 

5.71 
 

0.55 
 

1.11 

ไม่มี 
 
ไม่มี 
 
ไม่มี 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์       
บริษัทฯ 
อปุกรณ์สํานกังาน 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 
เคร่ืองจกัรตดั, เย็บ, ป้อนส่ิงทอ และทรัพย์สิน
อื่น  
 
บริษัทย่อย 
อปุกรณ์สํานกังาน 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 
เคร่ืองป๊ัม mold, เคร่ืองจกัรตดั, เย็บ, ตรวจผ้า
และทรัพย์สินอื่นๆ  
 
  

     
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

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 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 

ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค.

62 
31 ธ.ค.

63 
31 ธ.ค.

64 
งานระหว่างก่อสร้าง,สินทรัพย์ระหว่างตดิตัง้ 
บริษัทฯ 
งานระหวา่งก่อสร้าง 
สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 
 

บริษัทย่อย 
สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้1 *  

 
 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
 

เป็นเจ้าของ 

 
 

- 
- 
 
 

3.24 

 
 

- 
- 
 
 

2.35 
 

 
 

- 
- 
 
 

3.64 
 

 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
ไม่มี 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษัทฯ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์  

  โปรแกรมระหว่างติดตัง้ 
 
บริษัทย่อย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 
สิทธิการเช่ารอการตดับญัชี  

 
 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
 

- 
1.04 

 
 

6.60 
1.05 
8.67 

 
 

- 
2.32 

 
 

7.21 
4.00 
5.14 

 
 

- 
2.41 

 
 

10.57 
2.94 
2.12 

 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 
    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
ราคาทุนตามงบการเงนิ ณ วันที่ อายุการใช้

งาน (ปี) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.64 
ที่ดิน 119.01 119.01 119.01 - 119.01 119.01 119.01 
อาคาร และสว่นปรับปรุง 335.08 335.16 335.17 20 72.06 60.64 49.16 
เคร่ืองจกัร  302.56 302.89 299.28 10 39.59 31.90 26.00 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 16.46 16.77 16.85 5 2.96 2.30 1.59 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 167.92 181.41 187.26 5 28.15 29.54 25.20 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 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 
คา่ติดตัง้โปรแกรม และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

35.50 41.46 45.11 3 8.69 13.53 15.92 

สินทรัพย์อื่น  0.96 0.96 0.96 5 0.03 0.02 0.01 
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 54.95 57.74 61.84 3 9.40 8.64 8.25 
งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - - - - 
สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 3.24 2.35 3.64 - 3.24 2.35 3.64 
สิทธิการเช่ารอตดับญัชี 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) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1) นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ      

   ทําหน้าที่ในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในให้แก่บริษัทย่อย  และลกูค้า  ซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชดุชัน้ใน

ต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)   เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้า OEM ของ

บริษัทฯ เป็นการผลิต  และจําหน่ายให้แก่บริษัทย่อย  ซึ่งรับคําสั่งผลิตมาจากลูกค้าอีกทอดหนึ่ง  เน่ืองจากบริษัทย่อย

ดําเนินธุรกิจมานาน  และเป็นที่รู้จกัของลกูค้าตา่งประเทศมากกวา่   เม่ือบริษัทฯ เร่ิมเป็นที่รู้จกัในกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศจึง

เร่ิมจําหน่ายสินค้า OEM  ตรงสูล่กูค้าโดยไม่ผ่านบริษัทย่อยมากขึน้   

  บริษัทย่อย 

   ทําหน้าที่ในการออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่ายชุดชัน้ในสตรี ภายใต้ แบรนด์ “ ซาบีน่า “ รวมถึงการผลิตตาม

คําสัง่ซือ้ของลกูค้าที่ใช้แบรนด์ของลกูค้า หรือ OEM ( Orginal Equipment Manufacturer)  และเป็นบริษัทฯ ผู้จดัจําหน่าย

ชดุชัน้ในสตรีภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า “ ไปยงัห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าตามศนูย์การค้าและ โมเดิร์นเทรด ทัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ รวมทัง้การจําหน่ายผ่านทางช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เช่น TV Shoping, Website และ Application ของ

บริษัทเอง และ Website อื่นๆ 

2) แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

กลุม่คณุวิโรจน์ ธนาลงกรณ์และครอบครัว ผู้ ถือหุ้นอื่น 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

52.42% 47.58 % 

99.90% 
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บริษัทซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)  

  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในให้แก่บริษัทย่อยและลกูค้าซึง่เป็นผู้ จําหน่ายชดุชัน้ในต่างประเทศ (OEM) 

ปัจจุบันมีโรงงาน 3 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท ยโสธร และบุรีรัมย์ มีเคร่ืองจักรรวมทัง้สิน้  2,740 เคร่ือง แบ่งเป็น

เคร่ืองจักรเย็บจํานวน  2,677 เคร่ือง และเคร่ืองจักรอื่นๆ จํานวน 63 เคร่ือง นอกจากนี ้ยังมีอุปกรณ์เสริมเคร่ืองจักรเย็บซึ่ง

สามารถช่วยปรับเคร่ืองจกัรให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัรูปแบบผลิตภณัฑ์มากขึน้ โดยจะมีหลายแบบ

แตกตา่งกนัไปตามรูปแบบสินค้า ซึง่บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตจริงทัง้สิน้ประมาณ 6 ล้านชิน้ตอ่ปี 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

  ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่ายชดุชัน้ใน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้ 
  1.ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจําหน่ายชุดชัน้ใน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง คือSABINA โดยมี 
Collection ย่อยๆ เช่น Sabinie, DoommDoomm, Soft Doomm, Modern V by Sabina และอีกหลากหลาย Collection 
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทกุวยั 
  2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจําหน่ายชุดชัน้ในตามคําสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายชุดชัน้ในในต่างประเทศ 
(OEM) เช่น องักฤษสหรัฐอเมริกา ยโุรป และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น  
  นอกจากนี ้ยังจําหน่ายชุดชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SABINA” “SABINIE”  และ “SBN” ที่จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้วบางส่วนในต่างประเทศ ซึ่งการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ในภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองใน
ต่างประเทศนัน้ เป็นการขายขาดให้แก่ตวัแทนจําหน่าย โดยจะนําสินค้าไปวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในแถบตะวนัออกกลางได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต บาร์เรน ในแถบเอเชีย ได้แก่ ปากีสถาน, 
บงัคลาเทศและกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ พม่า, กมัพชูา,ฟิลิปปินส์, ลาว  และเวียดนาม เป็นต้น  
  ปัจจุบนับริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีเคร่ืองจกัรรวมทัง้สิน้  
1,430 เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ืองจกัรเย็บจํานวน 1,279 เคร่ือง และเคร่ืองจกัรอื่น 151 เคร่ือง ปัจจบุนับริษัทย่อยมีกําลงัใน
การผลิตทัง้สิน้ประมาณ 2 ล้านชิน้ตอ่ปี  

ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจําหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของ

ตนเอง 

ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัท

ย่อย 

ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OEM ให้แก่
ลกูค้าตา่งประเทศ 

บริษัทฯ     
บริษัทย่อย     

 
3) กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอ่ืน 
 - ไม่มี - 
4) ช่ือ สถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของนิตบุิคคลนัน้ 
 - ไม่มี - 
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงของบริษัท 
 -ไม่มี- 
 
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไม่มี – 
 
1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) จํานวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ลา่สดุ  ณ วนัที่  27 สิงหาคม 2564 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 

จาํนวนหุ้นที่ถือ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 161,157,000 46.38 
2. นายอชัดา  ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02 
3. นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ 10,504,000 3.02 
4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 9,997,900 2.88 
5. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล 9,182,600 2.64 
6. นายไชยกร  ศิริรัตน์อสัดร 5,478,900 1.58 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 4,308,746 1.24 
8. นายวิชญ  เมฆาอภิรักษ์ 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 เพื่อการเลีย้งชีพ 3,288,900 0.95 
 
2) การถือหุ้นในบริษัทอ่ืนให้แสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
 - ไม่มี- 
 
3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไม่มี- 
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
  จาํนวนทนุจาํทะเบียนและทุนที่ชาํระแล้ว 
    ปัจจบุนั บริษัทซาบีน่า จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนจํานวน                          347.50  ล้านบาท 

ทนุที่เรียกชําระแล้ว จํานวน                   347.50  ล้านบาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน                                                                           347.50  ล้านหุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

-ไม่มี- 
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที่เหลือจากหกัภาษีและหกัสํารอง
ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

สําหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือ
เทียบกบังบลงทนุของบริษัทย่อยนัน้ หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตัง้สํารองตามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

ข้อมูลการจ่ายปันผล 

บมจ.ซาบีน่า 2564* 2563 2562 

เงินปันผลตอ่หุ้น                          (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 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ
0.41 บาทต่อหุ้น และเมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมเพิ่มในอตัรา
หุ้นละ 0.44 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 เท่ากับอตัราหุ้นละ0.85 บาทโดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
2565 ตอ่ไป 

 
1.7 นโยบายด้านภาษี 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการคํานวณกําไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการนํารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่าย
ทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
อตัราที่ใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้นติิบคุคลในอตัราร้อยละ 20 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั “บริษัทย่อย” ได้จดัให้มีระบบ           
การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร และแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  สําหรับทํา
หน้าที่ในการกําหนดกรอบการบริหารความเส่ียง  กํากับดูแล สนบัสนุน พิจารณาแผนจดัการความเส่ียง และติดตามผล
จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ  รวมทัง้รายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อเป็นการดําเนินตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance)และเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนเป็นเจ้าของความเส่ียง ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุเหตุการณ์ 
วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
และกําหนดมาตรการจํากัด ป้องกัน รวมถึงการควบคุมความเส่ียงเพื่อเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงให้ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างฯ รวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการ
บริหารความเส่ียงติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเส่ียงที่อาจเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จึงกําหนด
วตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้รับทราบข้อมลูความเสี่ยงที่
สําคัญ และความเส่ียงในภาพรวม รวมถึงการกํากับดูแลความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนนําระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัใช้ในแนวทางเดียวกันทัว่
องค์กร และกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธ์
แผนงาน และการดําเนินงานด้านตา่งๆ ขององค์กร  

3. เพื่อให้สามารถค้นหา ระบุ จํากดั และป้องกนัความเส่ียงได้อย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร เพื่อลดความ
สญูเสียหรือความเสียหายตอ่องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อกําหนดแนวทางการจดัการความเส่ียง ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการท่ีจะลด
โอกาสและ/หรือผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ที่
บริษัทฯ กําหนดไว้ 

ทัง้นีข้อบเขตของการบริหารความเส่ียงมีผลบงัคบัใช้กบัทกุการดําเนินงาน รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย             
แผนกลยทุธ์ตา่งๆ และตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย โดยกําหนดให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นสว่นหนึง่ของการจดัทําแผนธุรกิจประจําปี การบริหารงานและการตดัสินใจประจําวนั รวมถึง
กระบวนการบริหารโครงการตา่งๆ   

2. ผู้บริหารและพนกังานทกุคน เป็นเจ้าของความเส่ียง ซึง่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบเุหตกุารณ์ 
และประเมินความเส่ียงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทัง้กําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
จดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 
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3. สง่เสริมให้การบริหารความเส่ียงเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน
ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียง 

4. ความเส่ียงที่อาจสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะต้อง
ได้รับการจดัการอย่างทนัการณ์และตอ่เน่ือง โดยระบคุวามเส่ียงอย่างครอบคลมุและทนัเวลา, ประเมิน
โอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว รวมทัง้จดัการความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของต้นทนุและผลตอบแทนที่จะเกิดขึน้ 

5. กําหนดให้มีการติดตามดแูลความเส่ียงที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย และรายงานความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ได้รับการจดัการอย่างเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจําทกุปี และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัหากมีการเปล่ียนแปลง 
ความเส่ียงองค์กร Enterprise Risk Management (ERM) 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ถกูกําหนดให้เช่ือมโยงกบันโยบาย  แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ โดยวิเคราะห์และประเมินปัจจยัเส่ียงที่มีผลกระทบตอ่องค์กรด้านโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และด้าน
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจดัทําความเส่ียงระดบัองค์กร (ERM)  7  ด้าน คือ ความเส่ียงเชิงกลยทุธ์  ความ
เส่ียงด้านการปฏิบติังาน ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้าน IT  ความเส่ียงด้านการทจุริต/คอร์รัปชัน่  ความเส่ียงด้าน
สงัคมและส่ิงแวดล้อม และความเส่ียงด้านกฎระเบียบ  ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า 
ช่ือเสียงองค์กร สงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้พิจารณาความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ และความเส่ียงที่จะสง่ผลเสียหายรุนแรงตอ่
ธุรกิจหรือทําให้ธุรกิจหยดุชะงกั  ทัง้นีบ้ริษัทจดัทําแผนบริหารความเส่ียงและกําหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง เพื่อติดตามและ
รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดไว้ 
การประเมินความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Assessment)  

บริษัททบทวนทกุธุรกรรมจากการดําเนินงาน เพื่อค้นหาประเด็นสาระสําคญัของความเส่ียง และกําหนด
เกณฑ์ประเมินความเส่ียงด้านโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และด้านความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อ
ประเมินความเส่ียงองค์กร รวมทัง้กําหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง Key Risk Indicator (KRI), คา่ความเส่ียงที่องค์กรสามารถ
ยอมรับ ( Risk Appetite) และระดบัความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่กําหนด Risk Tolerance เพื่อติดตามความเส่ียง 7 ด้าน 
และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้    
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk)  
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

1. การพึง่พาแหลง่ของรายได้อย่างไม่เหมาะสม 
สดัสว่นของรายได้แตล่ะช่องทางการ
ขาย 

4 3 12 

2. การพึง่พาแหลง่ที่มาของสินค้าอย่างไม่
เหมาะสม 

สดัสว่นของการผลิตเอง และจ้างผลิต 3 2 6 

3. ผลการดําเนินงานทางธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย ยอดขาย และค่าใช้จ่าย 4 4 16 
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2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk)    
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

4.การดําเนินงานของคูค้่า 
-จํานวนคูค้่าตอ่วตัถดิุบแตล่ะประเภท 
และการจดัอนัดบัคูค้่าของบริษัท 

3 3 9 

5.ขาดแคลนแรงงานฝีมือ - ระดบัความสามารถ Multi Skill    3 3 9 

6. ปริมาณสินค้าเพื่อขายไม่เหมาะสม - Days Stock  3 2 6 

 
3. ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

7. ความเส่ียงจากลกูหนีชํ้าระเงินลา่ช้า 
-มลูคา่ลกูหนีเ้กินกําหนดชําระเทียบ
มลูคา่ทัง้หมด 

2 4 8 

8. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
-อตัราที่แลกเปล่ียนจริง เทียบกบัอตัรา
ที่กําหนดไว้ 

3 3 9 

 
4. ความเส่ียงด้าน IT (IT Risk)  
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

9.การหยดุชะงกัของระบบตา่งๆ ในการดําเนินงาน 
-ความถ่ีในการหยดุชะงกัของระบบจาก
ทกุสาเหต ุ  

3 3 9 

10.การอําพราง/การสวมรอย เข้าถึงข้อมลู ของ
บคุคลภายนอก 

-Fire wall Risk Factor  1 2 2 

 
5. ความเส่ียงด้านการทุจริต/คอร์รัปช่ันทัง้องค์กร (Corruption Risk) 
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 
11. จ่ายสินบน เพื่อความสะดวกในการปลอ่ย
วตัถดิุบออกจากท่าเรือ 

-ไม่มีการจ่ายสินบน   1 2 2 

12. การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ของขวญั สินนํา้ใจ 

-ไม่มีการรับผลประโยชน์ ในการจดัซือ้ 
หรือ จดัจ้าง 

1 2 2 

 
6. ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม(Social & Environmental Risk) 
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

13. ผลกระทบด้านลบ ตอ่สงัคม -ไม่มีข้อร้องเรียนจากชมุชนรอบข้าง 1 4 4 

14. ผลกระทบด้านลบ ตอ่ส่ิงแวดล้อม 
- นํา้ทิง้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล 
- การระบายอากาศ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1 4 4 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

54 
 

7. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance  Risk) 
ประเด็นสาระ/ความเส่ียง KRI / การควบคมุ Likelihood Impact L x I 

15. การร่ัวไหลข่องข้อมลูพนกังาน / ลกูค้า 
- ควบคมุสิทธ์ิการเข้าถึง 
- การเข้ารหสัข้อมลู 

1 2 2 

 
จากการประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ทําให้บริษัทสามารถระบรุะดบัของความเส่ียงองค์กร ดงัแสดงในตาราง 

 
จากระดบัคะแนนของแต่ละความเส่ียงองค์กร และเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ดําเนินการบริหารความเส่ียงอย่าง

เหมาะสม บริษัทจึงทบทวนทุกประเด็นสาระสําคญัของความเส่ียงสําหรับการกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล เพื่อ
กระจายและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ โดยเฉพาะความเส่ียงที่มีระดบัผลกระทบปานกลางขึน้ไป (ระดบั 3) 9 ความเส่ียง  
ดงันี ้  
 
การพึ่งพาแหล่งของรายได้อย่างไม่เหมาะสม  

ทัง้ นี บ้ ริ ษัทมีรายได้จาก  3 ช่องทาง  คือ   Retail Business, Non Store Retailing  และ  OEM (Original 
Equipment Manufacturer) จากวิกฤติโควิด 19 ในปี 2563-2564 ส่งผลกระทบต่อการขายผ่านช่องทาง Retail Business 
ในขณะเดียวกัน ก็ทําให้บริษัทมีโอกาสในการขยายช่องทาง  Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment 
Manufacturer)  ซึง่ในปี 2563 ได้รับโอกาสในการรับจ้างผลิตหน้ากากผ้า จากสถานการณ์หน้ากากอนามยัขาดแคลน และ
ในปี 2564 ที่สถานการณ์โควิด 19 เร่ิมคล่ีคลาย ทําให้ได้รับคําสัง่ซือ้จากตา่งประเทศและการรับจ้างผลิตสงูขึน้ผ่านชอ่งทาง 
OEM ทําให้แหล่งรายได้ของบริษัทกระจายตวัอย่างเหมาะสมตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ  อนัเป็นผล
จากการบริหารความเส่ียงของบริษัทในการกําหนดการกระจายสดัสว่นของรายได้ใน ปี 2564   
 
 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

55 
 

 
ผลการดาํเนินงานทางธุรกจิไม่ได้ตามเป้าหมาย 

ประเด็นสาระสําคญัของความเส่ียงนีมี้ระดบัความสําคญัสงูมาก บริษัทจงึทบทวนดชันีชีว้ดัความเส่ียงในเร่ือง
ยอดขายและค่าใช้จ่ายเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ปรับเปล่ียนการ
บริหารต้นทนุแบบ Cost Center เป็น Profit Center และแยกหน่วยงาน เพื่อด ูProfit & Loss ของแตล่ะหน่วยงาน ซึง่สง่ผล
ให้การดําเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ  
ทัง้นีไ้ด้อนมุติัจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราร้อยละ 100 ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปัจจบุนั นอกจากนีย้งัมีอตัราส่วนของหนีสิ้น
ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นน้อยกวา่ 1.0  มาโดยตลอด โดยในปี 2564 บริษัทมี  DE  Ratio อยู่ที่  0.48 
 
การดาํเนินงานของคู่ค้า 

บริษัทกําหนดแนวทางในการควบคุมความเส่ียงนี ้ โดยสรรหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากคู่ค้าทัง้ในและ
ต่างประเทศ  เพื่อให้มัน่ใจสําหรับการมีวตัถดิุบคณุภาพดี หลากหลาย มีราคาสมเหตสุมผล และเพียงพอในการผลิต เป็น
การลดการพึ่งพาผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึ่ง ป้องกนัปัญหาปริมาณวตัถดิุบไม่เพียงพอ ป้องกนัการผกูขาดด้านราคาของ
ผู้จดัจําหน่าย และช่วยให้มีทางเลือกมากขึน้ในการกระจายปริมาณวตัถดิุบที่ต้องการซือ้ไปยงัผู้จดัจําหน่ายหลายราย ซึ่ง
ปัจจบุนัข้อตกลงทางการค้ากบัหลายๆ ประเทศ ทําให้ภาษีในการนําเข้าวตัถดิุบลดลงอย่างมาก   

ทัง้นีบ้ริษัททวนสอบการดําเนินการจากดชันีชีว้ดั เร่ืองจํานวนคู่ค้าต่อวตัถดิุบแต่ละประเภท  ทบทวนขัน้ตอน
ปฏิบติัในการคดัเลือกคู่ค้าที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  การจัดการด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อม  และเคารพสิทธิมนุษยชน 
รวมทัง้ประเมินผลคู่ค้าโดยพิจารณาการจัดส่งและคุณภาพวัตถุดิบของคู่ค้าแต่ละราย เพื่อจัดอันดับคู่ค้าของบริษัท 
นอกจากนีต้้องพิจารณาความเส่ียงด้านโลจิสติกส์ จากการคลาดแคลนตู้คอนเทรนเนอร์ในการขนส่งวตัถดิุบ  ทัง้นีเ้พื่อลด
ความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของคูค้่า ซึง่อาจสง่ผลตอ่การสง่มอบวตัถดิุบ 

    
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ 

แรงงานในอุตสาหกรรมชุดชัน้ในเป็นแรงงานซึ่งหาได้ยาก  เน่ืองจากต้องมีทักษะในการตัดเย็บสูง และ
จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจนชํานาญในระดบัหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างจากแรงงานในอตุสาหกรรมส่ิงทออื่น ทําให้แรงงานสนใจ
ทํางานในโรงงานที่ไม่ต้องใช้ทกัษะและความสามารถมากนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีอนั
ทนัสมยั ซึง่ได้ผลตอบแทนที่เท่ากนัหรือมากกว่า  ทําให้อตุสาหกรรมนีข้าดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะ  นอกจากนีรู้ปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําให้ต้องพฒันาและปรับเปล่ียนทกัษะของพนกังานตามไป
ด้วย บริษัทจึงกําหนดให้มีการฝึกพฒันาทกัษะพนกังานเย็บให้มีความสามารถหลากหลาย ทํางานได้หลายประเภทจกัร
และหลายขัน้ตอน (Multi Skill) และกําหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียงนีเ้ป็นระดบั Multi Skill  
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 
จะเกิดจากด้านนําเข้า วตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในรูปแบบการ
จําหน่ายแบบ OEM 
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ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดงักล่าว บริษัทฯจึงได้มีการบริหาร
กระแสเงินสดทัง้รับและจ่ายให้สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนต่างประเทศ โดยมีมาตรการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.จดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์
และแนวโน้มของอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินตา่งๆ 

2. เปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account : FCD) เพื่อลดความ
เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

3. จดัทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contact) กับรายการค้าที่มีความเส่ียงจาก
ความผนัผวนดงักลา่ว 
 
ความเส่ียงจากลูกหนีช้าํระเงนิล่าช้า 

บริษัทกําหนดให้มีเจ้าหน้ารับผิดชอบดูแลลูกหนีแ้ต่ละราย โดยมีปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบริษัทกบัลกูหนี ้ เพื่อทราบความเป็นไปและความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่ทําให้เห็นแนวโน้มของลกูหนีท้ี่อาจมี
ปัญหาในการชําระหนี ้และกําหนดมาตรการในการดูแลหาทางออกร่วมกัน  ปัจจุบนับริษัทมีอัตราส่วนการเกินกําหนด
ชําระหนีข้องลกูค้าใน เปอร์เซ็นต์ที่ต่ํากวา่ 5 % รวมถึงไม่มีลกูค้าที่เป็นหนีส้ญูเลย   
 
การหยุดชะงักของระบบต่างๆ ในการดาํเนินงาน 

เน่ืองจากไม่สามารถป้องกนัอปุกรณ์ในการเสียหายได้ ทางบริษัทได้จดัเตรียมอปุกรณ์สํารองกรณีที่มีอปุกรณ์
เสียหาย ซึง่จะทําให้การหยดุชะงกัของระบบใช้เวลาไม่นาน 
 
ผลกระทบด้านลบ ต่อสังคม 

บริษัทกําหนดมาตรการดูแลชุมชนรอบข้างที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานของบริษัท เช่น 
ขยะ, การจราจร, เสียง, นํา้ทิง้, อากาศ ฯลฯ ทัง้นีบ้ริษัททําการสํารวจผลกระทบทางลบต่อชุมชนผ่านแบบสํารวจการ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน เพื่อทราบข้อมูลและกําหนดมาตรการในการแก้ไขป้องกัน  ซึ่งในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อ
ร้องเรียนในเร่ืองดงักลา่วจากชมุชน 

ผลกระทบด้านลบ ต่อส่ิงแวดล้อม 
                  บริษัทกําหนดให้มีระบบบําบดัทัง้อากาศและนํา้ทิง้ก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก เพื่อป้องกนัผลกระทบทางลบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และกําหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดําเนินการตรวจวดัค่าอากาศและนํา้ทิง้ ตาม
รอบเวลาท่ีกําหนด เพื่อเป็นการยืนยนัระบบการป้องกนัของบริษัท  
 
การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

นอกจากมาตรการสําหรับการบริหารความเส่ียงองค์กรแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงการสร้างวฒันธรรมการ
บริหารความเส่ียงขององค์กร เน่ืองจากทุกแผนกเป็นเจ้าของความเส่ียงซึ่งอาจส่งผลต่อการไม่บรรลเุป้าหมายของธุรกิจ 
ดงันัน้การบริหารความเส่ียงจึงจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน บริษัทจึงให้ความสําคญัในการสร้าง
วฒันธรรมการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยดําเนินการ ดงันี ้
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1.  ในปี 2563 ทําการอบรมการบริหารความเส่ียงให้กับผู้จดัการแผนก, ส่วน, ฝ่าย  เม่ือวนัที่ 27 ส.ค.2563 
จํานวน 40 คน และในปี 2564 ทําการประเมินความเข้าใจต่อการบริหารความเส่ียง ซึ่งผลการประเมินพบว่ามีระดับ
คะแนนความเข้าใจ ถึงเป้าหมายที่กําหนด 

2. กําหนดให้ทกุแผนกระบคุวามเส่ียงในหน่วยงานตนเอง เพื่อกําหนดประเด็นสาระสําคญัความเส่ียงภายใน
หน่วยงาน 22 ข้อ รวมทัง้พิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบ  เพื่อสร้างความตระหนกัรู้และปลกูฝังวฒันธรรมการบริหาร
ความเส่ียงในทกุหน่วยงาน   

 
3.ติดตามการดําเนินงานของการบริหารความเส่ียง โดยจดัการประชมุในระดบัคณะทํางานเป็นรายไตรมาส 

ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารความเส่ียงและเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner ) และการประชุมระดบัคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการ
คณะกรรมการความเส่ียง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2 ครัง้/ปี 
 
การหยุดชะงักในการดาํเนินธุรกิจ  (Emerging Risk) 

ความเส่ียงของการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง ภยัธรรมชาติ โรคระบาด และเหตกุารณ์ร้ายแรง ทาํให้รายได้ กําไร และแผนการพฒันาของบริษัท ล้วนต้องพึ่งพิง
การจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึง่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของบริษัท แตบ่ริษัทได้จดัทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบด้านลบตอ่การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทจากเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิดให้ได้มากที่สดุ ดงันี ้

1. การขาดแคลนสินค้าและต้นทุนสินค้าที่สูงขึน้  บริษัทได้คํานงึถึงผลกระทบด้านลบจากการขาดแคลน
สินค้าและต้นทุนสินค้าที่สูงขึน้ โดยบริษัทได้ทําการจัดหาช่องทางการได้มาของสินค้าหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะผลิต
สินค้าเอง  หรือ ทําการ Sourcing สินค้าจากหลายๆประเทศ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของสินค้า และต้นทุนสินค้าที่
เหมาะสม 

2. การสร้างความแข็งแกร่งของรายได้และความย่ังยืน บริษัทให้ความสําคญักบัแหล่งที่มาของรายได้ใน
ทกุๆช่องทาง  จึงทําให้บริษัทมีการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย และไม่พึ่งพิงแหล่งที่มาของรายได้ในช่องทางใดช่องทาง
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หนึ่งมากเกินไป อีกทัง้บริษัทยงัแสวงหาช่องทางการขายรูปแบบใหม่ๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงช่องการขาย
แบบ Offline และ Online อยู่เสมอ 

3. การจัดเตรียมแผนสาํรองสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จากผลกระทบที่เกิดขึน้ในอดีตไม่วา่จะภยั
พิบติัตา่งๆ โรคระบาด ที่เกิดขึน้ในอดีต ทําให้บริษัทมีแบบจําลองในการรับมือกบัวิกฤตตา่งๆท่ีไม่คาดคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงมีความสามารถในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 
 
ปัจจัยเส่ียงเกิดใหม่  (New Risk) 

1. ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี    
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนัส่งผลกบัพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนรูปแบบการ

ซือ้สินค้าและบริการ  ซึ่งส่งผลกบัการดําเนินธุรกิจแบบ Retail Business เช่น ระบบการบริหารการขาย  ระบบการบริหาร
คลงัสินค้า  ระบบขนส่ง การทําส่ือการตลาดกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  ความเส่ียงนีอ้าจจะส่งผลกระทบในการ
ดําเนินธุรกิจแบบเดิม  ดงันัน้บริษัทจึงกําหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียง โดยเร่ิมนําเทคโนโลยีข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data) สําหรับวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า  เพื่อให้บริษัทสามารถคาดเดาความต้องการและ
สามารถออกสินค้าและบริการใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่ลกูค้า และเป็นการเพิ่มรายได้ของบริษัท  นอกจากนีบ้ริษัทจําเป็นต้อง
กําหนดมาตรการในการปรับปรุงการบริหารคลังสินค้าและระบบขนส่ง  เพื่อลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าสําหรับ
ตอบสนองวิถีชีวิตที่เร่งรีบและความต้องการของลกูค้าที่เปล่ียนแปลงง่ายขึน้และรวดเร็ว   

สว่นการทําส่ือการตลาดก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึน้  เม่ือผู้บริโภค
เปล่ียนช่องทางการรับส่ือจากแบบเดิม  เป็นแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา อีกทัง้ช่องทางของส่ือ
แบบใหม่ยงัมีอิทพลในการสนบัสนนุการตดัสินใจของผู้บริโภคได้ง่ายและมากขึน้  ทําให้บริษัทต้องเร่ิมปรับเปล่ียนการทํา
ส่ือการตลาดให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงนี ้

2. ความเส่ียงจากการปรับตวัของพนกังานกบัเทคโนโลยีใหม่ 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและตอ่เน่ือง  บริษัทจงึพฒันา

ระบบการทํางานและนําเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาประยกุต์ใช้ในองค์กร  จงึเป็นปัญหาและความท้าทายสําหรับพนกังานของ
บริษัทในการปรับตวัให้เข้ากบัระบบการทํางานและเทคโนโลยีใหม่  บริษัทจงึเร่ิมมาตรการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
อย่างรอบด้าน โดยให้พนกังานเรียนรู้ทกัษะใหม่ (Reskill)  รวมทัง้การให้ความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีสงูขึน้ให้กบัพนกังาน 
(Upskill) เพื่อสามารถทํางานท่ีแตกตา่งจากเดิม และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ 

3. ความเส่ียงจากโรคระบาดร้ายแรง 
จากสถานการณ์โควิด 19 สง่ผลตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยในปี 2563-2564 รัฐบาลกําหนดมาตรการรับมือ

ระดบัเข้มข้นด้วยการ Lock Down ปิดสถานท่ี ปิดสถานการค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปิดเมือง ห้ามการเดินทาง ฯลฯ 
สง่ผลกระทบตอ่การขายและรายได้ของบริษัท  และภาวะชะงกังนัของเศรษฐกิจสง่ผลตอ่รายได้ของประชาชน ทําให้ผู้คน
ใช้จ่ายน้อยลง  นอกจากนีส้ถานการณ์โควิดสง่ผลกบัความกงัวลของพนกังาน เกิดกรณีแรงงานกลบัสูบ้่านเกิด ทําให้สง่ผล
กระทบกบักระบวนการผลิตของโรงงาน  บริษัทจึงกําหนดมาตรการรับมือสําหรับความเส่ียงจากโรคระบาดร้ายแรงและ
ระเบียบปฏิบติัพิเศษในช่วงโรคระบาดร้ายแรง 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัทซาบีน่าจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในสตรีรายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด์ ซาบี
น่า มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม  โดยมีเป้าหมาย คือ  

 

เป้าหมาย 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 

มีผลการดําเนินธุรกิจที่ดี 

มัน่คง เติบโต และสร้างผล

กําไรอย่างยัง่ยืน 

ดําเนินงานอย่างรับผิดชอบ

ตอ่พนกังานและผู้บริโภค 

รวมทัง้มีสว่นร่วมในการ

สร้างสงัคมที่ยัง่ยืน 

ดําเนินงานโดยไม่สร้าง

ผลกระทบทางลบตอ่

ส่ิงแวดล้อม และมีสว่นร่วม

ในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 
บริษัทได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานเพื่อพฒันาความยัง่ยืน  เพื่อให้ทกุหน่วยงานของบริษัทนําไปปฏิบติัใน

การดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนสู่การปฏิบติัในสายงานต่างๆ อย่างถกูต้อง 
และช่วยบูรณาการแผนการดําเนินงานให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่ออํานวยประโยชน์สงูสดุ
ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นีใ้นปี 2564 คณะทํางานด้านความยั่งยืนได้นําเสนอนโยบาย เป้าหมาย และผลการ
ดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาทบทวนและรับทราบผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 

นโยบายการดาํเนินงาน
เพ่ือพัฒนาความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
-ดําเนินธุรกิจตามหลกั 

ธรรมาภิบาลที่ดี  

-พฒันานวตักรรม
ผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า  

-การบริหารความเส่ียง 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

-การให้บริการแก่ลกูค้า 

อย่างเป็นธรรม และรักษา
ความปลอดภยั และความ
เป็นสว่นตวั ของข้อมลู
ลกูค้า 

-ปฏิบติัตอ่พนกังาน อย่าง
เป็นธรรม รวมถึงการ
พฒันาทกัษะความรู้ และ
ดแูลสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน 

-การเคารพสิทธิมนษุยชน 

และยอมรับความแตกตา่ง 
-ร่วมพฒันาคณุภาพชีวิต
ของสตรีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 

-ร่วมพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของผู้ ด้อยโอกาส 

-สร้างรายได้ให้ชมุชน 

-บริหารจดัการขยะทัว่ไป 
และขยะจากการผลิต 
-ดแูลตรวจสอบนํา้ทิง้  และ
อากาศ เพื่อไม่ให้กระทบ
ตอ่ส่ิงแวดล้อม 
-ใช้พลงังานอย่างประหยดั
และคุ้มคา่ รวมทัง้การใช้
พลงังานทดแทน   
-พฒันาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 
การดาํเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ช่องทางการมส่ีวน

ร่วม 
ความคาดหวังและประเดน็สาํคัญ การตอบสนอง 

ลกูค้า (customer and 
consumer) 

Social Network, Web 
site, พนง.ขาย, CRM 

คณุภาพ/ราคาของสินค้า  
โปรโมชัน่โดนใจ  
Customization 

-วิจยัการตลาด/นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

-กลยทุธ์การตลาด/บริการหลงัการขาย 
-ควบคมุทกุกระบวนการเพื่อคณุภาพ 
 

พนกังาน (employee) 
อบรม, การจดักิจกรรม, 
บอร์ดประชาสมัพนัธ์, 
Town Hall Meeting 

คา่ตอบแทน/สวสัดิการ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศในการทํางาน  

-Training Needs/การพฒันาศกัยภาพ 
-การประชมุคณะกรรมการ สก. 
-การประเมินผลประจําปี 

คูค้่าทางการค้า 
(Partner) 

จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์, Meeting 

การจดัร้าน / หน้าเวปทนัสมยัและจงูใจ 
การขายออกท่ีรวดเร็ว / ยอดขายสงู 

-การออกแบบร้าน / หน้าเวป 
-แผนการตลาด / จดัโปรโมชัน่โดนใจ 

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 
(shareholder and 
investor) 

การประชมุผู้ ถือหุ้น, 
รายงานประจําปี 

เงินปันผล  
ความมัน่คงธุรกิจ  
ความเติบโตของธุรกิจ 

-อตัราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ 

-ผลประกอบการธุรกิจ 

-แผนธุรกิจ 3-5 ปี 

หน่วยงานกํากบัดแูล
ท้องถ่ินและภาครัฐ 
(government 
authority) 

จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์ 

ปฏิบติัตามกฏหมายท่ีกําหนด  

ดําเนินงานบนพืน้ฐานข้อกฏหมาย
อย่างถกูต้อง และมีกระบวนการ 

สอดสอ่งติดตามความผิดปกติ โดยทีม 
Audit 
 

ชมุชน (community) แบบประเมิน, พบปะ 
ขยะและของเสียจากการผลิต 
การควบคมุนํา้, อากาศในการดําเนินงาน  
รายได้สูช่มุชน 

-การจดัการของเสียของโรงงาน 
-สํารวจผลกระทบตอ่ชมุชน เพื่อแก้ไข
และปรับปรุงพฒันา 
-การจ้างงาน  

คูค้่าที่สง่มอบสินค้า/
วตัถดิุบ (supplier) 

จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์, Supplier 
Visit 

ทราบการสัง่ซือ้ลว่งหน้า  
ราคาที่เหมาะสม  
การชําระตรงเวลา 

-สง่แผนการสัง่ซือ้ลว่งหน้า   

-กําหนดระยะเวลาการชําระเงิน  

สงัคม (society) 
Social Network, Web 
site. การลงพืน้ที่  

สร้างประโยชน์และคืนกําไรให้สงัคม  
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

-โครงการเต้านมเทียม  

-สนบัสนนุทนุการศกึษา  

-สนบัสนนุ รณรงค์การตอ่ต้านการ
ทจุริตคอรัปชัน่ 

 

เจ้าหนี ้(creditor) 
จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์, 

ความสามารถในการชําระหนี ้ -การชําระเงินตรงเวลา   
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3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain) 
 บริษัทให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของทุกกระบวนการในห่วงโซ่ธุรกิจ  เพื่อมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  โดยเร่ิมตัง้แต่การใช้ทรัพยากรในการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต การบริหารคลงัสินค้า การขนส่ง และการจดัจําหน่าย จนถึงผู้บริโภค รวมทัง้การบริหารจดัการสินค้าหลงั
การขาย โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อการบริโภคทรัพยากรในการ
ผลิต โดยไม่กระทบตอ่การใช้ทรัพยากรของคนรุ่นหลงั และรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย   

 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การจัดการทรัพยากร 
ด้านวัตถุดิบและคู่ค้าทางวัตถุดิบ : บริษัทมุ่งเน้นการใช้วตัถดิุบที่มีความปลอดภยักับผู้บริโภค เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
และเร่ิมใช้วตัถดิุบ Recycle ในบางรุ่นผลิตภณัฑ์ โดยเลือกคู่ค้าที่น่าเช่ือถือ ปฏิบติัตามกฏหมายและมีการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสากล เช่น ได้รับการรับรอง OEKO-TEX Standard 100  (The International Association for Research and 
Testing in the Field of Textile Ecology)  หรือ ISO ฯลฯ รวมทัง้ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ด้าน
สงัคม  โดยเฉพาะการเคารพสิทธิมนษุยชน  ตลอดจนมีการร่วมมือกับคู่ค้าในการแลกเปล่ียนความรู้ และพฒันาวตัถุดิบ
เพื่อเพิ่มคณุคา่ให้แก่ผลิตภณัฑ์   
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ด้านพลังงานไฟฟ้า : บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้พลงังานในการผลิต และมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการใช้
พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยใช้พลงังานทดแทน ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลงังาน
ผ่านการปลกูจิตสํานกึของพนกังาน ในการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ด้านพนักงาน : บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคญัที่สดุขององค์กร จึงสนบัสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน โดยให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill)  รวมทัง้การให้ความรู้เก่ียวกับ
ทกัษะท่ีสงูขึน้ให้กบัพนกังาน (Upskill) เพื่อสามารถทํางานที่แตกต่างจากเดิม และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึน้ ซึ่ง
สง่ผลตอ่ความสําเร็จของงาน   ควบคูไ่ปกบัการดแูลการเคารพสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของพนกังาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทํางานอย่างมีความสขุ  สนกุ  และท้าทาย 

กระบวนการผลิต 
 บริษัทให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบให้เหมาะสมกบัทกุรุ่นทกุวยั และคํานงึถึงการใช้

ทัพยากรในการผลิตที่ลดลง ซึ่งเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ รุ่น Wireless Bra และ Seamless Fit รวมทัง้บริหารจัดการ
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนําหลกัการ Lean เข้ามาประยกุต์ใช้ เพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัทกุกระบวนการ และ
กําจัดงานที่ไม่สร้างคุณค่า ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และของเสียได้อย่างมาก รวมทัง้ได้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรในการผลิต  จงึดําเนินโครงการ Zero Waste  นอกจากนีบ้ริษัทให้ความสําคญัในการไม่สร้าง
ผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานของบริษัท โดยนํา้ทิง้หรืออากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะได้รับการดแูลและบําบดั
จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ทัง้นีเ้พื่อมุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

การจัดจาํหน่ายและกระจายสินค้า/ขนส่ง 
บริษัทมีการจดัจําหน่ายสินค้าทัง้แบรนด์ตนเองและรับจ้างผลิตในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางการ

ขาย คือ ช่องทาง Retail Business, Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึง่จะถกูนําส่ง
ให้ลกูค้าผู้สัง่ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนการขายแบรนด์ SABINA สินค้าจะถูกนําส่งเข้าคลงัสินค้า  และมี
การบริหารจดัการคลงัสินค้า 2 ช่องทาง คือ  

1.การกระจายสินค้าไปยังจุดขายทั่วประเทศ  บริษัทมีจุดขายทัง้ที่เป็นร้านค้าของตนเอง และจุดขายของคู่ค้า
ทางการค้า โดยมีอตัราส่วนร้านค้าตนเอง 17%  และได้พฒันาระบบและติดตัง้ Point of Sale ที่จดุขายสําหรับตรวจสอบ
การขายสินค้าและสต็อกคงเหลือ เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างถกูที่  ถกูเวลา  และถกูกบัความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะ
พืน้ที่  สําหรับบริหารจดัการเติมเต็มสินค้า ให้มียอดสต็อกสินค้าที่เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละจดุขาย เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการขายสินค้ามากย่ิงขึน้   

2.การกระจายสินค้าออนไลน์ บริษัทขายสินค้าผ่าน Website ของตนเอง และขายผ่าน Marketing Platform ของ
คูค้่าทางการค้า โดยมีอตัราส่วนการขายสินค้าผ่าน Website ของตนเอง 10%  ซึง่การขายผ่านช่องทางนีต้้องใช้การบริหาร
จัดการสูงมาก เพื่อส่งสินค้าภายใน 48 ชม. หลังจากรับ Order  ทัง้นีบ้ริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรมพิเศษสําหรับการ
เปิดรับ Order, การจัดสินค้าด้วย Hand held, การรันบิล, การส่งมอบขนส่ง และระบบปฏิสมัพันธ์กับลูกค้าเพื่อส่ือสาร
ข้อมลูเก่ียวกบัคําสัง่ซือ้และการจดัส่ง นอกจากนีเ้พื่อให้ลกูค้ามัน่ใจในการสัง่ซือ้ออนไลน์ ซึ่งลกูค้าไม่สามารถเห็นหรือจบั
ต้องสินค้าจริง บริษัทจึงกําหนดนโยบายการคืนของโดยไม่มีคําถาม (No Questions Asked Policy) ทําให้การขายผ่าน
ช่องทางนีเ้ติบโตอย่างรวดเร็วและตอ่เน่ือง   
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การขนส่ง 
ในการกระจายสินค้าไปยงัจดุขายทัว่ประเทศ  มี 2 รูปแบบในการขนสง่สินค้า ดงันี ้ 
1. บริษัทดําเนินการขนส่งสินค้าไปยังจุดขายเอง ซึ่งมีการออกแบบการขนส่งในรูปแบบ Full Truck Load หรือ 

Milk Run  พร้อมทัง้มีระบบติดตามรถขนสง่ด้วยโปรแกรม  เพื่อทราบรายละเอียดและสถานะการเดินทาง 
2. บริษัทดําเนินการว่าจ้าง ผู้ รับเหมาส่งสินค้า หรือบริษัทขนส่ง  สําหรับขนส่งสินค้าให้จดุขายที่อยู่ห่างไกล หรือ

เป็นการขนสง่สินค้าเร่งดว่น หรือมีจํานวนน้อยชิน้ 

ผู้บริโภค 
บริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคณุภาพและปลอดภยัตามความคาดหวงัของลกูค้า (Customer Expectation) 

เพื่อไม่มีข้อร้องเรียน และสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า (Customer Satisfaction) อีกทัง้บริษัทให้ความสําคญัในการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างคณุคา่และนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ตามวิสยัทศัน์ของบริษัท “Create Value with Innovation”  
ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกินความคาดหวัง (Product Beyond 
Expectation) เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมทุกช่วงวัยของสุภาพสตรีและเพศทางเลือกอย่างหลากหลาย ครบทุกความ
ต้องการใช้สอย โดยมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการที่สวมใส่สบาย ความสวยงาม แฟชัน่
และราคา โดยมีนวตักรรมผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความพงึพอใจและเหนือความคาดหมายตลอดมา 

การจัดการสินค้าหลังการขาย 
บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อส่ือสารและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อร้องเรียน สําหรับแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า และส่ง
ตอ่ปัญหาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขป้องกนั  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัทําโครงการ New Life BRA-CYCLE “โละแล้วไปไหน” สําหรับสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ต้องการ
ใช้ หรือเป็นชดุชัน้ในเก่าเส่ือมสภาพ  ทัง้นีไ้ด้ร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ คือ บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจํากดั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการตัง้แต่วนัที่ 24 
ธันวาคม 2564 โดยลกูค้าสามารถนําส่งชุดชัน้ในซาบีน่าที่ไม่ต้องการใช้  ที่ทกุจดุขายและสถานประกอบการของซาบีน่า 
ร้านค้าและเคาน์เตอร์เคอร่ีทุกแห่งทั่วประเทศ โดยชุดชัน้ในเหล่านีจ้ะถูกส่งให้บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจํากัด ดําเนินการ
กําจดัชดุชัน้ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษตอ่ส่ิงแวดล้อมโดยกําจดัอย่างถกูวิธีด้วยกระบวนการเผาทําลายผ่านระบบปิด 

 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตส่ิิงแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 
3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทได้เผยแพร่การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบติั ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานความยัง่ยืน ในหวัข้อที่ 5. ความรับผิดชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม สงัคม 
และการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, Governance) ในหน้าที่ 249 - 277 
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3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตสัิงคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม 
3.4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

บริษัทได้เผยแพร่การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบติั ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานด้านสงัคม ไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานความยัง่ยืน ในหวัข้อที่ 5. ความรับผิดชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม สงัคม และ
การกํากบัดแูลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, Governance) ในหน้าที่ 277 - 304 

 
4. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
4.1 ให้วิเคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

 
 

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

สาเหตมุาจาก ลกูหนีก้ารค้าลดลงเป็น 399.36 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าอื่นลดลงเป็น 36.95 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง
เป็น 1,403.95 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์สทุธิลดลงเป็น 267.51 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลงเป็น 
241.01 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิรอการใช้ เพิ่มขึน้เป็น 63.95 ล้านบาท 

สินทรัพย์ปี 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,703.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอัตราร้อยละ -3.6  
สินค้าคงเหลือเท่ากบั 1,260.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัราร้อยละ -10.2  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเท่ากบั 
243.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัราร้อยละ -8.9  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเท่ากบั 441.92 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2563 เป็นอตัราร้อยละ -13.1 
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ลูกหนีก้ารค้า 
สําหรับปี 2563  ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเท่ากบั 399.36 ล้านบาท ลดลง 18.06 ล้านบาท  ลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงกําหนด

ชําระคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 92 เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.8  เกินกําหนดชําระ 4-6เดือน  คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 0.7  เกินกําหนดชําระ 7-12 เดือน  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.5 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด 
 สําหรับปี 2564 ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเท่ากบั 403.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นอตัราร้อยละ 1.1  
ประกอบด้วย ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85 เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 10  เกินกําหนดชําระ 4-6 เดือน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2 เกินกําหนดชําระ มากกวา่ 6 เดือน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
3 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด  ลกูหนีเ้กิดกําหนดชําระของบริษัทที่มีอตัราเพิ่มขึน้เกิดจาก สถานการณ์ โควิด-19 ที่ระบาดใน
กลุม่ตวัแทนจําหน่ายใน CLMV ทําให้เกิดการขาดสภาพคลอ่งชัว่คราว ทางบริษัทฯ ได้ให้คําปรึกษากบัตวัแทนจําหน่าย ให
ปรับตวัมาจําหน่ายสินค้าทาง online มากขึน้ เพื่อทดแทนการจําหน่ายทาง offline ที่ลดลง สง่ผลให้สภาพคลอ่งของตวัแทน
จําหน่ายดีขึน้ สามารถทยอยชําระคา่สินค้าที่ค้างชําระได้ในปี 2565 
 

สินค้าคงเหลือ 
สําหรับปี 2563  สินค้าคงเหลือเท่ากับ 1,403.95 ล้านบาท  ลดลง 159.84 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 10.22 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินค้าสําเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  สินค้าระหว่างผลิต 
และวตัถดิุบ 

สําหรับปี 2564 สินค้าคงเหลือเท่ากบั 1,260.30 ล้านบาท ลดลงอตัราร้อยละ -10.2  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 
ผลมาจากการบริหารสินค้าที่ผลิตกับการ Sourcing สินค้ามาเพื่อจําหน่าย ให้สอดคล้องกับกําลงัซือ้ของผู้บริโภค จาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดต่อเน่ืองในปี 2564 รวมถึงการบริหารการจัดจําหน่ายที่ดีขึน้ การจําหน่ายแบบ DTC 
(Directo to Customer) ณ จุดขาย สามารถมองเห็นสต๊อกคงเหลือในคลังได้ ทําให้สามารถจําหน่ายสินค้าได้ โดยให้
คลงัสินค้าเป็นผู้จดัส่งสินค้าให้ลกูค้า ผลดงักล่าว ทําให้ไม่จําเป็นต้องผลิตหรือ Sourcing สินค้ามาเพื่อสต๊อกสินค้า ณ จดุ
ขายเป็นจํานวนมาก 
 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
สําหรับปี 2563  มลูค่าทางบญัชีของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ของบริษัทเท่ากบั 267.51 ล้านบาท  ลดลงจากปี

ก่อน 14.58 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2563  คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์มีตวัตนเท่ากบั 43.68 ล้านบาท 

สําหรับปี 2564 มูลค่าทางบญัชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทเท่ากับ 243.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2563 ในอตัราร้อยละ -8.9  โดยในระหวา่งปี 2564 บริษัทมีซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เท่ากบั 5.5 ล้านบาท สินทรัพย์ระหวา่ง
ติดตัง้ 6.9 ล้านบาท สินเทรัพย์อื่น 2.6 ล้านบาท ตดัจําหน่ายคา่เส่ือมราคา 39 ล้านบาท 
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ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
สําหรับปี 2563 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 9.50 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิด

เป็นร้อยละ 9.51 และร้อยละ 102.60 ตามลําดบั 
สําหรับปี 2564 อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 11.1 ทําให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิด

เป็นร้อยละ 10.7 และร้อยละ 116.3 ตามลําดบั 
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หนีสิ้น 
สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นเท่ากับ 1,008.83 ล้านบาท  ลดลง 148.14 ล้านบาท จากปีก่อน  โดยมีหนีเ้งินกู้

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงเป็น 558.82 ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าลดลงเป็น 107.51  ล้านบาท  เจ้าหนีอ้ื่นลดลงเป็น 
140.72 ล้านบาท  หนีสิ้นหมนุเวียนอื่นลดลงเป็น  45.73  ล้านบาท และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้เป็น 156.05 ล้าน
บาท อนึ่งในปี 2563 ได้เร่ิมใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ทําให้เกิดหนีสิ้นที่เก่ียวกับสิทธิการเช่า ภายในปี 2563เท่ากับ 
59.73 ล้านบาท ซึ่งแยกออกเป็นหนีสิ้นสิทธิการเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 36.15 ล้านบาท ซึ่งอยู่รวมใน
เจ้าหนีอ้ื่น และเป็นหนีสิ้นสิทธิการเช่าที่มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เท่ากับ 23.58 ล้านบาท ซึ่งอยู่รวมในหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนอื่น 

สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 874.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นอตัราร้อยละ -13.4  โดยมี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินคงเหลือ 394.60 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ -29.4 
เจ้าหนีก้ารค้าเท่ากบั 147.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 36.7  เจ้าหนีก้ารค้าอื่นเท่ากบั 124.09 ล้านบาท ลดลงอตัรา
ร้อยละ -11.80  หนีสิ้นหมนุเวียนอื่นเท่ากบั 44.41 ล้านบาท ลดลงอตัราร้อยละ -2.9  หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นเท่ากบั 163.16 
ล้านบาท เพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 4.6 

 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,795.11 ล้านบาท  ลดลง  65.83 ล้านบาท จากปีก่อน 

สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,829.22 ล้านบาท  เพิ่มขึน้  34.11 ล้านบาท จากปีก่อน 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

68 
 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 
 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 
สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 329.93 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  

ปัจจัยหลัก คือ กําไรสุทธิประจํางวด 276.81 ล้านบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 53.78 ล้านบาท  สินค้า
คงเหลือที่ลดลง 159.84 ล้านบาท  เป็นต้น 

สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 578 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  
ปัจจัยหลกั คือ กําไรสุทธิประจํางวด 294 ล้านบาท  ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 80 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือที่
ลดลง 144  ล้านบาท  เป็นต้น 

 
กระแสเงนิสดจากการลงทุน 
สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เท่ากบั -24.77 ล้านบาท โดยบริษัทไถ่ถอน

เงินลงทนุชัว่คราว 9.35 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ 29.10 ล้านบาท เป็นต้น 
สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ เท่ากบั -81.8 ล้านบาท โดยบริษัทเพิ่มเงิน

ลงทนุชัว่คราว -63 ล้านบาท  ลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ -15 ล้านบาท เป็นต้น 
 
กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

 สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ -307.42 ล้านบาท  โดยมีการ
จ่ายเงินปันผล 337.33 ล้านบาท  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 6.25 ล้านบาท 
 สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากับ -479.20 ล้านบาท  โดยมีการ
จ่ายเงินปันผล -299 ล้านบาท  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง -164 ล้านบาท 
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ผลการดาํเนินงาน 
รายได้จากการขาย 
ปี 2563 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 2,898.01 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 จํานวน 381.74 

ล้านบาท  คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.64  เน่ืองมาจากในปี 2563 เกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 ที่ปัจจบุนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างตอ่เน่ืองทัว่ทกุมมุโลก ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ทัง้นีใ้นประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยที่ทางภาครัฐได้มี
มาตรการป้องกันการแพร่กระจาย โดยวิธี Lock Down ห้างร้านต่างๆ ในประเทศไทย ตัง้แต่ปลายเดือน มีนาคม จนถึง
กลางเดือน พฤษภาคม 2563 จึงมีมาตรการผ่อนคลายจากทางภาครัฐ สามารถเปิดร้านค้า เพื่อดําเนินธุรกิจต่อได้ รวมถึง
การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในรอบ 2 ในช่วงปลายธันวาคม 2563 จนต้องมีมาตรการควบคุมเข็มงวดในจงัหวดัที่มี
ความเส่ียงสงู ตามลําดบั แตก่ระนัน้ก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทก็สามารถปรับแผนกลยทุธ์ในการบริหารงานของบริษัทไม่
วา่จะเป็นทางด้านรายได้ ต้นทนุการผลิต คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อดํารงไว้ซึง่ผลประกอบการที่ดีของบริษัท 

ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากบั 2,612.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จํานวน 249.66 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 9.6 ผลมาจากเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2563 
จนกระทั่งในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ที่ทางภาครัฐต้องประกาศมาตรการควบคุมและจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พืน้ที่ที่มีการระบาดรุนแรงในเดือน ก.ค.-ส.ค. ปี 2564 ทําให้ร้านค้าในพืน้ที่ควบคุมต้องหยุดดําเนินการชั่วคราว ส่งผล
กระทบกับยอดรายได้ offline ของทางบริษัท  ดงันัน้บริษัทจึงปรับกลยุทธาการจําหน่ายทาง online และรับคําสัง่ซือ้จาก
ลกูค้า OEM มากขึน้ รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลิต การดําเนินงานตา่งๆ เพื่อคงไว้ซึง่ผลการดําเนินงานที่ดีในปี 2564 

รายได้จากการขายแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ์ (มลูคา่ล้านบาท) 

 
 

2562 ร้อยละ 
 

2563 ร้อยละ 
 

2564 ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM       

เส้ือชั้นใน 208.52 6.36 138.11 4.83 158.97 6.08 
กางเกงชั้นใน 42.23 1.29 24.19 0.85 69.88 2.68 

อ่ืนๆ 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
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย       

เส้ือชั้นใน 2,411.05 73.52 2,189.00 76.48 1,639.88 62.77 
กางเกงชั้นใน 501.79 15.3 429.74 15.01 469.06 17.95 

อ่ืนๆ 79.62 2.43 9.93 0.35 223.84 8.57 
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ

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 

 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

70 
 

ผลิตภณัฑ์ OEM 
สําหรับปี 2563 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากับ 233.54 ล้านบาท  ลดลง 53.5 ล้านบาท  คิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 18.64  รายได้จากการขาย OEM ดงักลา่ว  แบง่เป็นรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์
อื่นๆ  เท่ากบัร้อยละ 4.83  ร้อยละ 0.85  และร้อยละ 2.49 ของรายได้จากการขายสินค้า 

สําหรับปี 2564 รายได้จากการขายสินค้า OEM เท่ากบั 279.77 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 46.23 ล้านบาท  คิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.8 และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.71 เม่ือเทียบกบัรายได้จาการขายสินค้า โดยมีสดัส่วนรายได้จากการ
ขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อื่นๆ  เท่ากับร้อยละ 6.08  ร้อยละ 2.68  และร้อยละ 1.95 ของรายได้จากการ
ขายสินค้า 
 

ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อยมีความสําคัญต่อรายได้ของบริษัทฯ 

เน่ืองจากสินค้ามีราคาและอตัรากําไรขัน้ต้นที่ดีกว่าสินค้า OEM นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุดีไซน์ ปริมาณ และ
ช่วงเวลาในการจดัจําหน่ายสินค้าได้เองอีกด้วย รายได้จากการขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย มีการ
เติบโตอย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

 
สําหรับปี 2563 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากับ 

2,628.67 ล้านบาท ลดลง 363.79 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 12.16  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.84  เม่ือ
เทียบกับรายได้จากการขายสินค้า  โดยมีสดัส่วนรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อื่นๆ  คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 76.48  ร้อยละ 15.01  และร้อยละ 0.35  เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายสินค้า 

สําหรับปี 2564 บริษัทฯ  มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย  เท่ากับ 
2,332.78 ล้านบาท ลดลง 295.89 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.3  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 89.29  เม่ือเทยีบ
กบัรายได้จากการขายสินค้า  โดยมีสดัส่วนรายได้จากการขายเสือ้ชัน้ใน  กางเกงใน  และผลิตภณัฑ์อื่นๆ  คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 62.77  ร้อยละ 17.95  และร้อยละ 8.57  เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายสินค้า 

 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

71 
 

ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 
สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 1,524.80 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของรายได้จากการขาย

และบริการ  ทําให้มีกําไรขัน้ต้น จํานวน 1,373.20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 47.4 ของรายได้จากการขายและบริการ เหตทุี่
กําไรขัน้ต้นของปี 2563 ต่ํากว่าปี 2562 เน่ืองมาจากสถานการณ์ของการแพร่กระจายไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึน้ และเกิด
การ Lock Down ในช่วงปลายเดือน มีนาคม จนถึง กลางเดือน พฤษภาคม ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสภาวะขาดแคลน
หน้ากากอนามยัและหน้ากากผ้าอย่างมาก เพื่อช่วยในการหยดุยัง้การแพร่กระจายไวรัส ทางผู้บริหารของบริษัท ตระหนกั
ถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยภาพรวม จึงมีนโยบายผลิตหน้ากากผ้าบริจาคให้ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงผลิต
ออกจําหน่ายให้ประชาชนและองค์กรต่างๆเป็นจํานวนมาก ซึ่งผลิตภณัท์ดงักล่าวมีกําไรขัน้ต้นต่ํากว่าผลิตภณัฑ์หลกัของ
บริษัท รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ หลงัจากวิกฤตการดงักล่าว ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง ดงันัน้เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทางบริษัทจึงจัดหาสินค้าในราคาท่ีลูกค้าเอือ้มถึง รวมทัง้จัดส่วนลดต่างๆ ให้ผู้บริโภค เพื่อ
กระตุ้นความต้องการซือ้ผู้บริโภคมากขึน้ จงึทําให้เกิดต้นทนุตอ่รายได้สงูขึน้ สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นลดลงเม่ือเทียบปี 2562 
 สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 1,345.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ทําให้มีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,285.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.9 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2564 
บริษัทฯ สามารถทํากําไรขัน้ต้นได้ดีกว่าปี 2563 เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ปรับกลยทุธ์การขายจากเดิมในปี 2563 ทาง
บริษัทจําหน่ายสินค้าประเภทรับจ้างเย็บมากขึน้ ซึ่งทําให้ส่วนต่างของกําไรขัน้ต้นดีขึน้อย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงการ 
Sourcing สินค้าที่มีคณุภาพและราคาท่ีเหมาะสมมาจําหน่ายเพิ่มขึน้ จงึทําให้กําไรขัน้ต้นปี 2564 ดีกวา่ปี 2563 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และกาํไรจากการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 1,034.14 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 
242.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.98  และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.49  ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึ่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่กระจาย Covid-19 ทําให้บริษัทได้รับการยกเว้น/ส่วนลด ค่าเช่า,ค่าบริการ ของห้างร้าน
จากบริษัทคู้ ค้าในช่วงทีเกิดการ Lock Down ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ลดลงเน่ืองมาจากมีพนกังานบางส่วนของบริษัทได้
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ลาออกไปประมาณเกือบ 600 คน เม่ือเทียบปลายปี 2563 กับปลายปี 2562 และบริษัทไม่ได้รับพนักงานทดแทนใน
ตําแหน่งที่ว่างลง ค่าใช้จ่ายในด้าน Marketing & Promotion ที่ลดลง โดยปรับการทํา Marketing & Promotion ทาง 
Online มากขึน้ ทําให้คา่ใช้จ่ายในสว่นนีล้ดลง 

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับ 339.06 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.70  ของรายได้จากการขายและ
บริการ 

สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเท่ากับ 936.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ     
-97.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -19  และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.3 ของรายได้รวมทัง้หมด ซึง่เป็นผลจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดจากโคดวิด-19 ในช่วงปี 2564 สง่ผลให้ทางราชการออกมาตรการควบคมุกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืน้ที่ที่มี
การระบาดรุนแรงในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ทําให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้น, ส่วนลด หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากคู้ ค้าในช่วงเวลา
ดงักล่าว รวมถึงการทํา Maketing & Promotion สินค้า ทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์มาจําหน่ายสินค้าแบบ online มากขึน้ 
การควบคมุดแูลคา่ใช้จ่ายให้เกิดผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่มากขึน้ การลดคา่ใช้จ่ายในส่ิงที่ไม่จําเป็น 

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 348.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้จาการขายและ
บริการ 

 
ดอกเบีย้จ่าย 
ปี 2563 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเท่ากบั 9.10 ล้านบาท  เพิ่มขึน้   0.77 ล้านบาท 
ปี 2564 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายเท่ากบั 4.91 ล้านบาท  ลดลง   - 4.19 ล้านบาท 
 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2563 เท่ากบั 68.97 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2564 เท่ากบั 73.92 ล้านบาท 
 

 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

73 
 

 
กาํไรสุทธิ 
ปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 276.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 136.44 ล้านบาท เป็นอตัราลดลงร้อยละ 33.02 
ปี 2564 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 294.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 17.38 ล้านบาท เป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 
 

 
 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.80 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้น (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 15.14 
ปี 2564 บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.85 บาทตอ่หุ้น และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตอ่สว่นผู้ ถือ

หุ้น (Return on Equity:ROE) ร้อยละ 16.2 
 
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คือ สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในปี 2562 ถึงปี 2564 คิดเป็นจํานวนเงินดงันี ้
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

หน่วย: บาท      2562      2563      2564 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 910,000 910,000 910,000 
คา่ตอบแทนอื่น - - - 
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4.2 อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมนัียสาํคัญในอนาคตทัง้
ปัจจัยภายนอกและภายใน 
 
ปัจจัยภายใน 

- การขาดแคลนช่างฝีมือ / การฝึกอบรมช่างฝีมือ 
ผลจากสถาณการณ์โควิด-19 ทําให้พนกังานช่างฝีมือหลายท่านในบริษัทลาออกเพื่อกลบัถ่ินกําเนิด 

หรือหนัไปประกอบอาชีพอิสระมากขึน้ จงึทําให้บริษัทอาจเสียโอกาสในการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า OEM ซึง่ในปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีการปรับกลยทุธ โดยมีการฝึกอบรมพนกังานให้มีความสามารถในการผลิตแบบ Muti Skill มากขึน้ รวมถึงการ
จดัหาเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึง่เป็นการรวมหลายขัน้ตอนการผลิตไว้ด้วยกนั (Semi & Auto 
Machine)  เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนช่างฝีมือ 
 
ปัจจัยภายนอก 
 ในปัจจบุนั โลกท่ีไร้พรหมแดน สถานการณ์ตา่งๆที่เกิดขึน้ สามารถสง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ
ได้อย่างตอ่เน่ือง เช่น 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ซึง่สามารถเกิดโรคใหม่ได้ตลอดและการแพร่กระจายไปในพืน้ที่
ตา่งๆของประเทศได้ 

- ภาวะคา่เงินบาทแข็งหรือออ่น จากสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึง่อาจจะเกิดขึน้จาก สถานการณ์เศรษฐกิจ
ภายในประเทศไทย หรือสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ ที่อาจสง่ผลในประเทศไทยเช่นเดียวกนั 

- การขึน้คา่แรงขัน้ต่ําของภาครัฐ ซึง่จะทําให้บริษัทฯต้องรับภาระต้นทนุการผลิต และต้นทนุการจําหน่าย
ที่เพิ่มสงูขึน้ 
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4.3 แสดงข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

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. สินทรัพย์รวม 3,017.91 2,803.94 2,703.31 
2. หนีสิ้นรวม 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 (เท่า) 2.33 2.54 3.02 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)  8.00 7.10 6.55 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  1.12 1.03 1.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)  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 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  14.71 9.51 10.68 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio)    
อตัราสว่นหนีสิ้นตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.62 0.56 0.48 
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บริษทั :   บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชุดชั้นในสตรี 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ :   177 หมู ่8  ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 
เลขทะเบียนบริษทั :   0107550000068 
Home Page :   www.sabina.co.th  
โทรศพัท ์ :   056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร :   056-437159, 02-434-5911 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 1 :   12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย   

กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์ :   02-422-9400 
โทรสาร :   02-434-5911 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 2 :   30/5 หมู่ท่ี 12  ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง     

อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 
โทรศพัท ์ :   02-811-8220-31 
โทรสาร :   02-811-8081 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 3 :   236 หม่ท่ี 10 ตาํบลด่ท่ง  อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 
โทรศพัท ์ :   045-737-351-3 

โทรสาร 
- สาํนกังานสาขาของบริษทั สาขาท่ี 4 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

:   045-737-356 
:   81, 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์ อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
:  044-657107,044-657210 
:  044-657207 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ :   ir@sabina.co.th  
เงินลงทุนจดทะเบียน :    347,500,000  บาท 
เรียกชาํระแลว้ :   347,500,000  บาท 
หุ้นสามญั :   347,500,000  หุ้น 
มูลค่าหุน้ :   1 บาท 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :   บริษทั ศู น ย์ รั บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง     93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

    กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ :   02-0099999 
  

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป 
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ผู้สอบบญัชี นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน        หรือ 

นายชยัยทุธ องัศวุิทยา              หรือ 

นางสาวดรณี   สมกําเนิด           หรือ 

นางสาวจารุณี   น่วมแม่            หรือ 

นายศิรเมศร์  อคัรโชติกลุนนัท์    หรือ 

นางสาวเยาวลกัษณ์  สมประเสริฐ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4563,3885,5007,   
5596, 11821 และ 11902 ตามลําดบั 

ที่ตัง้สํานกังาน สํานกังาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 

491/27 สีลมพลาซา่  ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 
โทรสาร 02-2372133 

 
ข้อมูลอ่ืน ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน  www.set.or.th หรือ 
www.sabina.co.th 

 
5.3 ข้อพิพาททางกฏหมาย 

- ไม่มี – 
 

5.4 ตลาดรอง 
 -ไม่มี- 
 
5.5 สถาบันการเงนิที่ตดิต่อประจาํ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี)้ 
 - ไม่มี - 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

78 
 

ส่วนที่ 2 
การกาํกับดูแลกจิการ 

6. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  โดยตระหนกัถึงความสําคญัและ

ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลให้ในปี 2561, 2562, 2563 และ 2564  
บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทนุ  และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและการปฏิบติั
ตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  ซึง่บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการส่ือสาร
ภายนอกองค์กร  และเผยแพร่เพื่อการส่ือสารให้พนกังานในองค์กรรับทราบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  และส่งเสริม
ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว 
 ในปี 2560 คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ได้ออกหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บ ริ ษัทจดทะเบียน  ปี  2560 (Corporate Governance Code : CG Code ปี  2560)  ซึ่ ง ไ ด้วางหลักปฏิบั ติ สําห รับ
คณะกรรมการ 8 ข้อหลกั ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรที่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนําหลกัปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษัท  และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการนํา CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ 
นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึง่ความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ตลอดจนสร้างมลูค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ได้กําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
ไว้ดงันี ้
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1. กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้ บริหารอย่าง
ชดัเจน ตามโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดําเนินกิจการที่
แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเส่ียงในระดบัที่เหมาะสม 

3. กําหนดให้มีการถ่วงดุลอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. ผลิตสินค้าด้วยคณุภาพท่ีดีที่สดุ ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลกูค้า ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อตําหนิติเตียนของลกูค้า เพื่อนํามาซึง่การพฒันาสินค้าที่ดีที่สดุสําหรับลกูค้า 

5. เช่ือมัน่ในคณุค่าของพนกังานด้วยการอบรมและพฒันา เพื่อปลกูฝังคณุธรรม สร้างจิตสํานึกอนัดีงาม 
เพื่อให้พนกังานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัทฯ 

6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเท่าเทียมกนั 
7.   ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และตอ่สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
8.  ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน่ และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสิทธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที่มีตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพงึปฏิบติัที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกํากับ
ดแูลกิจการที่ดี และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่จะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพฒันาและเติบโต
ในระดบัที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งสามารถ
แบง่ออกได้ดงันี ้

หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
โดยปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ 
อย่างรวดเร็วสม่ําเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.sabina.co.th  

2. สิทธิในการซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับสว่นแบง่ในผลกําไรของบริษัท 
3. สิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทําหลกัเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่บน
เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. สิทธิในการส่งคําถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในการประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้ นเ ป็นการล่วงหน้า    โดยสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาท่ีเลขานุการบริษัททางอี เมล์  : 
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vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911   และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ 
www.sabina.co.th  

5.    สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้
โดย    บริษัทฯจะจดัให้มีการส่งหนงัสือนดัประชมุพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 
  6.  บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนัก
ลงทุนสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมี
ระบบขนสง่มวลชนเข้าถึงและเพียงพอ 

7.   บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส
และตรวจสอบได้และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท 

8.  บริษัทฯ มีสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย(Free Float) มากกวา่ร้อยละ40 
9.  บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

                     10. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหวางผู้ ถือหุ้ น(Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 
                    11.  บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็นทัง้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจดัส่งเอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

12.  เพื่อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

13. บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุน
สถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย โดยมีการชีแ้จงรายละเอียดในการประชมุรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแตล่ะวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ 

14.  บริษัทฯ จัดให้มีการดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   โดยไม่ต้องรอถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

15.  สิทธิในการได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการรับซือ้หุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัได้ 
 2. การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้
ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ภายในระยะเวลา 4 เดือน  นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้หากไม่ติดภารกิจสําคญั โดยการจดัประชมุ ทางบริษัทฯ จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย14วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการ



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

81 
 

ตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบ
ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทนได้  

2.1   บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุ หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 

2.2   บริษัทฯจดัให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมลูที่สําคญั ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจําไตร
มาส ประจําปี แบบแสดงข้อมลูประจําปี(แบบ56-1) รายงานประจําปี(แบบ56-2) รวมทัง้หนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มีข้อมลู วนั เวลา สถานที่ วาระการประชมุ ข้อมลูประกอบการตดัสินใจแต่
ละวาระ กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึง่เป็นข้อมลู
เดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
อย่างน้อย 30 วนัก่อนการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอ 

2.3   บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกสถานท่ีจัดประชุม ตัง้อยู่ใจกลาง
เมือง สะดวกตอ่การเดินทาง และจดัให้มีเวลาดําเนินการประชมุอย่างเพียงพอ 

2.4   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เห็นว่า
สําคัญและเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการ
ลว่งหน้า โดยมีวิธีการปฏิบติัที่กําหนดไว้อย่างชดัเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2.5   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย1 
เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

2.6   บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้น 

2.7    บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเร่ิมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ 

2.8    บริษัทจดัให้มีตวัแทนจากสํานกังานสอบบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซือ้หุ้นคืนและไม่มีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่าง

เป็นนัยสําคญัต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัได้ 

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
3.1 บริษัทได้มอบให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น

ผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่ว
ซึ่ ง เ ป็นข้อมูลเ ดียวกับที่บ ริ ษัทจัดส่งใ ห้กับผู้ ถือหุ้ นและใช้ในการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท 
www.sabina.co.th อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชมุลว่งหน้า รวมทัง้ได้มีการประกาศลงหนงัสือพิมพ์รายวนั ติดตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนัและก่อนวนั
ประชมุไม่น้อยกวา่ 20 วนั เพื่อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
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3.2 หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลประกอบการประชุมพร้อมรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มี 
รายละเอียดวนั เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อ
พิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ วตัถุประสงค์และเหตุผล พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ 
ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ ถือหุ้นจะต้อง
นํามาแสดงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มีข้อมลู ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระและวิธีการเข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการส่ือสารสําหรับผู้ ถือหุ้น
ชาวตา่งชาติ บริษัทได้จดัทําเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นภาษาองักฤษด้วย 

3.3   บริษัท ได้จดัเตรียมข้อมลูวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุไว้อย่างครบถ้วนทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
ช่วยในการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิโดยได้มีการนําเสนอ
เร่ืองที่สําคญัให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัและได้บรรจุเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัท วาระท่ีสําคญัได้แก่ 

- วาระการจ่ายเงนิปันผล บริษัทได้เสนอรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงิน
ปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมข้อมลูประกอบ ระบุวนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวนัปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และวนัที่จ่ายเงินปันผล 

- วาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัท  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดช่ือ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน   
จํานวนบริษัทที่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่าน
มา  จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิเลือกตัง้กรรมการที่ต้องการอย่าง
แท้จริง 

-วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้อนมุติัตอ่ไป 

-วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี บริษัทได้เสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชี ความ
เป็นอิสระ ค่าตอบแทนจํานวนปีที่สอบบญัชี (กรณีผู้สอบบญัชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบ
บญัชีซึง่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
  4.1 ก่อนเร่ิมประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในที่ประชมุจะทําการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบ และชีแ้จงกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่ใช้ใน
การประชมุ รวมทัง้ขัน้ตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลงัจากที่ได้เร่ิมประชุม
ไปแล้วบริษัทยงัให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยู่ที่ยงัไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็น
องค์ประชมุ 
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  4.2 บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้
สามารถดําเนินการประชมุได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง แม่นยํา และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง
แตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  4.3  บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุผู้
ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ืองต่าง ๆเร่ืองที่
เก่ียวข้องได้ 
 4.4  บริษัทฯ มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่
มีข้อโต้แย้งในภายหลงั 
 4.5  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และเปิด 
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
 4.6  บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็น
การไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชมุ 
 4.7  บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.  การดาํเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น 
 5.1  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามข้อสงสยั ซึง่บริษัทฯ ได้จดบนัทกึประเด็นซกัถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร 
รวมทัง้บันทึกช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวัน
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
 5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่ง
จดัทําโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

5.4 บริษัทได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย
บนัทกึรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ความเห็น ข้อ
ซกัถามต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น คําชีแ้จงของกรรมการรวมทัง้มติที่ประชมุไว้อย่างชดัเจน และได้มีการจดัส่งรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท นอกจากนี ้ยงัได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทด้วย 

 
หมวดที่ 2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  บริษัท ได้ให้ความสําคญักบัผู้ ถือหุ้นและดแูลให้มีการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและ
เป็นธรรมดงันี ้
 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

84 
 

1.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกําหนด ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาด
หลกัทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัที่ 28 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
2.  การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ได้แนะนําวิธีและขัน้ตอนในการมอบฉันทะ
ไว้อย่างชดัเจน ที่ทางบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษ
และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทัง้สามารถดไูด้จากเว็บไซต์
ของบริษัท 
3.  กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดท่ีมีสิทธิพิเศษท่ีจะจํากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น
รายอื่น 
4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทาํโดยเปิดเผย มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าร่วมประชมุ โดยใช้ระบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
5.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้

1.   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ ไม่หวงัดีในการเข้ามาดูแล หรือทําลายข้อมลูที่สําคญัของ
บริษัทฯ นอกจากนัน้ยงัมีระบบ Anti-Virus เพื่อป้องกนัการนําไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทําลายข้อมลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ 
Program Software เพื่อจดัระดบัของพนกังานในการเข้าถึงข้อมลูได้ 

  3.   บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไว้ในสญัญาจ้าง
แรงงาน และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน ในการไม่
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง จากข้อมลู หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยงัเป็นความลบั และยงั
ไม่ เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้ บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ หรือขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว 
บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พกังานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บคุคลที่กระทําผิด
ดงักลา่วทําการกลบัรายการ และนําผลกําไรที่ได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 
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             5.   บคุคลภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูที่อาจมี
ผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ 
จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

             6. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํารายการ
ตามปกติธุรกิจ 

  7. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการทํารายการเก่ียวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มา
จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เป็นต้น 

 
หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ภายในและภายนอก  และได้กําหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรม และมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย จึง
ได้กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียในแตล่ะกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึงชมุชนสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 
และเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 

ผู้ถือหุ้น   
บริษัทฯ มุ่งมัน่ในอนัที่จะพฒันากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม 
พร้อมกบัปกป้องผลประโยชน์ และดแูลทรัพย์สินของบริษัทฯ  รวมทัง้มีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
รายได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วน และถกูต้อง  อีกทัง้ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วย
ความมีเหตมีุผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ 

ลูกค้า 
บริษัทฯ ตัง้ใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า 

โดยคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าทกุวยั ตลอดจนเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคําร้องเรียนของลกูค้า โดยผ่านทางพนกังานขาย
ของบริษัทฯ ซึง่ประจําอยู่ตามเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชัน้นําทัว่ประเทศ 

พนักงาน 
พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหวัใจสําคญัที่จะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบติัต่อ

พนกังานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึง พร้อมกบัสร้าง
ความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพฒันาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนดแูล รักษา สภาพแวดล้อม
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ในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให้การดูแล
พนกังานในด้านความปลอดภยัและจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เช่น   

- ห้องพยาบาล 
- การตรวจสขุภาพประจําปี   

- สวสัดิการซือ้สินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนกังาน   
- ชดุฟอร์มให้กบัพนกังาน 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต 
- โครงการเงินกู้ เม่ือพนกังานจําเป็นต้องใช้ยามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบีย้ต่ํา    

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกเพื่อพฒันาพนกังาน 
- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

คู่ค้าหรือเจ้าหนี ้
บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนีซ้ึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสําคญัส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตของ

บริษัทฯโดยทางบริษัทฯได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ ขายด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ ขายมี
ระดบัความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อข้อกําหนดทางคุณภาพของบริษัทและลูกค้าได้โดยทางบริษัทมีหลักการ
คดัเลือกทัง้การประเมินตามวตัถดิุบ วสัดสิุนค้าตา่ง ๆและรวมถึงการประเมินผู้ขายดงันี ้

วตัถดิุบและวสัดสิุนค้าทัว่ไป  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงันี ้
1.ระยะเวลาในการจดัส่ง  2.ราคาของสินค้า 3.ปริมาณขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้4.มีระบบการตรวจสอบของ

แต่ละสินค้าตามมาตรฐานที่กําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กําลงัการผลิต 8.ความถ่ีใน
การจดัสง่สินค้า 

วตัถดิุบที่ใช้ในการผลิต และการจ้างทําอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงันี ้
1.คุณภาพของสินค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จํานวนส่งที่เทียบกับใบสัง่ซือ้ 4.ส่งของได้ตาม

เวลาที่กําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจดัส่ง(เฉพาะผู้ขายในต่างประเทศ)  โดยทางบริษัทได้
จดัให้มีการทําแบบฟอร์มในการคดัเลือกผู้ขายและจดัให้มีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ2ครัง้ 
    บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สจุริตในการค้า และจะสร้างสมัพนัธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาตอ่ไป 
  บริษัทมีนโยบายในการแนะนําให้ลกูค้าเข้าโครงการAnti-Coruption ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชกัชวน
บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชมุและรับฟังรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ CAC FOR SME  และมีบริษัทคู่ค้าสนใจเข้าร่วม
ประชมุจํานวน 48 บริษัท  โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคณุพนา  รัตนบรรณางกรู ตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการ CAC, 
CAC FOR SME  เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับรายละเอียดโครงการดงักล่าว เม่ือวนัที่  4  กรกฎาคม  2562 ณ ห้อง
ประชมุ 702  อาคารสํานกังานใหญ่อรุณอมรินทร์ 
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สังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการปลกูฝังจิตสํานกึ 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม และไม่กระทําการใดๆ หรือให้การสนบัสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกําหนดนโยบาย
และความรับผิดชอบต่อสงัคมรวมทัง้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสนบัสนนุการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนหลายกิจกรรม(ตามหวัข้อ 5.ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สงัคม และการกํากบั
ดแูลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, Governance) ในเอกสารแนบที่ 6 รายงานความยัง่ยืน) 

คู่แข่งขันทางการค้า 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบั

ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขดัตอ่กฎหมายใด ๆ โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
2. ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
3. ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง 
4. สนบัสนนุและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้า

กบับริษัทเท่านัน้ 
5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพื่อการผกูขาด

การจดัสรรรายได้และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสินค้าและบริการ  การกําหนดราคาสินค้าและบริการ  
อนัจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

ในปี  2564 บริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบและดูแลผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน(Impact 
Mitigation) 

1.บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบ(การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์)ให้แก่พนกังานและครอบครัว  ดงันี ้
1) ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานและไม่มีการลดเงินเดือนพนักงานลงรวมทัง้ยังคงให้

สวสัดิการตามปกติ 
2) มีกองทนุสําหรับพนกังานโดยให้พนกังานกู้ ยืมแบบไม่คิดดอกเบีย้ 
3) มีการลดเวลาการทํางาน และ ให้ Work From Home เพื่อลดการแออัดของทัง้สถานที่ทํางานและ

การเดินทาง รวมทัง้กําไยงัมีการจดัประชมุผ่านทาง online เพื่อให้พนกังานปลอดภยัตอ่สถานการณ์
ระบาดของโควิด-19 

4) มีการดูแลสขุอนามัยพนักงานโดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ , ให้
พนกังานทุกคนใส่หน้ากากอนามยั, ปรับเวลาพกักลางวนัให้เร็วเพื่อให้พนกังานปลอดภยัจากการ
ออกไปรับประทานอาหารที่เจอคนในช่วงเวลาเร่งดว่น, ให้พนกังานตรวจ ATK 

2.บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้และจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่ลกูค้า 
1) มีการชะลอการชําระหนีสํ้าหรับลกูค้าที่ได้รับผลกระทบ 
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2)  มีการยืดการชําระหนีใ้ห้กบัลกูค้า OEM และร้านค้าย่อยในภาคต่างจงัหวดัมากกวา่ โดยมีการผ่อน
ผนัการยืดชําระหนีข้องลกูค้าเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งให้ลกูค้า 

3.บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้และจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่คู่ค้า 
เช่น 

1) มีการจ่ายชําระตรงเวลา ไม่มีการเล่ือนการชําระเงิน 
4.บริษัทมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้และจดัการผลกระทบ (การบรรเทาและ/หรือสร้างประโยชน์) ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น 
1) มีการจัด Opportunity Day ผ่านทางช่องทาง online เพื่อได้ส่ือสารกับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจบุนัของบริษัท 
2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยกําหนดให้
กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเล่ียงการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่น 

ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยมีรายงานการถกูร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption) พร้อมทัง้มีการกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยทกุคนปฏิบติัตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดนโยบายท่ีเน้นการปลกูจิตสํานกึ
ให้พนกังานและผู้บริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพฒันา
องค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ความเสียหายของ
กิจการ รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวกับการต่อต่านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน ดังนัน้เพื่อเป็นการ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว และปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กําหนดกรรมการผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยทกุคน ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

 เน้นการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดบั ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทัง้สร้างคา่นิยมที่ดี เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กําหนดให้กรรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่
เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบริษัท ต่อ
ตนเอง ตอ่ครอบครัว ตอ่เพื่อน และตอ่คนรู้จกั 

 สร้างระบบการควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกํากบั
ดแูลกิจการที่ดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ 

 บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจดัเก็บข้อมลูที่ได้รับ
จากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ ร้องเรียนเป็นสําคัญ โดยจะได้รับ
ความคุ้มครองจากการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม            
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 การทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทํา
นัน้ผิดกฎหมาย 

 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการส่ือสาร และประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริษัท พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้การกําหนดนโยบาย หลกัปฏิบติั รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จาก
นโยบายดงักล่าวได้กําหนดเป็นมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 
และกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัท
ฯโดยบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th (ตามหัวข้อ 5.ความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, Governance) ใน
เอกสารแนบท่ี 6 รายงานความยัง่ยืน) 
4. ช่องทางในการตดิต่อส่ือสาร 

  บริษัท มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทัง้ข้อ
ร้องเรียนมายังบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail address  :  vaja@sabina.co.th    หรือหน่วยงานนักลงทุน
สมัพันธ์คือคุณสมคิด ผดุงเกียรติศกัด์ิ E-mail address  : ir@sabina.co.th   โทรศพัท์ 02-4229400 โดยที่อยู่ทาง
ไปรษณีย์  ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 12  ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอก
น้อย  กรุงเทพฯ  10700    

  ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัท เลขานกุารจะนําเร่ือง
ดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทตอ่ไป 
5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

   บริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือ
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จากพนกังาน บคุคล
ที่เก่ียวข้อง  และผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    
ซึง่ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บคุลากรของบริษัทฯ บคุคลที่เก่ียวข้อง และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มสามารถติดต่อ/

ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส     ข้อร้องเรียน  เพื่อเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบติัหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองที่เก่ียวข้องกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ
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สนบัสนนุทางการเมือง ด้านการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล และการรับ  การให้ของขวญั  

ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  

 มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น    เพื่อ

สอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเร่ือง พร้อมกําหนด

มาตรการดําเนินการ  เพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่โดย

ทางคณะกรรมการจะมีการกลัน่กรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ตอ่ไป    

 การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ หากผู้

ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคญั  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อ

ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

 หากผู้ถูกกล่าวหา กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง  ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน่    ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ที่กําหนดไว้     หาก

กระทําผิดตอ่กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านอีเมล์        :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

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

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านไปรษณีย์      :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง                                                        

ไปรษณีย์ : บริษัท ซาบีน่า  จํากดั(มหาชน)  
              เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
              เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 
โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลที่

เก่ียวข้อง แต่หากผู้ ร้องร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จง

ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้

ร้องเรียนเป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียน
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ตําแหน่งงาน  ลักษณะงาน  สถานที่ทํางาน  สั่งพักงาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบัติงาน    เลิกจ้าง อัน

เน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็น

ความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถกูเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง  

   นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนใน
กรณีการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงพฤติกรรมที่สอ่ถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางดงันี ้  
      ไปรษณีย์   :      ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
                                กรุงเทพมหานคร 10700 
    โดยข้อมลูร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียน
การกระทําผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป         

    ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน  ผู้บริโภค การแข่งขันทาง
การค้าและส่ิงแวดล้อม 
 
หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. การเปิดเผยข้อมลูของบริษัท  

  บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินซึง่อาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นในการลงทุนโดยได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างพียงพอ 
ถกูต้องครบถ้วน และทนัเวลาไว้ในรายงานประจําปี คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
2. การจดัทํารายงานทางด้านการเงิน  

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปีให้มีการจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตลอดจนได้มี
การพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและความรอบคอบในการจดัทํางบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน 
3.  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
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4.  คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการดูแลสงัคมและรักษาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ(ตามหวัข้อ 5.ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สงัคม และการกํากับ
ดแูลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, Governance) ในเอกสารแนบที่ 6 รายงานความยัง่ยืน) 
5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหวา่งกนั ซึง่บริษัทได้มีการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุช่ือบุคคลที่มีการทํา
รายการระหว่างกัน ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน (รายละเอียด
ตามหวัข้อ การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั ข้อ 9) 
6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  
7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ต้องรายงานให้บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ภายในสามเดือนนบัแต่
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้หรือวนัที่มีการเปล่ียนแปลง 
8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง ให้
เป็นไปอย่างชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เพื่อให้สามารถดงึดดูและรักษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนําเสนอขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทกุปี 

สําหรับคา่ตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน ซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ทําหน้าที่ในการกําหนด พิจารณา และติดตามดแูลโครงสร้าง
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหาร รวมถึงการ
ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อนําข้อมลูไปใช้ในการพิจารณาคา่ตอบแทน
ที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และส่ือสารให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัรับทราบ ทัง้นี ้ให้ดําเนินการทกุขัน้ตอน
กบัพนกังานทกุระดบัด้วยเช่นกนั 

แนวทางปฏิบัติ 
กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ) 
คา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการจะพิจารณาเป็นประจําทกุปี ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที่

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกําหนด ซึง่คา่ตอบแทนตา่งๆ จะอยู่ในระดบัที่จงูใจ โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามผลการ
ปฏิบติังานของ CEO ตลอดจนผลการดําเนินงาน การเติบโตทางผลกําไรในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของบริษัทฯ ตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และเป้าหมายหลกัขององค์กร สอดคล้องกบัผลประโยชน์
ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัในระดบัใกล้เคียงกนั 
และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจดัการดําเนินการตอ่ไป        

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกําหนดคา่ตอบแทน การ

พิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชดัเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขต 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัใน
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ระดบัใกล้เคียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซึง่สงูเพียง
พอที่จะดงึดดู และรักษากรรมการที่มีคณุสมบติัที่ต้องการไว้ได้ นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
และเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 
สําหรับคา่ตอบแทนจะจดัสรรจากเงินคงเหลือหลงัหกัคา่เบีย้ประชมุ ซึง่เฉลี่ยตามตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ทัง้นี ้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มสงูขึน้ เพื่อให้เหมาะสม
กบัภาระหน้าที่นัน้เช่นกนั 

ผู้บริหารระดับสูง 
คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู / ผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจําทกุปีโดยกรรมการผู้จดัการ ซึง่

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกําหนดเช่นเดียวกบักรรมการ
ผู้จดัการ (CEO ของบริษัทฯ) 

สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึง่เช่ือมโยง
กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จํานวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร ในหวัข้อที่ 7. โครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการและข้อมลูสําคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชดุย่อย ผู้บริหาร พนกังาน และอื่นๆ) 
9. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงินที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และ
ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 
โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจําปี หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ข่าวจากส่ือมวลชน  และข้อมลู
อื่นๆ ที่จําเป็น 

นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯ  ได้ดําเนินการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
ให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ ลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนการตอบข้อซกัถามของนกัลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดูแลหน่วยงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ คือ คณุสมคิด ผดงุเกียรติศกัด์ิ   โดยผ่านทางอีเมล์ ir@sabina.co.th   หรือโทรศพัท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400  

สําหรับปี ที่ผ่านมา  บริษัทได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่
นักวิเคราะห์ นักลงทุนและ ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านส่ือสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วม
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ทําให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของ
นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนและผู้ ถือหุ้นได้โดยตรงเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการ
ตดัสินใจของนกัลงทนุ โดยผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

  - Roadshow       จํานวน   2  ครัง้ 
  - Opportunity Day    จํานวน   4    ครัง้ 
  - Company Visit     จํานวน   20    ครัง้ 

                             - จดัทําจดหมายข่าวที่เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท  จํานวน  20  ครัง้ 
และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่นการพบปะนกัลงทนุ  
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   ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ได้มีการ
เปิดเผยงบการเงินประจําปีและ รายไตรมาส ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุภายในกําหนดเวลา 

 หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สําคญัในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติัหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

            5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 7 ท่าน(เป็น
กรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน)โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจํานวน 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน 
4 ท่าน 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติั
หลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 
       คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งที่แน่นอนซึ่งเป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯที่กําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งนานท่ีสดุ
เป็นผู้ออกจากตําแหน่งและเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก 
และไม่มีกรรมการท่านใดที่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งทัง้นีบ้ริษัทยังไม่ได้มีนโยบาย
กําหนดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ  

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นมากกวา่ 2 แห่ง 

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ทํางานเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  - ที่ผ่านมา ไม่มีประวติัการทําผิดของคณะกรรมการบริษัท 
  - ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ 

  5.1.1   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   
         เพื่อให้กรรมการสามารถอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าที่   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทที่กรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งไว้ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายในไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอื่นของ
กรรมการผู้จดัการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท 
         2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 

5 บริษัท   แตไ่ม่ได้กําหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน 
          3. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษัท   ก็ให้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องทราบถึงเหตผุลและผลต่อการปฏิบติัหน้าที่กรรมการดงักล่าวไว้
ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย   
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และท่ีผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง 
   5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน มี
กรรมการที่ เป็นผู้ บริหาร  4 ท่านและมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม  “กรรมการอิสระ” ของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 5 ท่าน และดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกล้เคียงกับ
ส่วน 1 ใน 3 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้
อีก 
   5.1.3  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่โดยได้กําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของบริษัทไว้อย่าง
ชดัเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอนัได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบญัชี
และการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนษุย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ใน
ระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการฉบบัที่ 1/2549 ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2549 

 ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฯ จึงกําหนดให้ผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดัการ เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี  ้
คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตามประธาน
กรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านปฏิบติัหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทกุ
ท่านมีอิสระในการปฏิบติัหน้าที่และแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
กบับริษัทฯ 

5.1.4  นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจจึงกําหนดให้มี  ความหลากหลาย

ของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจยัหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การตดัสินใจและการ
ทํางานของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ความหลากหลายนัน้ไม่ได้จํากัดเฉพาะในเร่ืองเพศเท่านัน้ แต่ยังรวมถึง อายุ ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  ดงันัน้ในการสรรหาและการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทจะอยู่บน
พืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซึ่งได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลาย
มาประกอบด้วย 
อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ แทนบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่กําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจดัการของ
ฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั 
นอกจากนีป้ระธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้ นําดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทํา
หน้าที่ประธานในท่ีประชมุทัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนบัสนนุ
และผลักดันให้ผู้ ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพโดยกําหนดให้มีการจดัองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความ
สมดลุระหวา่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกนัของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จดัให้มีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอและความมุ่งหวงัในการ
ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจําเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.จดัให้มีการจดัทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจน
งบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

2.บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทาง
ธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลจุดุมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหาร
จดัการ  เพื่อให้มัน่ใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของ
บริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึง่เป็นส่ิงที่จําเป็นต่อการ
แข่งขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร โดยมีการทํางานอย่างตอ่เน่ืองกบับคุคลากรและผลิตภณัฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ ของสภาวะอตุสาหกรรมทัว่โลก เพื่อ
คาดการณ์การถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษัท  
  6. พิจารณาและอนุมติั การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทาง
วินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจําทัง้นีม้าตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร 
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7.ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบติังานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนมุติัรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นมีอํานาจในการปฏิบติัหน้าที่เร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตของอํานาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคําสัง่ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท
การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการอาจไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีที่เป็นการอนมุติั
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลโยชน์ในทกุรูปแบบ หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักล่าว สอดคล้องกับนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหรือที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

            5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะชดุไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สําคญั
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และ
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงให้ถกูต้องครบถ้วน และให้
คําแนะนําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการด้านกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคณุสมบติัในการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ และกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีหน้าที่ในการกําหนดหลกัเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล 
รวมทัง้ให้คําแนะนําความเส่ียงโดยรวมของบริษัท 

            5.3  บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นใน

เร่ืองที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ี
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลไกในการรับ
เร่ืองร้องเรียนและดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส ดูแลให้การดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการ
พฒันาพนกังาน และความตอ่เน่ืองของผู้บริหาร 

 5.3.1  ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์    
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโต

ที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ ดีที่สุดให้กับผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้  
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ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบติัที่ดีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีได้
กําหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ นําเสนอวิสยัทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ 
นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่ม
มลูค่าและความมัง่คัง่แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย
และในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมติั และทบทวนวิสยัทศัน์ และภารกิจและเป้าหมาย
ของบริษัท  และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่าง
สม่ําเสมอ 

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆเพื่อให้
เป็นไปตามกลยทุธ์ที่วางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จดัให้มีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจนทัง้ในด้านโครงสร้างและ
การปฏิบัติตามหน้าที่ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจัดทําหนังสือมอบอํานาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการ
กําหนดระดบัอํานาจในการดําเนินงานแตล่ะด้านไว้อย่างชดัเจน 

และเพื่อให้การปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลตุามวตัถปุระสงค์และขอบเขตอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่โดยบริษัทได้จดัเตรียมและ
นําส่งเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 
รายช่ือและประวติัโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ลกัษณะการประกอบธุรกิจผลการดําเนินงานที่ผ่าน
มา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้จดัทําสรุปภาพรวมธุรกิจ
และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทํา
ความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบติัที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานขณะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกด้วย 
  5.3.2.  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมาย  เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนกังาน และสงัคมส่วนรวม บริษัทฯ จะ
ควบคมุดแูลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้ เก่ียวข้อง โดยการนําข้อมลูภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผย หรือ
ที่เป็นความลบัไปใช้หรือนําไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรือทําการใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบติัในการทํางานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และทําการส่ือสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และ
ทัว่ถึงรวมถึงให้มีการติดตามการปฎิบติัตามคูมื่ออย่างสม่ําเสมอ 
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ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้พนักงานทุกคนทําแบบทดสอบเก่ียวกับกฏเกณฑ์และการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Poliy Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบริษัท 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานทกุคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั และสามารถปฏิบติัหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ บริษัทฯ ได้นําผลที่ได้มาประเมินระดบัความรู้และความเข้าใจของพนกังานเพื่อปรับปรุง
การส่ือสารให้พนกังานมีความเข้าใจอย่างทัว่ถึง และตระหนกัถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการที่
ดีขององค์กร โดยทางบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดงักล่าวให้สอดคล้องกับกฏหมายและระเบียบที่
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และกําหนดให้พนักงานท่ีทําแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมและทําแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกําหนดให้พนกังานปัจจบุนัต้องทําแบบทดสอบโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของตวัชีว้ดัการปฏิบติังานแล้ว พนกังานท่ีเข้าทํางานระหวา่งปีทกุคนก็ถกูกําหนดให้ทําแบบทดสอบ
ดงักล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฏระเบียบในการปฐมนิเทศ ทัง้นี ้ผลการทดสอบดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานในรอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี 

บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการที่ดี”
ในปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่พบการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุริกจของบริษัท 
 5.3.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัที่ชดัเจนในการดแูลและขจดั
ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตมีุผล 

การทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูต่อที่ประชุมโดย
ระบมุลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักล่าว ด้วยข้อมลูที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้   หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   รายการ
ดงักล่าวจะได้รับการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นต่อการทํา
รายการดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ
เปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดงักล่าวด้วย   ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนัน้จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลที่
มีความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพื่อให้บริษัทมีข้อมลูประกอบการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยผ่านวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2564 รวมทัง้คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทกุรายการเป็นรายการที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.(รายละเอียดตามหัวข้อ การควบคุมภายในและ
รายการระหวา่งกนั ข้อ 9) 
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5.3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมลูใช้ข้อมลู

ภายในของบริษัทที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิด
ทางวินยัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมลูภายในที่ตนล่วงรู้
ก่อนเปิดเผยสูส่าธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทนุรับทราบข้อมลูภายหลงัจากวนัที่ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมลู   อย่างน้อย24 ชัว่โมง แต่ถ้าข้อมลูมีความซบัซ้อนมากให้รอถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลูได้มีการ
เผยแพร่แล้ว นอกจากนี ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้
รับทราบทกุครัง้ 

โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้
ขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทาํการซือ้ขาย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท
ให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถกูต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    5.3.5  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ครอบคลมุทัง้ในด้านการบริหาร การเงิน การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนัน้ยงัมุ่งเน้นให้มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
และการบริหารความเส่ียงโดยได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ 
ได้มีการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

 
 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมขัน้ต่ําไม่น้อยกว่าปีละ6 ครัง้ และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนําส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วน
เพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศกึษาข้อมลูอย่าง
เพียงพอ    

ในที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระเต็มที่  และในการประชมุได้เชิญผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ  เพื่อชีแ้จ้งข้อมลูหรือให้ข้อมลูเพิ่มเติม
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ในฐานะผู้ เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี ้มีการจด
บนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนีใ้นการลงมติแต่ละวาระของการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 
5.5 การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลงานประจําปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ
ประเมินผลทัง้คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบคุคล และคณะกรรมการชดุย่อยทัง้นีบ้ริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความ
สอดคล้องกับตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้มีการทบทวนเพื่อให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ
หลกั ดงันี ้

1.โครงสร้างคณุสมบติัของกรรมการ   
2. การเข้าร่วมประชมุ 
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
4. เร่ืองอื่น ๆเช่นการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชดุย่อยรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อ

หลกั ดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุย่อย  
2. การประชมุของคณะกรรมการชดุย่อย 
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 
บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลบัมายงับริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมี
ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการรายบุคคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบติังานของ
กรรมการให้ดีย่ิงขึน้ 

วิธีการประเมิน  คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชดุย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่
ละคนโดยกาเคร่ืองหมายที่ช่องให้คะแนนตัง้แต1่-4 

โดยมีความหมายดงันีเ้ร่ิมจาก 1 =  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  2 = ไม่เห็นด้วย  3 = เห็นด้วย             
4 = เห็นด้วยอย่างมาก 
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ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 
2564  อยู่ในระดบัดี มาก 

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จดัการ(CEO) โดยใช้หวัข้อในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1.ความเป็นผู้ นํา 
2.การกําหนดกลยทุธ์ 
3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4.การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8.การสืบทอดตําแหน่ง 
9.ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10.คณุลกัษณะสว่นตวั 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการในปี 2564 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดย   

บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี 

 
 5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

 5.6.1   คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างตอ่เน่ือง  
โดยบริษัทได้มีการสง่เสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที่กรรมการการ เช่น
หลกัสตูรซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยในปี 
2564 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

  5.6.2   สําหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการ
ผู้ จัดการและฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ นโยบายการดําเนินงานของบริษัท  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
บริษัทในเครือ การประชมุ คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง 

ช่ือ ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษัท และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

-   TLCA CFO Professional 

DevelopmentProgram (TLCA CFO 

CPD) 2021 
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 5.6.3  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) สําหรับตําแหน่งงาน
หลกั โดยกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยทุธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันา
ผู้บริหารตามแผนท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที่ได้ 
 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยได้จดัให้มีแผนการคดัเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง
งานบริหารที่สําคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดัเลือกผู้ สืบทอดตําแหน่งงานดงันี ้
          1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 
เม่ือตําแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้บริษัทจะจดัให้มีระบบการให้ผู้บริหารใน
ลําดบัใกล้เคียง รักษาการในตําแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคดัเลือกบุคคลากรที่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่บริษัทได้กําหนดไว้  
        2.ระดบัผู้บริหาร ตัง้แตร่ะดบัรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการฝ่าย 
เม่ือตําแหน่งวา่งลงหรือผู้ที่อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตําแหน่งของ
ระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี ้วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกําลังคนให้
สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียมทดแทนคน
ที่ลาออกโดยกําหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม 
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5.7 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการบริษัท  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564     

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุน้ท่ี
ถือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนหุน้ 
ท่ีเปล่ียนแปลง 

จาํนวนหุน้ท่ี
ถือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2564 

สัดส่วน
การ 
ถือหุน้ 

(%) 

1. 
นายวิโรจน์            ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการ 161,157,000 - 161,157,000 46.38 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

2. 
นายบุญชยั             ปัณฑุรอมัพร  กรรมการบริษทั และกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
688,000 - 688,000 0.20 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

3. 
นางสุชญัญา           ธนลงกรณ์ กรรมการบริษทั - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

4. 
นายสมคิด           ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

5. 
นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ กรรมการบริษทั และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

6. 
นางสาววชิรวรรณ      แยม้ศรี กรรมการบริษทั และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
35,000 - 35,000 0.01 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

7. 

นางสาวรวีวลัย ์        ภิยโยพนากุล  กรรมการอิสระ , ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

8. 

นายสมชยั              วนาวิทย  กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  
 

- - - - 

9. 

นายยทุธนา            อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

10. 
นายจกัรกฤษณ์        อุทโยภาศ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

11. 
นางสาวเพญ็ศรี         สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 
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 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564     

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุน้ท่ี
ถือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2563 

จาํนวนหุน้ 
ท่ีเปล่ียนแปลง 

จาํนวนหุน้ท่ี
ถือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2564 

สัดส่วน
การ 
ถือหุน้ 

(%) 

1. 

นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการ
ปฎิบติัการ (รักษาการ) 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการ
ผลิต (รักษาการ) 
- ผูอ้าํนวยการสายงานขาย
ต่างประเทศ (รักษาการ) 
- ผูอ้าํนวยการสายงานทรัพยากร
มนุษย ์(รักษาการ) 

688,000 - 688,000 0.20 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

2. 

นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ  - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
- ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและ
การเงิน (รักษาการ) 
- ผูอ้าํนวยการสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รักษาการ) 

10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

3. 
คุณพิชชา  ธนาลงกรณ์ - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

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

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

4. 
นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการ

ส่งเสริมธุรกิจ 
10,000 - 10,000 0.003 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

5. 

นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี - ผูอ้าํนวยการสายงานผลิต และ
วิศวกรรมการผลิต 
- ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซ้ือและ
เตรียมการผลิต(รักษาการ) 

35,000 - 35,000 0.01 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 

6. 
นายวินยั  พนาเชวง - ผูอ้าํนวยการสายงานขายใน

ประเทศ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิภาวะ  - - - - 
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชุดชัน้ในสตรี มีความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสตัย์ , โปร่งใส ต่อผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆส่วน ทัง้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น , พนักงาน , ลูกค้า , คู่ค้า และ / หรือ 
เจ้าหนี ้รวมทัง้สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยได้มีการกําหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการ
ถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบเหล่านีไ้ปยงัพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานยึดถือปฏิบติัได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม
ต่อไป  (ทัง้นีส้ามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบนหน้าเวปไซต์นกัลงทุนสมัพันธ์
ของบริษัทในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการที่ดี  และเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม 
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัเต็มที่บริษัทได้จดัทํา) 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญของนโนบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการกาํกับดูแลกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา 
6.3.1 อธิบายข้อมูลการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนําหลกัปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษัท  และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการนํา CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (ทัง้นีส้ามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจบนหน้าเวปไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการที่ดี  และเอกสารแนบ 5 นโยบาย
และแนวปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัเต็มที่บริษัทได้จดัทํา) 
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6.3.2 กรณีที่บริษัทยังมิได้นําหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนมาปฏิบัติ 
การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการได้ทบทวนการนําหลกัเกณฑ์การปฏิบติัตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
แล้วนัน้  ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที่ดีที่บริษัทยงัไม่สามารถปฏิบติัได้มี  ดงันี ้
 

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
1. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด

จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคง
ปฏิบติัหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัที่อาจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการไ ม่ มีกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการมา
เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จํานวน 3 คน เน่ืองจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯต้องการ และปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 
แตก็่ได้ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทนุคน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

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

ถึงแม้ว่าปัจจบุนับริษัทฯ ยงั ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ CG 
Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองของการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี  เป็นประจําตามอํานาจขอบเขตหน้าที่ท่ีได้กําหนดไว้
ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

 
6.3.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีเพ่ือรองรับการ
ประเมินต่าง ๆ 
 (CGR checklist, ASEAN CG scorecard, AGM checklist ฯลฯ) 
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7. โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการและข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอ่ืนๆ 
7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมแสดงจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
7.2.2 ข้อมูลของคณะกรรมการโดยระบุช่ือของกรรมการแต่ละชุด 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน  7 ท่าน   (เป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน)   
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน   4 ท่าน 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธาน - - - - 

2.นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร* กรรมการผูจ้ดัการ - ประธาน กรรมการ - 

3.นางสาวสุชญัญา  ธนลงกรณ์ กรรมการ - - - - 

4.นายสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ* กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

5.นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท*์ กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

6.นางสาววชิรวรรณ  แยม้ศรี กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 

7.นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ - 

8.นายสมชยั  วนาวิทย กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน - 

9.นายยทุธนา  อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการ - กรรมการ - 

10.นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ กรรมการอิสระ - - - ประธาน 

11.นางสาวเพญ็ศรี  สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ กรรมการ - - - 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
หมายเหต ุข้อมลูของกรรมการที่เก่ียวกบัวฒุิการศึกษา ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลกัที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ดตูามเอกสารแนบ1 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร, นาย
สมคิด ผดงุเกียรติศกัด์ิ และนางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ กรรมการจํานวนสองคนในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ” 
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7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ แทนบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

                  ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่กําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจดัการของ
ฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั 
นอกจากนีป้ระธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้ นําดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทํา
หน้าที่ประธานในท่ีประชมุทัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนบัสนนุ
และผลักดันให้ผู้ ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพโดยกําหนดให้มีการจดัองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความ
สมดลุระหวา่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกนัของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จดัให้มีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอและความมุ่งหวงัในการ
ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจําเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.จดัให้มีการจดัทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจน
งบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

2.บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทาง
ธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลจุดุมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหาร
จดัการ  เพื่อให้มัน่ใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของ
บริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึง่เป็นส่ิงที่จําเป็นต่อการ
แข่งขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร โดยมีการทํางานอย่างตอ่เน่ืองกบับคุคลากรและผลิตภณัฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ ของสภาวะอตุสาหกรรมทัว่โลก เพื่อ
คาดการณ์การถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษัท  
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  6. พิจารณาและอนุมติั การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทาง
วินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจําทัง้นีม้าตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบติังานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนมุติัรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 

 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นมีอํานาจในการปฏิบติัหน้าที่เร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตของอํานาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคําสัง่ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท
การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการอาจไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีที่เป็นการอนมุติั
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลโยชน์ในทกุรูปแบบ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักล่าว สอดคล้องกับนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหรือที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมในแต่ละด้าน
เพื่อรับผิดชอบงานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท  ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อกําหนด

ของสํานกังาน  ก.ล.ต  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบ   มีจํานวน  4 ท่าน ประกอบด้วย                      

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชยั วนาวิทย 
นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 * หมายเหต ุ :  คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
โดยนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกบัญชี 
Michigan State University, USA (รายละเอียดประวติัการศึกษาและประสบการณ์การทํางานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท) 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบญัชีอิสระและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่
เห็นวา่จําเป็นและเป็นเร่ืองที่สําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานการปฏิบติังานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบติัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการ
พิจารณาเสนอเลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากร
ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ่งรายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
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ซ. รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ เก่ียวกับการได้รับสารสนเทศที่ต้องการทรัพยากร 
และการดําเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจดัการหรือผู้ เก่ียวข้องให้เข้าร่วม
ให้ข้อมลูในสว่นที่เก่ียวข้องได้ 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่นใด
เม่ือเห็นวา่จําเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบัตร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตรากําลังของ
แผนกตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแล
ต่างๆ  อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนกัรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ตามที่สํานกัตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ใน
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย(IOD) 

13. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท  การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สําคัญและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากกรรมการจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหาร 
นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ กรรมการบริหาร 
นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัท 

2.) จดัทําโครงสร้างองค์กร อํานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจ้าง 
การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนกังานบริษัทฯ ยกเว้นตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่กรรมการผู้ จัดการนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไว้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจหลกัก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

6.) มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้การชําระหรือใช้
จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ  

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ  เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ  ที่ ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

8.) ปฏิบติัหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนมุติัทางการ
เงินเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทําให้คณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการปกติที่มีเง่ือนไขธุรกิจการค้าโดยทัว่ไป ซึง่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ทัง้นี ้สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ที่
มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

115 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   จํานวน 

4 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะ
กรรมการบริหาร จํานวน 1 ท่าน 

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายสมชยั วนาวิทย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ  
กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบติัของบุคคลที่จะ

เสนอช่ือเพื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
               หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

    พิจารณากําหนดค่าตอบแทน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

ทัง้นีใ้นการปฏิบติัหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดให้มีการ
รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ  โดยได้กําหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 6/2561 เม่ือวนัที่ 21 ธันวาคม 2561ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง จํานวน 3 คน ซึง่มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ คุณสมคิด  

ผดงุเกียรติศกัด์ิ เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงเพิ่มอีก 1 ท่าน 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขตอาํนาจและหน้าที่  ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบ

บริษัทฯ 
2.ประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียง จดัลําดบัความเส่ียง และกําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการบริหารความ

เส่ียง  
3.ติดตามและประเมินผล การบริหารความเส่ียง รายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
4.ดําเนินการตดัสินใจละให้คําแนะนําเก่ียวกบัปัญหาสําคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO) 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้ จัดการ(CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลือกจากผู้บริหารท่ีมีอยู่ในปัจจนัหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัท เมีความเข้าใจในธุรกิจของบรืษัทป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการเป็นภาวะผู้ นําของ
องค์กรณ์สามารถบริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจน
เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ ประกอบด้วย :  
1)  การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
2)  ความรู้ ความสามารถ ในการดําเนินธุรกิจผู้ที่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบติัเฉพาะใน ด้าน

ตา่งๆ ที่มี ความจําเป็นอย่างย่ิงและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  
3) ประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหารจดัการองค์กร  
4) ประสบการณ์ในการเป็นผู้ นําขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้ นําสงู  
5) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
6) ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโดยได้พิจาณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถือ 
  2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็น   กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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  3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่
ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

  4. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนเข้าไปแทน 

 5.  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ 
  บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน
การทํางานในหน้าที่ของตน และมีคณุสมบติัอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์หรือตาม
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการบริษัทฯจากผู้ ถือหุ้น ตามที่
สํานกังาน ก.ล.ต.กําหนด 

2. มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้อง หรือด้านการเงินการบญัชี การบริหาร หรืออื่นๆที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทํางานที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3. สามารถอทุิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีสําคญัๆและในการทําหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชุมผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือมี
เหตสุดุวิสยั 

4. เป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบติัอื่นใดที่อาจจะมีการกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต โดยให้บริษัทได้ กําหนดนิยามของ  “กรรมการ
อิสระ” วา่จะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย  
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือไม่เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ
ของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนก่อนวนัที่
ได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 ระบุรายช่ือและตาํแหน่ง 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฎิบติัการ (รักษาการ) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการผลิต (รักษาการ) 
ผู้อํานวยการสายงานขายตา่งประเทศ (รักษาการ) 
ผู้อํานวยการสายงานทรัพยากรมนษุย์ (รักษาการ) 

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ 
 
 
นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
ผู้อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 
ผู้อํานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และพฒันาธุรกิจ 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการสง่เสริมธุรกิจ 
นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี  
 
นายวินยั   พนาเชวง 

ผู้อํานวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต 
ผู้อํานวยการสายงานจดัซือ้และเตรียมการผลิต(รักษาการ) 
ผู้อํานวยการสายงานขายในประเทศ 

 
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายกําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทําหน้าที่ในการกําหนด พิจารณา 
และติดตามดแูลโครงสร้างคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดบัสงู 
และผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อนําข้อมลูไปใช้ใน
การพิจารณาคา่ตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และส่ือสารให้แก่ผู้บริหารทกุระดบัรับทราบ ทัง้นี ้
ให้ดําเนินการทกุขัน้ตอนกบัพนกังานทกุระดบัด้วยเช่นกนั 

 
7.4.3 ระบุจาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชําระไปแล้ว ในปี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
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  ปี  2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 
 
 
- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 
 
-นางสชุญัญา  ธนลงกรณ์ 
 
- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัด์ิ 
 
- นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
 
- นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 
 
- นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 
 
 
 
- นายสมชยั วนาวิทย 
 
 
- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 
 
 
-นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 
 
-นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 
 
 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร  
(ฐานะผู้บริหาร) 
 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
 - คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ  
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- เงินเดือน คา่ตําแหน่ง คา่นํา้มนัรถยนต์          
และโบนสั 
- คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 

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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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ สาํหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษัทฯ จดัหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจํานวน  4  คนั 
 - บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ แก่พนกังานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่าย

สะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงันี ้
 - ระดบัผู้จดัการฝ่ายและผู้อํานวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
 - ระดับรองกรรมการผู้ จัดการและกรรมการผู้ จัดการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของ

คา่จ้างที่ได้รับในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได้ 
- ระดบัผู้บริหาร  จดัให้มีประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 

 
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บุคลากร  

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 บริษัทเช่ือมัน่วา่ "พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาํคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" เราจงึมุ่งมัน่ในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพฒันาศกัยภาพและสง่เสริมการเรียนรู้ของบคุลากรรอบด้าน เพื่อให้
บคุลากรสามารถเรียนรู้และริเร่ิมส่ิงใหม่ เข้าใจและยอมรับความแตกตา่ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูค่วามสําเร็จ
ของเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนทัง้พนกังานและองค์กร 
  
แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 แนวคิดการบริหารงานบคุคลของบริษัท ได้ใช้หลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource 

Administration) ซึง่นอกจากจะมุ่งหมายให้เกิดการบริหารและปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ยงัมุ่งเน้นกลยทุธ์ของการ
บริหารแตล่ะหน้าที่ให้สอดคล้องความต้องการขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Development) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม เพื่อเพิ่มศกัยภาพการทํางานและการบริหารความสมัพนัธ์ อีกทัง้บริษัท
ได้นําแนวคิด Human Capital Management (HCM) เข้ามาดําเนินงานเพื่อมุ่งเน้นคณุคา่ของคน สิทธิมนษุยชนในที่ทํางาน  
และการดแูลพนกังานให้มีความสขุ สนกุ และท้าทายกบัการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Human Resource Administration Human Resource Development 

- การวิเคราะห์ออกแบบงาน และวางแผนกาํลงัคน  
- การสรรหา, คดัเลือก  และการประเมินผล 
- การบริหารค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ  
- การบริหารแรงงานสมัพนัธ์ 

- การวิเคราะห์และบริหารผลการปฏิบติังาน  
  เพ่ือยกระดบัคุณภาพของพนกังาน 
- การอบรมและพฒันาศกัยภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
- การบริหารความสมัพนัธ์
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เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564 
         เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างตอ่เน่ืองของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ที่สง่ผลตอ่ความเปล่ียนแปลงด้าน
พฤติกรรมของผู้คน สงัคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจงึ
มุ่งมัน่ในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว โดยกําหนดให้มีการอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของจํานวนพนกังานทัง้องค์กรตอ่ปี และจํานวนชัว่โมงการอบรม
ไม่น้อยกวา่ 15 ชม./คน/ปี รวมทัง้ดแูลพนกังานในองค์กรให้ปฏิบติังานอย่างมีความสขุ  สนกุ  ท้าทายกบัส่ิงใหม่ และเป็น
บ้านที่สองของทกุคน  
  

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

การวางแผนกาํลังคนและสรรหาพนักงาน 
 บริษัทตระหนกัถึงคณุคา่ของพนกังานที่มีตอ่องค์กร และเช่ือมัน่ใน
ประสิทธิภาพการทํางานของพนกังาน อีกทัง้สถานการณ์โควิด-19 ยงัเป็นเคร่ือง
ยืนยนัให้เห็นถึงทกัษะท่ีหลากหลายของพนกังาน (Multi Skill) ที่เข้ามามีบทบาท
และร่วมเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย จงึเป็นตวัจดุประกายให้บริษัทมีการทบทวน
และปรับรูปแบบการทํางานให้เหมาะสม รวมถึงการสรรหาพนกังานภายใน โดย
เปิดโอกาสให้มีการโอนย้ายสายงาน ตามความสนใจของพนกังานท่ีมีคณุสมบติัที่
เหมาะสม เพื่อเติมเต็มในสว่นงานที่ต้องการ ทําให้เกิดการหมนุเวียนเปล่ียนงาน 
เรียนรู้และเพิ่มทกัษะให้แก่พนกังาน  

Human Capital Management (HCM) 

- การสรรหาบุคลากรท่ีสามารถพฒันาตนเอง ในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ   
- การพฒันาศกัยภาพ เพ่ือสร้างทกัษะหลากหลาย (Multi Skill) 
- การจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management)โดยผูบ้ริหารและหวัหนา้เป็นผูส้อนแนะ (Coaching)  
   และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- การจดัสวสัดิการและผลตอบแทน ตามความตอ้งการบนพ้ืนฐานท่ีต่างกนั 
- จูงใจใหบุ้คลากร แสดงศกัยภาพ โดยสนบัสนุนใหมี้อาํนาจในการตดัสินใจดว้ยตนเองมากข้ึน 
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การสรรหาพนกังานใหม่ บริษัทให้ความสําคญัในการกําหนดคณุสมบติั
ตามความต้องการของงาน และต้องเป็นบคุลากรที่รักการเรียนรู้ สามารถพฒันา 
ตนเองในทิศทางที่องค์กรต้องการ บนพืน้ฐานของการผสานเทคโนโลยีในการ
ทํางาน อีกทัง้ยงัได้พฒันาช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ตําแหน่งงานผ่านระบบ 
Online  โดยมุ่งเน้นการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท โครงการเพื่อนชวนเพื่อน และ
การประชาสมัพนัธ์ตําแหน่งงานผ่านกลุ่ม Line ของแตล่ะสาขา เพื่อให้พนกังานได้
มีสว่นร่วมในการสรรหาเพ่ือนร่วมงาน และสง่ต่อโอกาสไปยงัคนที่รัก นอกจากนี ้
ยงัได้ดําเนินการการปรับปรุงขัน้ตอนการทดสอบและสมัภาษณ์ทาง Online เพื่อ
รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และเพื่อความสะดวก คลอ่งตวัในการสรรหา 

อีกทัง้ยงัมีการสนบัสนนุการจ้างงานในรูปแบบพาร์ทไทม์ เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการขาย และเพื่อเปิดโอกาสในการหา
รายได้ให้กบันกัเรียน นกัศกึษาท่ีหารายได้ระหวา่งการเลา่เรียน 
 
ผลการดาํเนินการในปี 2564  
การรับสมัครพนักงานใหม่     300 คน (e-commerce / Marketing / พนักงานขาย / พนักงาน

เยบ็) 
การสรรหาภายใน โอนย้าย และการ
เปล่ียนงาน 

      22 คน (e-commerce / คลงัสินค้าออนไลน์) 

การจ้างงานพาร์ทไทม์ (สนับสนุนงานขาย)     292 คน (แบบนบัซํา้ เน่ืองจากรูปแบบการจ้างเป็นรายครัง้) 

 
 
                                                      ตารางแสดงสถติกิารรับสมัครพนักงานในช่องทางต่างๆของบริษัท ในปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการกําหนดนโยบายในการจ้างงานอย่างเหมาะสมและสมัพนัธ์กบัตลาดแรงงาน จดัการ
เรียนรู้สําหรับพนกังานใหม่ในรูปแบบ on the job training และการใช้ระบบบดัดี (buddy system) เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในทกัษะสําคญัของการทํางานผ่านการทํางานจริง พร้อมทัง้ได้รับการดแูลและการให้คําปรึกษาจากผู้ มีประสบการณ์
ตรง ทําให้พนกังานมีความพร้อม และสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีความสขุ 
 
 
 

 Online เพ่ือนชวนเพ่ือน 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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การจ้างงานผู้สูงอายุในองค์กร 
 จากแนวโน้มทิศทางสงัคมที่เร่ิมเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของสถานการณ์ และ
เลง็เห็นถึงคณุค่าของเพื่อนพนกังาน จงึมีการกําหนดนโยบายในการจ้างงานหลงัเกษียณอายกุารทํางาน ในกลุม่พนกังานที่
มีสขุภาพแข็งแรง และมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีไฟในการร่วมความสําเร็จ ในตําแหน่งที่มีการใช้ทกัษะ
ฝีมือ รวมถึงการเป็นผู้ให้คําแนะนําและถ่ายทอดให้แก่เพื่อนพนกังาน ตัง้แตอ่าย ุ55-65 ปี ได้รับการจ้างงานหลงั 
 

 
2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 
 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กร และ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการส่ือสารสําหรับการปฏิบติังาน รวมทัง้สร้างแรงขบัเคล่ือนไปสู่ความสําเร็จของ
องค์กร บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัการพฒันาความรู้ ศกัยภาพของพนกังาน จึงจดัให้มีกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
โครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคม ตวัอย่างเช่น โครงการ “Production Learning Program” โดยเร่ิมจากการเรียนรู้แบบ Our Overall Business ให้กบั
พนกังานในกลุ่มวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ งานจดัซือ้ และงานต้นทนุ รวมถึงกลุ่มงาน OEM เพื่อเรียนรู้ภาพรวมของธุรกิจ 
และกระบวนการผลิตอย่างรอบด้านสําหรับประยกุต์ใช้กบัการทํางานตอ่ไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน ผู้บริหาร 
การบริหาร 
งานขาย 

การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ 

เทคนิคการผลิต
และการตัดเยบ็ 

 

อ่ืนๆ รวม 

จาํนวน 
(คน) 

3 26 5 21 12 67 

กลยุทธ์และนโยบาย 
การบริหารงาน 

การจัดการด้าน
บัญชีและการเงิน 

กระบวนการพฒันา 
และเตรียมการผลติ

สินค้า 

กระบวนการจัดการ
และบริหารต้นทุน

ผลติ 

กระบวนการผลติและ
วศิวกรรมการผลติ 

กระบวนการจัดซ้ือ
และเตรียมความพร้อม

ก่อนการผลติ 

กระบวนการวางแผน
การผลติ 

ภาพรวมด้าน
การตลาด 

ภาพรวมงานขายใน
และต่างประเทศ 

ภาพรวมงานขาย
ออนไลน์ 

กระบวนการบริหาร
คนในการผลติ 

การบริหารการผลติและ
การควบคุมตรวจสอบ 
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 ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งมัน่ในการจดัการฝึกอบรมให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ข้อจํากดัของภาวะโรคระบาด

โควิด 19 จงึทําให้บริษัทประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและช่องทางการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ 
Google Forms, Mircrosoft365 และการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการประชมุกลุ่มย่อยแต่ละสายงาน รวมทัง้การจดั On The Job 
Training ทดแทนการอบรมในห้องประชมุ ซึง่ใช้เวลานานและเกิดการรวมตวัอนัเป็นความเส่ียงในสภาวะโรคระบาด  และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างรอบด้าน  บริษัทจึงสํารวจความจําเป็นจาก
หน่วยงานตา่งๆ (Training Needs) อนัเป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความสําเร็จของพนกังานและองค์กร ดงันี ้

 
 

ตัวอย่างผลสาํรวจ Training Needs  2564 สาํหรับหวัหน้างานและแผนกต่างๆในสาํนักงาน 
หน่วยงาน หลักสูตร จาํนวน 

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ OKRs เพื่อการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ทางธุรกิจ, การติดตามผลและการขบัเคล่ือน OKRs 
อย่างง่ายแตไ่ด้ผลจริง 

83 

ผลิตภณัฑ์ ทกัษะการตรวจสอบคณุภาพสินค้าขัน้พืน้ฐาน เพื่อการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ 26 
ขายในประเทศ ทกัษะการเรียนรู้กลุม่สินค้าขัน้พืน้ฐานเพื่อพฒันาการขายอย่างมืออาชีพ 890 
ขายออนไลน์ เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social media 38 

 
ตัวอย่างผลสาํรวจ Training Needs  2564 สาํหรับช่างเยบ็เร่ืองความต้องการเพิ่มทกัษะจักรแต่ละประเภท  (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% 
บุรีรัมย์ 51% 50% 54% 53% 44% 58% 
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บริษัทกําหนดแผนการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ จํานวน 39 หลกัสตูร จากการสํารวจความจําเป็นจากหน่วยงานต่างๆ  ดงันี ้
 

กลุ่มพนักงาน เป้าหมาย ตัวอย่างหลักสูตร 
ผู้บริหาร มุ่งขบัเคลื่อนกลยทุธการดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และ

บรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
หลกัสตูร ESG โอกาสและความเสี่ยงที่บริษัท
ควรรู้, การสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี, 
TLCA CFO Professional Development 
Program (TLCA CFO CPD) 

พนักงาน
ระดับบริหาร 

มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและผสานความร่วมมือเพื่อพฒันาระบบการ
ปฏิบติังานและการชีว้ดัผลการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเคร่ืองมือที่
เหมาะสม และไม่สร้างความกดดนัให้แก่พนกังาน เพื่อการปฏิบติังานอย่างมี
ความสขุ และมุ่งขบัเคลื่อนกลยทุธการดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษัทภบิาล (ESG) เพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

หลกัสตูร OKRs เพื่อการขบัเคลื่อนกลยทุธ์
ทางธุรกิจ, การติดตามผลและการขบัเคลื่อน 
OKRs อย่างง่ายแตไ่ด้ผลจริง, บริหารงาน
ได้ผล บริหารคนได้ใจ, ธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

พนักงาน
ระดับ

ปฏิบัตกิาร 

มุ่งเน้นการขบัเคลื่อนกลยทุธการดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม 
และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้แก่พนกังานทัง้องค์กรผ่านการอบรมพืน้ฐานให้แก่
ผู้ปฏิบติังานทกุสายงาน และการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมตามความต้องการของ
แตล่ะสายงานเพื่อให้สอดคล้องกบัการดําเนินการตามกลยทุธ์องค์กร 

หลกัสตูรการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริต
คอรัปชัน่, จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ, 
สิทธิมนษุยชน, การบริหารความเสี่ยง และ 
OKRs เพื่อการขบัเคลื่อนกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

สายงานผลิตและคลังสินค้า 
มุ่นเน้นการพฒันาทกัษะเพื่อรองรับขัน้ตอนการทํางานที่หลากหลายอย่างมี
คณุภาพ และปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบติังานเพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้ใน
ทกุสว่นงาน และรองรับรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย  อีกทัง้ยงัมุง่เน้นการ
สร้างคณุคา่สงูสดุและลดความสญูเปลา่ในการปฏิบติังาน เพื่อควบคมุ
คา่ใช้จ่ายและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยัง่ยืน 

หลกัสตูร Work Passport จกัรแตล่ะประเภท
ในการผลิต, การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ
ลดความสญูเสียจากการเปลี่ยนรุ่นงาน และ
ความสญูเสียจากเคร่ืองจกัร, การวางมาร์ค
ด้วยโปรแกรม LECTRA DIAMINO, และการ
พฒันาทกัษะการทาํงานคลงัสินค้า 

สายงานออกแบบ,วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มุ่งเน้นเสริมทกัษะการควบคมุคณุภาพสินค้า เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุ
ให้แก่ลกูค้า และการตรวจสอบคณุภาพตวัอย่างสินค้าก่อนการผลิตและหลงั
การผลิตอย่างมีมาตรฐาน เพื่อป้องกนัความสญูเปล่าจากการผลิต และผลผลิต
ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่จําเป็น รวมถึงการสง่เสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

หลกัสตูร ทกัษะการตรวจสอบคณุภาพสินค้า
ขัน้พืน้ฐาน เพื่อการควบคมุคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์,พฒันาทกัษะสร้างสรรค์ เพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภค (IDEATE 
CLASS) 

พนักงานขาย 
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ในกลุม่สินค้า ,ทกัษะการบริการและการขายตาม
มาตรฐานการให้บริการของบริษัท เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุ และสง่เสริม
ทกัษะการส่ือสารให้กลุม่พนกังานขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่เป็นช่องทาง 
เพื่อให้สอดคล้องและรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั 

หลกัสตูร การบริหารงานขายขัน้พืน้ฐาน, 
ทกัษะการเรียนรู้กลุม่สินค้าขัน้พืน้ฐานเพื่อ
พฒันาการขายอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการ
ขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social 
media 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 404-2 โปรแกรมสําหรับยกระดบัทกัษะของพนกังานและโปรแกรมช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลง 
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 ทัง้นีก้ารฝึกอบรมในทกุหลกัสตูร จะมีการวดัประเมินผลตามกรอบวิธีของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในการประเมิน 
5 มิติ ได้แก่ 1. ความรู้จากการฝึกอบรม 2. ทกัษะในการปฏิบติังาน 3. ทศันคติที่มีต่อการปฏิบติังาน 4. การแก้ปัญหาใน
การทํางาน และ5. ความตระหนกัในด้านความปลอดภยั เพื่อใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการอบรมในอนาคต  
ตวัอย่าง การประเมินผลอบรมการติดตามผลและการขบัเคล่ือน OKRs อย่างง่ายแตไ่ด้ผลจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จากตารางคะแนนเกณฑ์การประเมิน ดีมาก = 3, ดี = 2 พอใช้ = 1 และควรปรับปรุงเพิ่มเติม = 0) 
 

ตารางแสดงจาํนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตรของบริษัทประจาํปี 2564 
 

    

จาํนวนพนักงาน 2,756 496 3,252 

พนักงานที่เข้ารับการอบรม 2,756 496 3,252 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

ตารางสรุปจาํนวนช่ัวโมงในการฝึกอบรมของพนักงานต่อ 1 คน  ในปี 2561-2563 
   

กลุ่มพนักงาน จาํนวนช่ัวโมงในการฝึกอบรมต่อคน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผู้บริหาร 20 20 15 
พนักงานระดับบริหาร 35 20 12 
พนักงานระดับปฏิบัตกิารและพนักงาน
ขาย 

30 15 10 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 404-1 ชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียตอ่ปีต่อพนกังานหนึง่คน  
แม้วา่บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายการอบรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 แตช่ัว่โมงในการอบรมทําได้เพียง 10 ชม./คน จาก
วิกฤติโควิด ซึง่จะได้ชดเชยการอบรมในปีถดัไป 
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ผลการดาํเนินการในปี 2564 
 จากการสํารวจความต้องการและวางแผนการฝึกอบรม สง่ผลให้บริษัทเกิดประสิทธิภาพในการทํางานภายใต้
สถานการณ์โควิด โดยยงัคงสามารถในการรักษายอดขายและผลกําไร ซึง่เป็นผลจากการวางแผนและควบคมุด้วย
เป้าหมายระยะสัน้จากการอบรมเร่ืองการติดตามผลและการขบัเคล่ือน OKRs อย่างง่ายแตไ่ด้ผลจริงให้แก่พนกังานระดบั
ผู้จดัการ และ 
นําไปสูก่ารสร้างความรู้ความเข้าใจในระดบัปฏิบติัการก่อให้เกิดการผสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้การ
สํารวจความต้องการและอบรมเพ่ิมทกัษะจกัรแตล่ะประเภท  (Work Passport) ให้แก่พนกังาน ก็สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการผลิตที่ยงัคงรักษาอตัราการผลิตได้เป็นอย่างดี และมีบคุลการทดแทนได้ทกุขัน้ตอน ทําให้ไม่เกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในขัน้ตอนการผลิตขององค์กร 
3. การสร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาผู้สืบทอดในตาํแหน่งสาํคัญ 
 บริษัทสนบัสนนุการฝึกอบรมพฒันาตนเองและสง่เสริมศกัยภาพของพนกังานทกุคน เพื่อยกระดบัการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาและเพื่อโอกาสใน
ความก้าวหน้าของพนกังานอย่างเท่าเทียม โดยไม่จํากดัเพศ เชือ้ชาติ และศาสนา รวมทัง้มีระบบการประเมินผลอย่าง
ชดัเจนเป็นรูปธรรม นอกจากนีมี้การพิจารณาเล่ือนตําแหน่งปีละ 1 ครัง้ ในเดือนมกราคมของทกุปี จงึให้ความสําคญัใน
การวดัผลประเมินผลอย่างเป็นธรรม เพื่อเห็นถึงขีดความสามารถของพนกังานในแตล่ะสายงานอย่างแท้จริง สง่ผลให้เกิด
การสง่เสริมโอกาสและความก้าวหน้าทางตําแหน่งงาน 6 คน คิดเป็น 7.23% จากจํานวนผู้บริหารและผู้จดัการทัง้หมด   
 
 
 
 

การปรับตาํแหน่งประจาํปี 
2564 

   

พนักงานที่ปรับตาํแหน่ง 5 1 6 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 404-3 ร้อยละของพนกังานที่ได้รับการทบทวน การปฏิบติังานและการพฒันาอาชีพอย่างสม่ําเสมอ  

 ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัถึงการสร้างโอกาสในความก้าวหน้าให้กบัพนกังานทกุคนอย่างไม่มีข้อจํากดัด้านเพศ  
เชือ้ชาติ ศาสนา โดยบริษัทมีผู้บริหารและผู้จดัการที่เป็นเพศหญิงและเพศทางเลือกร้อยละ 80 ของจํานวนผู้บริหารและ
ผู้จดัการทัง้องค์กร 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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 อีกทัง้บริษัทยงัจดัทําแผนการพฒันาผู้ สืบทอดในตําแหน่งสําคญั อนัเป็นการวางแผนร่วมกนัระหวา่ง
ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ซึง่กําหนดให้ผู้จดัการและพนกังานในตําแหน่งสําคญัที่มีอายตุัง้แต ่48 ปีขึน้ไป เข้าร่วม
โครงการวางแผนและเตรียมความพร้อมของผู้ สืบทอด โดยมีเกณฑ์นําเสนอและพิจารณาผู้ สืบทอดดงันี ้
 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข หมายเหตุ 

อายขุองผู้สืบทอด ไม่น้อยกวา่ 30 ปี ณ วนัท่ีคาดวา่จะแตง่ตัง้ - 

อายงุานของผู้สืบทอด ไม่น้อยกวา่   5 ปี ณ วนัท่ีคาดวา่จะแตง่ตัง้ - 

ผลประเมินการทํางานย้อนหลงัผู้สบืทอด ย้อนหลงั 3 ปีไม่ต่ํากวา่ระดบั  B ต้องเป็นระดบั A อย่างน้อย 1 
ปี 

จดัการเรียนรู้แบบ on the job training รายงานผลตอ่ผู้บริหารทกุ 3 เดือน ตามขอบเขตหน้าท่ีในอนาคต 

มอบหมายงานใหม่ภายใต้โครงสร้างเพ่ือวดัผล รายงานความคืบหน้าทกุ 3 เดือน เพ่ือพฒันาทกัษะในการบริหาร 

ประเมินผลและเตรียมความพร้อมในการ
แตง่ตัง้ 

ผ่านการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ  

 

ขัน้ตอนการวางแผนและการดาํเนินการวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

  

 ในปีที่ผ่านมามีผู้จดัการและพนกังานในตําแหน่งสําคญัที่มีอายตุัง้แต ่48 ปีขึน้ไป เข้าร่วมโครงการวางแผน
และเตรียมความพร้อมทัง้สิน้ 23 ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจและค้นหาความจําเป็น
เร่งด่วน 

ในการทดแทนตําแหน่งงาน 

กาํหนดรายละเอยีดงานและ
คุณสมบัติผู้สืบทอดท่ีตรงต่อ

ตําแหน่งงาน 

สรรหาและคดัเลอืกผู้สืบทอด
ตําแหน่ง 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

ประเมินความพร้อมของผู้สืบ
ทอดในตําแหน่งท่ีพจิารณา 

จัดทําแผนและการเรียนรู้แบบ  
on the job training 

วางแผนและพฒันาเฉพาะบุคคล  
(individual development plan) 

ประเมินความเหมาะสม และความพร้อมต่อการดํารงตําแหน่ง โดยพจิารณาจากความสามารถในการเรียนรู้ วเิคราะห์ และ
ปฏิบัติงาน, การแก้ไขปัญหา, การส่ือสาร, การบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์ และภาวะผู้นําของผู้สืบทอด 

เมื่อผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การประเมิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะเข้าสู่การดําเนินการแต่งตั้ง   
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4. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังานตามกฎหมายแรงงาน และความเหมาะสมตาม
คณุวฒุิ  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสอดคล้องกบัการจ่ายผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั ในรูปแบบ
ของเงินเดือน ค่าลว่งเวลา  คา่คอมมิชชัน่/คา่ตอบแทนพิเศษเม่ือทํางานได้ตามเป้าหมาย โบนสั(ตามผลประกอบการของ
บริษัทฯ)รวมถึงการจดัสวสัดิการอย่างหลากหลาย นอกจากนีมี้การประเมินผลประจําปีเพื่อพิจารณาปรับคา่จ้างตาม
ผลงาน และความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ทัง้นีก้ารพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการรวมทัง้การปรับ
คา่จ้างเป็นไปตามผลงาน โดยไม่มีความแตกตา่งในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แต่อย่างใด  
 

รายการ 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

เงินเดอืนและโบนัส (ล้านบาท) 758.61 635.86 556.06 

 
 

สวัสดกิารวันหยุดและวันลา 
                                                                         บริษัทจดัให้มีสวสัดิการวนัลาต่างๆสําหรับพนกังานท่ีมีกิจธุระอนัจําเป็น 
                                                                   ตามที่กฎหมายกําหนด และเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายท่ีกําหนด ดงันี ้

 
 
 
 
 
สวัสดกิารช่วยเหลือพนักงาน 

บริษัทจดัให้มีสวสัดิการช่วยเหลือพนกังานอย่างหลากหลายและเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของบริษัท ที่จดัทําขึน้โดยไม่แบง่แยก ถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ดงันี ้

สวัสดกิารตามกฎหมาย สวัสดกิารเพิ่มเตมินอกเหนือจากกฎหมาย 
- กองทนุประกนัสงัคม 

- กองทนุเงินทดแทน 

- การลาพกัผ่อนประจําปี 

- การลาคลอดบตุร 
- การลารับราชการทหาร 
 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน 
- ประกนัอบุติัเหตสํุาหรับพนกังานที่ประสานงานภายนอก 
- คา่รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและทนัตกรรม 
- สวสัดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย 7 โรคร้ายแรง 
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภยัพิบติั 
- เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวิต 
- เงินช่วยเหลือกรณีสามีหรือภรรยา, บตุร, บิดามารดา เสียชีวิต 
- เงินกู้ ยืมฉกุเฉินปลอดดอกเบีย้สําหรับพนกังาน 
- สินเช่ือเคหะดอกเบีย้พิเศษกบัธนาคารชัน้นํา 
- สวสัดิการอื่นๆ เช่น ของเย่ียมไข้ ,เงินร่วมแสดงความยินดี 
   การมงคลสมรส, เงินรับขวญับตุร 
- การซือ้สินค้าบริษัทในราคาพิเศษ 

ประเภท 
วนัหยดุ/ลา 

ประ 
เพณี 

ลา
ป่วย 

ลา
กิจ 

พกั
ร้อน 

ลา
คลอด 

ลา
สมรส 

ฌาป
นกิจ 

ปฏิบติั
ธรรม 

วนั/ปี 13 30 5 6 98 5 5 3 
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สวัสดกิารช่วยเหลือกรณีเจบ็ป่วย  7 โรคร้ายแรง 
บริษัทให้ความช่วยเหลือพนกังานที่โชคร้ายประสบการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง ซึง่ทําให้มีวนัลาป่วยเกินกวา่

กฎหมายกําหนด และมีปัญหาการขาดรายได้จากการหยดุงาน  จงึดแูลช่วยเหลือพิเศษโดยพิจารณาให้สิทธ์ิการลาและ
จ่ายคา่จ้างในช่วงเวลาของการรักษา และพกัฟืน้ โดยมีอายงุานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  ซึง่กําหนดกลุ่มโรคที่ช่วยเหลือ
ดงันี ้

1.โรคมะเร็ง 
2.โรคไตวาย 
3.การทพุพลภาพทัง้หมดอย่างถาวร 
4.โรคภมิูคุ้มกนัทําลายเนือ้เย่ือตวัเอง(SLE) 
5.โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง หรือ 
กระดกูสนัหลงัอนัเป็นเหตแุก่อมัพาต 
6.โรคภมิูคุ้มกนับกพร่อง (HIV)  
7.ความผิดปกติของกระดกูหกัที่มีภาวะแทรกซ้อน 

 

ทัง้นีมี้แนวทางปฏิบัติคือ พนักงานต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุการเป็นผู้ เจ็บป่วยในกลุ่ม 7 โรคร้ายแรงตามท่ี
บริษัทกําหนด และมีเอกสารรับรองความเห็นโดยแพทย์ให้หยดุพกัเพื่อรักษาตวั ซึ่งพนกังานจะได้รับสิทธิการลาโดยได้รับ
ค่าจ้างในอตัรา 50-100% ของค่าจ้างงวดสดุท้ายก่อนการรักษาตวั เป็นระยะเวลาสงูสดุไม่เกิน 3 ปี (เง่ือนไขตามอายงุาน
ของพนกังาน) กรณีที่พนกังานไม่สามารถกลบัมาทํางานได้ตามปกติ บริษัทมีการพิจารณาสวสัดิการค่าชดเชยพิเศษโดย
มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่พนกังาน 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
 บริษัทดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อสวสัดิภาพและความเป็นอยู่ที่
มัน่คงของพนกังานหลงัเกษียณอาย ุโดยพนกังานท่ีมีอายุงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป สามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมคัรใจในอตัรานําส่ง ร้อยละ 3 และบริษัทจะร่วมสมทบร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน และมียอดนําส่งเงินสมทบในส่วนของ
บริษัทเข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นเงิน 55,615,957 บาท ทัง้นีพ้นกังานสามารถเลือกแผนการลงทนุของกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพได้ตามความสมคัรใจ, ช่วงวยั และความพร้อมของพนกังานเอง โดยปัจจบุนัมีสมาชิกในกองทนุทัง้สิน้ 1,434 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.1 จากจํานวนพนกังานปัจจบุนั ดงัแสดงรายละเอียดในข้อมลูด้านลา่ง 

สาขา 
ข้อมูลการเข้าร่วมกองทุนกองทนุสาํรองเลีย้งชีพของพนักงาน 
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 

บุรีรัมย์ 70 130 98 
รวม 2,092 2,161 1,434 
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5. การดูแลรักษาพนักงาน และการสร้างความผูกพัน (Engagement)  

 จากความมุ่งมัน่ที่จะดแูลพนกังานในองค์กรให้ปฏิบติังานอย่างมีความสขุ  สนกุ  และท้าทายกบัส่ิงใหม่ และเป็น
บ้านที่สองของทุกคน บริษัทจงึดาํเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเพื่อนพนกังาน และ
ร่วมกนัทําความดีเพื่อชมุชนและสงัคม เช่น กิจกรรมในวนัสําคญัตามเทศกาล ประเพณีและศาสนา, การจดักิจกรรมกีฬาสี
ภายในสาขา, กิจกรรม5ส ที่บ้านสูช่มุชน, กิจกรรมออกร้านการกศุลเน่ืองในโอกาสครบรอบปีมลูนิธิคณุแม่จินตนา ธนาลง
กรณ์ บนพืน้ฐานแห่งการสง่เสริมคณุภาพชีวิตตามแนวคิด Happy 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ยอดเย่ียม
ติดตอ่กนัมากกวา่ 16 ปี ในโรงงานยโสธร, 14 ปีในโรงงานสาขาท่าพระ และ 12 ปี ในโรงงานสาขาสาย 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัให้มีการดแูลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับการทํางาน (รายละเอียดใน ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน)  บริษัทยงัได้สง่เสริมบรรยากาศในการทํางานให้ สนกุ และท้าทาย
ความสามารถของพนกังาน ด้วยการเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงงานผ่านกิจกรรมตา่งๆ เพื่อ
สะสม Sabina Reward Point สําหรับการแลกของรางวลั และกิจกรรมสร้างการมีสว่นร่วมตา่งๆ 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      เพื่อสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานและองค์กร (Engagement) บริษัทได้สง่เสริมให้พนกังานมีความรู้สกึ
เป็นเจ้าของ (Involvement) และสร้างให้พนกังานมีสว่นร่วม (Participation) กบัองค์กรในหลากหลายมิติ กําหนด
เป้าหมายแห่งความสําเร็จด้วยกนั (Commitment) ทําให้พนกังานรู้สกึมีคณุคา่และความภาคภมิูใจในการทํางาน พร้อมทัง้
สนบัสนนุให้เกิดภาวะผู้ นําด้วยการมอบอํานาจในการตดัสินใจตามความเหมาะสม และมีการส่ือสารนโยบาย การแปลง
นโยบายไปสูก่ารปฏิบติั มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร สถานการณ์ความเป็นไปขององค์กรตลอดเวลา เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมและแรงขบัเคล่ือนในการผลกัดนัองค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม CEO BROADCAST (ผู้บริหารพบพนกังาน) ซึง่จดัประจําทกุเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
  
 ในสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 บริษัทยงัให้ความสําคญัในการดแูลพนกังาน โดยไม่มีแผนการเลิกจ้างและลด
สวสัดิการใดๆ อีกทัง้ยงัได้มอบเงินสนบัสนนุช่วยเหลือพนกังานขายและพนกังานอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบคําสัง่ปิดพืน้ที่
ปฏิบติังานตามประกาศควบคมุ รวมทัง้ประสานสิทธ์ิตา่งๆจากทกุหน่วยงานให้แก่พนกังานอย่างเต็มความสามารถ ทัง้นี ้
บริษัทได้ประเมินสถานการณ์การระบาด และพิจารณาลกัษณะการดําเนินงานของทกุหน่วย เพื่อกําหนดแนวทางให้การ
ดําเนินงาน ในส่วนสํานกังานกําหนดให้มีการ Work From Home และในสว่นของโรงงานกําหนดแนวปฏิบติัในการทํางาน 
โดยรณรงค์และดแูล ควบคมุ ให้พนกังานรักษาสขุอนามยัสว่นตน ได้แก่สวมหน้ากากอนามยั 2 ชัน้ ตลอดเวลา, หมัน่ล้าง
มืออย่างสม่ําเสมอ,  เว้นระยะห่างระหวา่งบคุคล และได้กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกนั ได้แก่ 
          - สํารวจข้อมลูและการเดินทางของพนกังาน เพื่อแยกผู้ที่มีความเส่ียง  

- คดักรองผู้ที่อยู่ในระหวา่งการตัง้ครรภ์ ให้ปฏิบติังาน Work From Home   
- การประชมุผ่าน Video Conference  เพื่อลดการเดินทาง และลดการรวมตวั 

           - ปรับเวลาเข้างานและเลิกงานให้เร็วขึน้ เพื่อลดความเส่ียงจากการแออดัระหวา่งเดินทางในชัว่โมงเร่งดว่น 
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- แบง่รอบการพกักลางวนัเป็น 2-3 รอบ เพื่อลดความแออดัขณะพกัรับประทานอาหารกลางวนั 
           - กําหนดมาตรการเฉพาะกิจเพื่อควบคมุความเส่ียงของพนกังาน โดยงดการวมกลุม่ของพนกังาน, มาตรการ 

  ควบคมุการเดินทางข้ามจงัหวดั และมาตรการกกัตวั 7-14 วนั กรณีพบความเส่ียง   
            - คดักรองบคุคลภายนอกที่ต้องเข้ามาในสถานประกอบการ โดยตรวจวดัอณุหภมิู การรับวคัซีน และอาการทัว่ไป  
           - จดัให้มีจดุวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือให้บริการ และทําความสะอาดพืน้ที่สมัผสัร่วม เช่น ราวบนัได ลกูบิด  

   อา่งล้างหน้า ห้องนํา้ ด้วยนํา้ยาทําความสะอาดสม่ําเสมออย่างน้อยวนัละ 3 รอบ 
- ประชาสมัพนัธ์เพื่อส่ือสารสถานการณ์การระบาด และให้ความรู้ในการป้องกนัตนเองทกุวนั 
- สนบัสนนุการเข้ารับการฉีดวคัซีนของพนกังานโดยไม่คิดวนัลา 
อีกทัง้บริษัทยังได้จัดให้มีโครงการเพื่อนเฝ้าเพื่อน เพื่อให้พนักงานร่วมกันเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงของเพื่อน

ร่วมงาน และยงัได้ดําเนินการจดัทํากรมธรรม์คุ้มครองโรคโควิด-19 ให้แก่พนกังานทกุคนในทกุสว่นงานในปี 2564  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
การประเมินความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน และความผูกพันธ์ต่อองค์กรกับพนักงาน  

บริษัทได้จดัให้มีการทําผลสํารวจความพงึพอใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรกบัพนกังานในปี 
2564 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของพนกังาน 1 ครัง้/ปี ใน 6 มิติ  
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โดยคาดหวงัคา่เฉลี่ยความพงึพอใจในระดบัมาตรฐาน 70% ระดบัดี 80% และระดบัดีมาก 90%ขึน้ไป เพื่อใช้

เป็นเกณฑ์ประเมินผลจากการสํารวจ เพื่อนํามาวิเคราะห์และสร้างแผนสนบัสนนุความพงึพอใจให้แก่พนกังาน 
 
ผลการดาํเนินการในปี 2564 

ผลสํารวจที่ได้จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กรและผู้บริหาร ทัง้นีโ้ดยภาพรวม
ได้แสดงถึงความภาคภมิูใจและความผกูพนัธ์ต่อองค์กรในระดบัดีมาก และพงึพอใจในด้านหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ระดบัดี ซึง่ได้มีการดําเนินการประชาสมัพนัธ์ผลการสํารวจผ่านช่องทางตา่งๆของบริษัทเพื่อให้พนกังานเกิดการรับรู้ ถือ
เป็นผลสําเร็จของการดําเนินการด้านการดแูลรักษาพนกังาน และการสร้างความผกูพนั (Engagement)  
 

ตารางแสดงผลสํารวจความพงึพอใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรกบัพนกังานในปี 2564 

 
 ผลสํารวจดงักล่าวเป็นมาตรฐานในการดําเนินการเพื่อพฒันาของบริษัท ทัง้นีไ้ด้มีการจดัทําแผนจากผลการ
ประเมินไปพฒันากิจกรรมสร้างความผกุพนัธ์ในปี 2565 เพื่อยกระดบัความผกูพนัธ์ในทกุมิติระหว่างพนกังานและองค์กร 
 
 
 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

136 
 

6. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
 พนกังานขององค์กรซึง่มีความแตกตา่งกนัจากพืน้ฐาน ภมิูหลงั 
ครอบครัว การศกึษา แนวคิด อาจเกิดปัญหาและอปุสรรคในการทํางานร่วมกนั 
รวมทัง้การทํางานภายใต้สภาพความกดดนัเพื่อมุ่งสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมาย 
อาจเกิดความเครียดและความขดัแย้งระหวา่งกนั บริษัทจงึต้องการปลกูฝัง
ทศันคติที่ดีตอ่การทํางาน เพื่อลดความขดัแย้งในการเห็นตา่ง เคารพความ
คิดเห็น ยอมรับระหวา่งกนั และเข้าใจกนัมากขึน้ เพื่อความสมัพนัธ์อนัดีในการ
ทํางานร่วมกนั  จงึกําหนด “วัฒนธรรม 4ดี” อนัประกอบด้วย คิดดี  พดูดี  ทําดี  
และเป็นคนดี บนพืน้ฐาน 8 วิธีการ ประกอบด้วย 

 ซึง่สง่ผลให้เกิดการทํางานเป็นทีม 
และร่วมมือระหวา่งกนัมากขึน้ 
 

 จากแนวทางการดําเนินงานในการบริหารทรัพยากรบคุคล แบบการบริหารจดัการทนุมนษุย์ Human 
Capital Management (HCM) ทําให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจจากการเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” (Learning Organization) สง่เสริมและสนบัสนนุคนในองค์กรให้พฒันาปรับปรุงตนเอง เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆตลอดเวลา 
มีการแลกเปล่ียนความรู้อนัอาจเกิดจากการลองผิดลองถกูและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยงัสมาชิกอื่นในองค์กร เพื่อให้
เกิดผลการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง อนันําไปสูก่ารสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้ เป็นการสร้างความได้เปรียบให้กบัองค์กรและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ธุรกิจ 
 

 จากผลของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทําให้ได้รับความสนใจจากนิสิตและนกัศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์ 
โดยในปี 2564 มีนิสิตนกัศกึษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์จํานวน 16 คน จากหลายสถาบนั ทําให้พนกังานภายในได้
ประโยชน์ทางอ้อมจากการทบทวนความรู้ก่อนการถ่ายทอด เพื่อฝึกประสบการณ์ให้แก่กลุม่นิสิต นกัศกึษา 

สายงานที่ฝึกปฏิบัติ 
จาํนวนนิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมประสบการณ์กับบริษัท (คน) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สายงานบริหารธุรกิจ 12 10 2 

สายงานพัฒนาผลิตภณัฑ์ 3 5 - 
สายงานการผลิตและคลังสินค้า 14 25 14 

รวม 29 40 16 

 

เพิ่ม ลด 
ความพอใจ 
ความมองบวก 

เสียเปรียบให้ (รู้จกัการเสียเปรียบ) 
สติ (พิจารณาตนเองก่อน) 

เปรียบเทียบ 
ความมองลบ 
การเอาเปรียบ 
มองผู้อื่นผิดไปก่อน 
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ทัง้นีเ้น่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทําให้มีสดัส่วนการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในปี 2564 ลดลงจากเดิม รวมถึง
มีการเล่ือนแผนการฝึกประสบการณ์ของข้าราชการในโครงการพฒันานกับริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)  สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สงักดัสํานกันายกรัฐมนตรี ที่บริษัทได้รับเลือกให้เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์ โครงการ 
นปร. ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2562   
 

7. การปฏิบัตด้ิานแรงงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทยอมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของพนกังาน รวมทัง้การเคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อ “การเคารพสิทธิมนษุยชน”  นอกจากนี ้กรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่พนกังาน ทางบริษัทมีรอบระยะเวลาแจ้งเตือนขัน้ตํ่าให้พนกังานรับทราบ ดงันี ้

 

การเปล่ียนแปลงการปฏบิัตงิาน ระยะเวลาแจ้งเตือนขัน้ตํ่า 

การเปลีย่นแปลงวนัหยดุประจําปี / วนัพกัร้อน 1 เดือน 

การโอนย้ายแผนก / ตําแหน่งงาน 1 เดือน 

การโอนย้ายสถานท่ีปฏิบตัิ / การควบรวมแผนก 1-2 เดือน 

การตอ่เกษียณ 9 เดือน 
 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 402-1 รอบระยะเวลาแจ้งเตือนขัน้ต่ําเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน 
 

ข้อมูลบุคลากร ปี 2562-2563-2564 
จาํนวนพนักงานทัง้หมด จาํแนกตามระดับ 

 
สาขา 

จํานวนพนักงาน (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหารระดับสูง 6 7 6 7 6 7 

ผู้บริหารระดับกลาง 3 19 3 18 4 14 

ผู้บริหารระดับต้น 12 42 12 45 7 45 

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

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

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

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 405-1 ความหลากหลายของหน่วยงานกํากบัดแูลและพนกังาน 
 

จากสถานการณ์โควิดจะทําให้มีอตัราการลาออกของพนกังานเพ่ิมขึน้ โดยมีอตัราเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 21.2 ดงั
แสดงรายละเอียดในข้อมลูด้านล่าง ซึง่เป็นอตัราที่สงูขึน้จากปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาด  ควบคมุ และปิดพืน้ที่ตา่งๆ 
ซึง่สง่ผลตอ่การเคล่ือนย้ายแรงงาน ซึง่เป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ และเป็นไปตามแผนการบริหารงานที่บริษัท
รองรับไว้ 
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หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 401-1 การจ้างพนกังานใหม่และการ 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  
บุรีรัมย์ 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 ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 401-3 การลาคลอด 
 

โรงงาน กองทุนสาํรอง
เลีย้งชีพ 

ค่ารักษาพยาบาล เงนิกู้ ยืมฉุกเฉิน / 
กองทุนอุ่นใจ 

เงนิช่วยเหลือพเิศษ 
พนกังานและครอบครัว ภยัพิบติั 

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 
บุรีรัมย์ 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 ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 401-2 ผลประโยชน์ที่มอบให้แก่พนกังานประจํา   
 

 
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 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   

 

139 
 

7.6 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
7.6.1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูลแลการทาํบัญชี เลขานุการบริษัท 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน พร้อมแนบข้อมูลของบุคคลดังกล่าว 
 
  เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาววาจา  มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2556  
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

 ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัข้อกฏหมายและกฏระเบียบด้านหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงที่มีนยัสําคญัตอ่ คณะกรรมการ 

 จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฏหมาย  ข้อบงัคบัของ
บริษัท  

 จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏิบติัอย่างถกูต้อง 

 ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดําลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
o ทะเบียนกรรมการ 
o หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของ
บริษัท 
o หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
o แบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี(56-1)และรายงานประจําปี(56-2) 

 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 นอกจากนีย้ังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท
ปฎิบติัให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องตา่ง ๆ 
โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงแหน่งเลขานกุารบริษัทและผู้ควบคมุการทําบญัชีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ1 

 
    หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯได้มีมติแต่งตัง้                     
นายสัมพันธ์  ปุยภิรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เน่ืองจากเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเข้าใจในกิจกรรม
ดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี 

โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ2 
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7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ 
บริษัทฯ  ได้ดําเนินการจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมลู และ

ข่าวสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการตอบข้อ
ซกัถามของนกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องซึง่สามารถติดตอ่เข้ามาทางผู้ดแูลหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ คือ คณุสมคิด 
ผดงุเกียรติศกัด์ิ   โดยผ่านทางอีเมล์ ir@sabina.co.th   หรือโทรศพัท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400 

 
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัท มหาชน จํากดั และแนวทางการปฏิบติัของสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุติั แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่า
สอบบญัชีของบริษัททกุปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  ข้อ
7(7)  ระบใุห้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี   หากผู้สอบบญัชี
รายเดิมปฏิบติัหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว  ห้ารอบบญัชี
ติดต่อกนั  โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิม
ได้                                                                                                           

         ซึง่ปี 2564  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติแตง่ตัง้  นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน  หรือนายชยัยทุธ  องัศวุิทยา  หรือ
นางสาวดรณี  สมกําเนิด  หรือนางสาวจารุณี  น่วมแม่ หรือนายศิรเมศร์  อคัรโชติกลุนนัท์ หรือนางสาวเยาวลกัษณ์  
สมประเสริฐ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี  4563 , 3885, 5007, 5596, 11821 และ 11902 ตามลําดับ  แห่ง
สํานกังาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีของบริษัททัง้สิน้ 910,000  บาท  ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ได้ปฎิบติัหน้าที่อย่าง
เหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม และ     ผู้สอบ
บญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท  บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   

 
ตารางค่าสอบบัญชี                                   

หน่วย : บาท 
 ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 910,000 910,000 
บริษัทย่อย 1 บริษัท 640,000 640,000 
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่เดินทาง, คา่ไปรษณียากร, คา่โทรสาร ฯลฯ เบิกตามจํานวนที่จ่ายจริง เบิกตามจํานวนที่จ่ายจริง 

 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนอื่นๆให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   และ

บริษัทย่อย สํานกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
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8. รายงานผลการดาํเนินงานที่สาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ  
8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
 บริษัทเปิดเผยสรุปผลการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ใน เอกสารแนบ 7 รายงาน
คณะกรรมการบริษัท 
 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการ 
 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง โดย
บริษัทได้มีการสง่เสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที่กรรมการการ เช่นหลกัสตูร
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบนัอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยในปี 2564  มี
กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

 สําหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จดัการและ
ฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบายการดําเนินงานของบริษัท  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูบริษัทในเครือ 
การประชมุ คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) สําหรับตําแหน่งงาน
หลกั โดยกําหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยทุธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันา
ผู้บริหารตามแผนท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที่ได้ 
 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง โดยได้จดัให้มีแผนการคดัเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง
งานบริหารที่สําคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดัเลือกผู้ สืบทอดตําแหน่งงานดงันี ้
 
 
 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง การอบรม 

คณุสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษัท และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

-   TLCA CFO Professional 

DevelopmentProgram (TLCA CFO 

CPD) 2021 
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          1.ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 
เม่ือตําแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้บริษัทจะจดัให้มีระบบการให้ผู้บริหารใน
ลําดบัใกล้เคียง รักษาการในตําแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคดัเลือกบุคคลากรที่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่บริษัทได้กําหนดไว้  
 
        2.ระดบัผู้บริหาร ตัง้แตร่ะดบัรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการฝ่าย 
เม่ือตําแหน่งวา่งลงหรือผู้ที่อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตําแหน่งของ
ระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี ้วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกําลังคนให้
สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทโดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียมทดแทนคน
ที่ลาออกโดยกําหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม 

 
การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลงานประจําปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการ
ประเมินผลทัง้คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบคุคล และคณะกรรมการชดุย่อยทัง้นีบ้ริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกนัและมีความ
สอดคล้องกับตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้มีการทบทวนเพื่อให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ
หลกั ดงันี ้

1.โครงสร้างคณุสมบติัของกรรมการ   
2. การเข้าร่วมประชมุ 
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
4. เร่ืองอื่น ๆเช่นการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชดุย่อยรายบคุคลมีหวัข้อประเมินแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อ

หลกั ดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุย่อย  
2. การประชมุของคณะกรรมการชดุย่อย 
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 
บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลบัมายงับริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมี
ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
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คณะกรรมการรายบุคคลเพ่ือร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบติังานของ
กรรมการให้ดีย่ิงขึน้ 

วิธีการประเมิน  คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชดุย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่
ละคนโดยกาเคร่ืองหมายที่ช่องให้คะแนนตัง้แต1่-4 

 
โดยมีความหมายดงันีเ้ร่ิมจาก 1 =  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  2 = ไม่เห็นด้วย  3 = เห็นด้วย             

4 = เห็นด้วยอย่างมาก 
ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 

2564  อยู่ในระดบัดี มาก 
ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จดัการ(CEO) โดยใช้หวัข้อในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ประกอบด้วยหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1.ความเป็นผู้ นํา 
2.การกําหนดกลยทุธ์ 
3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4.การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8.การสืบทอดตําแหน่ง 
9.ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10.คณุลกัษณะสว่นตวั 
ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการในปี 2564 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัท

ฯมีความตัง้ใจที่จะประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการที่ดี 

 
1) กรรมการอิสระ 

บริษัทได้ กาํหนดนิยามของ  “กรรมการอิสระ” วา่จะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือไม่เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ
ของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนก่อนวนัที่
ได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 

แห่ง 
 
2) ระบุวิธีการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการ(CEO)/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการผู้จัดการ (CEO) 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้ จัดการ(CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลือกจากผู้บริหารท่ีมีอยู่ในปัจจนัหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัท เมีความเข้าใจในธุรกิจของบรืษัทป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการเป็นภาวะผู้ นําของ
องค์กรณ์สามารถบริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจน
เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติมีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
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 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ ประกอบด้วย :  
1)  การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
2)  ความรู้ ความสามารถ ในการดําเนินธุรกิจผู้ที่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบติัเฉพาะใน ด้าน

ตา่งๆ ที่มี ความจําเป็นอย่างย่ิงและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  
3) ประสบการณ์ในธุรกิจและการบริหารจดัการองค์กร  
4) ประสบการณ์ในการเป็นผู้ นําขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้ นําสงู  
5) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
6) ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจะดําเนินการโดยผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโดยได้พิจาณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ตนถือ 
  2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็น   กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
  3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่
ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

  4. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนเข้าไปแทน 

 5.  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

* มีตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
หมายเหต ุ -  นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์   ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2564 และคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4/2564 

ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2564  เน่ืองจากติดภารกิจส่วนตวั 
 -  นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ  ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2564 ในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากติด

ภาระกิจสว่นตวั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
(จาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 7 ครัง้ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 4 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 12 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

รวม 2 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

รวม 2 คร้ง 
นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ 7/7  12/12   
นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร * 
นางสชุญัญา  ธนลงกรณ์ 

7/7 
7/7 

 12/12 
 

2/2  

นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ * 7/7  12/12  2/2 
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ * 7/7  12/12  2/2 
นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี  7/7  12/12  2/2 
นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ 6/7 4/4  2/2  
นายสมชยั  วนาวิทย 7/7 4/4  2/2  
นายยทุธนา อดิพฒัน์ 7/7 4/4  2/2  
นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 6/7 3/4    
นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 7/7    2/2 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี  2564  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูล
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึง อํานาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชําระไปแล้ว ในปี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
  ปี  2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 
 
 
- นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร 
 
-นางสชุญัญา  ธนลงกรณ์ 
 
- นายสมคิด  ผดงุกียรติศกัด์ิ 
 
- นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
 
- นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 
 
- นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 
 
 
 
- นายสมชยั วนาวิทย 
 
 
- นายยทุธนา อดิพฒัน์ 
 
 
-นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ 
 

- คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
 - คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ  
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 

0.36 
0.12 
0.54 
0.12 
0.32 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
0.06 
0.06 
0.12 
0.24 
0.06 
0.12 
0.24 
0.06 
0.12 
0.24 
0.12 
0.24 
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  ปี  2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

-นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ 
 
 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร  
(ฐานะผู้บริหาร) 
 

- คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คา่ตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- เงินเดือน คา่ตําแหน่ง และคา่นํา้มนัรถยนต์ 
โบนสั 
- คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 

0.06 
0.12 
0.24 
27.60 
0.30 

 
สําหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2564 คือค่าตอบแทนพืน้ฐานสําหรับ

กรรมการทุกคนในอตัราเท่ากัน และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
ตําแหน่ง คา่ตอบแทน (บาท/เดือน) 

กรรมการ 10,000 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการบริหาร 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 
กรรมการบริหาร 5,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 
บําเหน็จกรรมการกําหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท  โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมี

อํานาจจดัสรร และกําหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 
 

 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ สาํหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

- บริษัทฯ จดัหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจํานวน  4  คนั 
 - บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ แก่พนกังานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนกังานจ่าย

สะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอตัราดงันี ้
 - ระดบัผู้จดัการฝ่ายและผู้อํานวยการ อตัรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
 - ระดับรองกรรมการผู้ จัดการและกรรมการผู้ จัดการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของ

คา่จ้างที่ได้รับในแตล่ะเดือนก่อนหกัภาษีเงินได้ 
- ระดบัผู้บริหาร  จดัให้มีประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ 
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8.1.3 การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  แผนงานทางธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยโดยบริษัท  ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.90  บริษัทมีนโยบายในการกํากบั
ดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเช่นเดียวกบับริษัท โดยมีฝ่ายจดัการของบริษัทเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
และเป็นผู้ บริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด 
วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัท โดยจดัให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัท
ย่อยอย่างสม่ําเสมอเพื่อควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพื่อควบคุมในเร่ืองของการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถท่ีจะ
ติดตามดแูลควบคมุการดําเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคมุภายใน
ที่ดีบริษัทจงึได้กําหนดหลกัเกณฑ์ที่สําคญัดงันี ้ 

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอโดยให้สํานักงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ ติดตามดแูลและควบคมุระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยอยู่เป็นประจํา 

-บริษัทได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทย่อยในการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญตาม
หลกัเกณฑ์ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกบับุคคลภายนอกเช่นการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน หรือการทํารายการสําคญัอื่นใด ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

-ข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอื่นในการบริหารกิจการบริษัทย่อยไม่มี 

 
8.1.4 การตดิตามให้มีการปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการกาํกับดูแลกิจการ 

 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัที่ชดัเจนในการดแูลและขจดั
ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตมีุผล 

การทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูต่อที่ประชุมโดย
ระบมุลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักล่าว ด้วยข้อมลูที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้   หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   รายการ
ดงักล่าวจะได้รับการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นต่อการทํา
รายการดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ
เปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดงักล่าวด้วย   ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนัน้จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลที่
มีความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
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เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพื่อให้บริษัทมีข้อมลูประกอบการดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยผ่านวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2564 รวมทัง้คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทกุรายการเป็นรายการที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.(รายละเอียดตามหัวข้อ การควบคุมภายในและ
รายการระหวา่งกนั ข้อ 9) 

2. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมลูใช้ข้อมลู

ภายในของบริษัทที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 7 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิด
ทางวินยัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมลูภายในที่ตนล่วงรู้
ก่อนเปิดเผยสูส่าธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทนุรับทราบข้อมลูภายหลงัจากวนัที่ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมลู   อย่างน้อย24 ชัว่โมง แต่ถ้าข้อมลูมีความซบัซ้อนมากให้รอถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลูได้มีการ
เผยแพร่แล้ว นอกจากนี ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้
รับทราบทกุครัง้ 

โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้
ขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท
ให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถกูต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

            3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption) พร้อมทัง้มีการกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยทกุคนปฏิบติัตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดนโยบายท่ีเน้นการปลกูจิตสํานกึ
ให้พนกังานและผู้บริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทจุริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพฒันา
องค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ความเสียหายของ
กิจการ รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวกับการต่อต่านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน ดังนัน้เพื่อเป็นการ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว และปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กําหนดกรรมการผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยทกุคน ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้
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 เน้นการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดบั ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทัง้สร้างคา่นิยมที่ดี เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กําหนดให้กรรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่
เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบริษัท ต่อ
ตนเอง ตอ่ครอบครัว ตอ่เพื่อน และตอ่คนรู้จกั 

 สร้างระบบการควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกํากบั
ดแูลกิจการที่ดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ 

 บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจดัเก็บข้อมลูที่ได้รับ
จากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ ร้องเรียนเป็นสําคัญ โดยจะได้รับ
ความคุ้มครองจากการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม            

 การทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทํา
นัน้ผิดกฎหมาย 

 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการส่ือสาร และประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริษัท พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้การกําหนดนโยบาย หลกัปฏิบติั รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จาก
นโยบายดงักล่าวได้กําหนดเป็นมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 
และกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัท
ฯโดยบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th (ตามหัวข้อ 5.ความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, Governance) ใน
เอกสารแนบท่ี 6 รายงานความยัง่ยืน) 
4.  มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 บริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จากพนกังาน บคุคลที่เก่ียวข้อง  และ
ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึ่งทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บคุลากรของบริษัทฯ บคุคลที่เก่ียวข้อง และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน
ในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส     ข้อร้องเรียน  เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
พฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 
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 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบติัหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการ

ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองที่เก่ียวข้องกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ

สนบัสนนุทางการเมือง ด้านการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล และการรับ  การให้ของขวญั  

ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  

 มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น    เพื่อ

สอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเร่ือง พร้อมกําหนด

มาตรการดําเนินการ  เพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่โดย

ทางคณะกรรมการจะมีการกลัน่กรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ตอ่ไป    

 การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ หากผู้

ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคญั  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อ

ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

 หากผู้ถูกกล่าวหา กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง  ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน่    ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ที่กําหนดไว้     หาก

กระทําผิดตอ่กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านอีเมล์        :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 

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

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านไปรษณีย์      :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

 หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

                                                        

ไปรษณีย์ : บริษัท ซาบีน่า  จํากดั(มหาชน)  
              เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
              เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 
 
โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลที่

เก่ียวข้อง แต่หากผู้ ร้องร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จง

ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้

ร้องเรียนเป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียน

ตําแหน่งงาน  ลักษณะงาน  สถานที่ทํางาน  สั่งพักงาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบัติงาน    เลิกจ้าง อัน

เน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็น

ความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถกูเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง  

   นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนใน
กรณีการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงพฤติกรรมที่สอ่ถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางดงันี ้  
      ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
                                กรุงเทพมหานคร 10700 
    โดยข้อมลูร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียน
การกระทําผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป         

 
8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 บริษัทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านไว้ในเอกสารแนบ 8 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 
 บริษัทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการชดุอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านไว้ในเอกสารแนบ 9 รายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และเอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 
9.1 การควบคุมภายใน 
 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบผ่านสํานกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
มีการตรวจสอบระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับ
จากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  1/2565 เม่ือวนัที่  21 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจดัทําขึน้จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการควบคมุการปฏิบติังาน
ของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และด้านระบบการติดตาม ทัง้นี ้จากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทําให้การบริหารจดัการ และการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เป็นไปได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ   
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9.2 รายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกัน 

 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   
ในระหว่างปี   2564  บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด  มีรายการ

ระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้ สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี  2564  
ตามลําดบั  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดงันี ้

  

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ซือ้วตัถดิุบ 
เช่น ผ้า,ลกูไม้
,ยาง 

21.87 สินค้าที่บริษัทฯ ซือ้จากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระ
เงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัที่บริษัทฯ 
ซือ้จากผู้ขายรายอื่นทัว่ๆ ไป 
ความจําเป็นในการทํารายการ: โดยปกติ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้มีนโยบายใน
การซือ้วตัถดิุบและวสัดตุา่งๆ ร่วมกนัโดยการ
ซือ้ผ่านบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบาง
กรณีที่การสัง่ซือ้ในปริมาณมาก ทําให้บริษัท
ฯ และบริษัทย่อยสามารถซือ้วตัถดิุบและวสัดุ
ตา่งๆ ในราคาที่ถกูลงได้ บริษัทฯ จะทําการ
สัง่ซือ้ผ่านบริษัทย่อย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัท
อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 

  ซือ้สินค้า
สําเร็จรูป 

-  
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ขายสินค้า
สําเร็จรูป 

515.37 
 
 

สินค้าและวตัถดิุบที่บริษัทฯ ขายให้บริษัท ซา
บีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นรายการทางการค้า
ปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระเงิน
ตามปกติ 
 
ความจําเป็นในการทํารายการ: เน่ืองจาก
บริษัทฯ บริหารกําลงัการผลิตของทกุโรงงาน
เสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกนั ในบางกรณี
บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเหลือ ในขณะที่
บริษัทย่อยมีกําลงัการผลิตไม่เพียงพอ บริษัท
ฯ ได้ซือ้วตัถดิุบและผลิตชดุชัน้ในเพื่อขาย
ให้แก่บริษัทย่อย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัท
อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 

  ขายวตัถดิุบ -  
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

รายได้รับจ้าง
ตดัเย็บชดุ
ชัน้ใน 
 

39.39 บริษัทฯ รับจ้างตดัเย็บชดุชัน้ในจากบริษัท ซา
บีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึง่เป็นรายการทาง
การค้าปกติ เป็นราคาและเง่ือนไขการชําระ
เงินปกติ 
 
ความจําเป็นในการทํารายการระหวา่งบริษัท
ฯ กบับริษัทย่อย: เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายที่จะรับจ้างตดัเย็บชดุชัน้ในให้แก่
บริษัทย่อยเป็นรายการใหญ่ และตอ่เน่ือง 
โดยที่ผ่านมาการรับจ้างตดัเย็บดงักลา่ว เป็น
กรณีที่บริษัทฯ มีกําลงัผลิตเหลือ จงึได้รับจ้าง
บริษัทย่อย เพื่อใช้กําลงัผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
รายการที่บริษัทฯ ทํากบับริษัทย่อย: รายการ
ดงักลา่วเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มี
ราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็น
เง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัทอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

คา่จ้างตดั
ชิน้งานชดุ
ชัน้ใน 

16.09 คา่จ้างตดัชิน้งานชดุชัน้ในที่บริษัทฯ วา่จ้าง 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั เป็นราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ 
ความจําเป็นในการทํารายการกบับริษัทย่อย: 
เน่ืองจากบริษัทฯ บริหารกําลงัการผลิตของ
ทกุโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกนั 
สว่นงานการตดัชิน้งานชดุชัน้ใน ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย จงึทําหน้าที่ป้อนชิน้งานตดัสู่
ทกุโรงงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
รายการที่ทํากบับริษัทย่อย: รายการดงักลา่ว
เป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการชําระเป็นเง่ือนไข
เดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัทอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

รายได้คา่เช่า 0.23 บริษัทฯ ให้บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 
เช่าพืน้ที่โรงงานยโสธร เม่ือวนัที่ 15 
กมุภาพนัธ์ 2562 กําหนดราคาคา่เช่าโดยอิง
ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการเช่าตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน

การทาํรายการ 
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

คา่เช่าพืน้ที่
สํานกังาน
และคลงั 
สินค้า 

1.71 บริษัทฯ เช่าพืน้ที่สํานกังาน และคลงัสินค้า 
จากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั เม่ือวนัที่ 
1 มิถนุายน 2562 กําหนดราคาคา่เช่าโดยอิง
ราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนัน้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการเช่าตามปกติของ
ธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง 
 
 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

รายได้เงินปัน
ผล 

205.69 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท์ จํากดั 
 
 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ลกูหนีก้ารค้า 233.36 เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ขายสินค้า
ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 
 
 
เง่ือนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ขายสินค้า
ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักลา่วเป็นการซือ้ขายตามปกติ
ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง  เง่ือนไขการ
ชําระเป็นเง่ือนไขเดียวกนักบัที่ใช้กบับริษัท
อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั 
 
 

    

  เจ้าหนีก้ารค้า 
 

7.39 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ /
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน
การทาํรายการ 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

ดอกเบีย้รับ 4.03 ดอกเบีย้รับเกิดจากการให้บริษัท ซาบีน่า 
ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ ยืมเงิน กําหนดอตัรา
ดอกเบีย้ 3.00 % ตอ่ปี  ซึง่สงูกวา่อตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์
อีสท์ จํากดั 

เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัท 
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ถือ
หุ้น 99.90% 

เงินให้กู้ ยืม 183 บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเหลืออยู่ จึงให้บริษัท 
ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  กู้ ยืมเงินเพื่อชําระ
หนีก้บัสถาบนัการเงินอื่น 
 

 
 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกนักับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ระหวา่งกนั และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอย่างยติุธรรม 
สมเหตสุมผล และมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นหลกั ทัง้นี ้กรรมการ
ผู้ มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว  
 
   นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 11/2551 เม่ือวนัที่ 10 มิถนุายน 2551   มีมติ
กําหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง และรายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว และนโยบายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขัน้ตอนการอนมุติัรายการระหวา่งกนัดงันี ้
 

1. รายการค้าที่เกิดขึน้เป็นปกติ 
 รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเช่น การซือ้วตัถดิุบ เป็นรายการที่เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็น
รายการค้าปกติธุรกิจ  ดงันัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัสําหรับรายการดงักลา่ว 
โดยระบเุง่ือนไขการทํารายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยติุธรรม  
สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้  โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุติัใน
หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัดงักลา่ว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดงักลา่วได้
เป็นระยะ 
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2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 
 รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวเช่น การซือ้ขายหุ้น  เป็นต้น บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม  หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญ
อสิระหรือผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักลา่ว  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระจะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาอนมุติั การทํารายการของคณะกรรมการหรือผู้
ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  ตามแต่กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
3. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลกัษณะที่เป็นการ
คํา้ประกนัสว่นบคุคลโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ตอ่การกู้ ยืมเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจากสถาบนัการเงินตา่งๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนัใดๆ รวมถึงการท่ีบริษัทให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วย 

 
 รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ฝ่ายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุ่ม
ตรวจรายการที่เกิดขึน้ จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุประจํางวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ใน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตราฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงนิ 

 
 
 

บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย 
งบการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31  ธันวาคม  2564 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุ              วนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย  และของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดย        สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัสําคญัที่สดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัตอ่ไปนี ้

การแสดงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือเป็นจํานวนท่ีมีนัยสําคญัได้แสดง
มลูคา่ตามวิธีราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ  แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่  ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วอายขุองสินค้าคงเหลือมีอายไุม่
ยาว กลุ่มบริษัท ดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นชุดชัน้ใน  และผู้บริหารใช้
ข้อมลูจากรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า ในแตล่ะช่วงอายขุองสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที่ล้าสมยัรายตวัประกอบใน
การพิจารณาค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ  ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงระบวุ่า การวดัมลูค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเร่ืองที่มีนยัสําคญั 
ซึง่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการคํานวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการ
จดัทํารายงานวิเคราะห์อายขุองสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตัง้ประมาณการการ
ลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือและสุ่มทดสอบการตัง้ประมาณการการลดมลูค่าลงของสินค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว รวมทัง้การทดสอบการคํานวณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้า
คงเหลือกบัมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมลูที่ได้เปิดเผยเก่ียวกับการ
วดัมลูคา่สินค้าคงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกลุ่มบริษัท    (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่
ตอ่ข้อมลูอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอา่นและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่
วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  

ผู้ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่
ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั
เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า   
ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้  ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู  การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ได้รับ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยั
อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบ
การเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่
กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดย
ถกูต้องตามที่ควร  
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 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั  ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายใน
ซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล
ที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสําคญัมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักลา่ว 

 
 
 
 
 
 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 4563 
 
 
 
 
 
 

สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2565 
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       บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

1. ข้อมูลทั่วไป   
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จํากดั) ได้จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากดัภายใต้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ 
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โดยมีสํานกังานใหญ่
ตัง้อยู่เลขท่ี 177 หมู่ที่ 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตัง้อยู่เลขท่ี 236 หมู่ที่ 10 ตําบลดู่
ทุ่ง       อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ที่ 6 ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์               
บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
หลกัเป็นชดุชัน้ในสตรี  
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากดัภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศไทยเม่ือ วนัที่ 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตัง้อยู่เลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษัทย่อยประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึง่มีผลิตภณัฑ์หลกัเป็นชดุชัน้ในสตรี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจบุนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจ
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีฝ่้ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 
และตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษัทได้ยกเลิกการใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว               
สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID 19)  สําหรับทกุเร่ืองที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบติัในปี 2563   เน่ืองจากสิน้สดุระยะเวลาการใช้มาตรการผ่อนปรน               
ซึง่การยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษัท  

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
          งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตเ่ปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
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งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขัดแย้งกันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงินภาษาไทยเป็นหลกั 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึง่
ถือเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้น 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนักบับริษัทฯ หลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที่มีนยัสําคญัออกแล้ว 
งบการเงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชี 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตท่ี่ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทําขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกตา่งกนัให้ใช้งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

1.5 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดยทางตรง
หรือทางอ้อมและกิจการที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกนัมีดงันี ้

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 สดัสว่น

การถือหุ้น 

บริษัทย่อย :       

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั  ผลิต และจําหน่ายเสือ้ผ้า
สําเร็จรูป และชดุชัน้ในสตรี 

 ถือหุ้นและมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 99.90% 

 

งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ซึง่
ถือเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้น 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนักบับริษัทฯ หลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที่มีนยัสําคญัออกแล้ว 
 

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
            1.6.1   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

           ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบั  ปรับปรุง  และฉบบัใหม่ จํานวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุ่ม
บริษัท  

 

1.6.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

                  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 ดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่   1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 
ฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 และฉบบัที่ 16 จะไม่มี
ผลกระทบ   ตอ่งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั   

 

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบญัชีที่สําคญัสรุปได้ดงันี ้

2.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

บริษัทฯ บนัทกึรายได้และคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ                     
เม่ือมีการส่งมอบสินค้า ยกเว้นกรณีที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าที่รับจ้างผลิตตามคําสัง่ที่กําหนดเป็น
พิเศษของลกูค้า จะรับรู้รายได้โดยพิจารณาถึงขัน้ความสําเร็จของงาน 

- รายได้จากการให้บริการ จะบนัทกึเป็นรายได้โดยพิจารณาถึง ขัน้ความสําเร็จของงาน 
- ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

- เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนั
การเงินที่มีกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

2.3 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าสําเร็จรูป  งานระหว่างผลิต และวตัถดิุบ บนัทึกในราคาทนุ โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ มลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะได้รับ
คืน แล้วแตอ่ย่างใดจะต่ํากวา่  
บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้า เม่ือคาดว่าสินค้าจะเส่ือมสภาพ  หรือล้าสมยั โดยพิจารณาจากสภาพปัจจบุนั
ของสินค้าคงเหลือและแนวโน้มของความนิยมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ 
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2.4 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 

เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าก่ึงหนึ่ง หรือมีอํานาจในการควบคุม
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทย่อยดงักล่าวได้ถูกนํามารวมในการจดัทํางบการเงินรวมนบัตัง้แต่บริษัทฯ มี
อํานาจควบคุมจนถึงวนัที่สิน้สดุการเป็นบริษัทย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกําไร
ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว  
เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทนุ 

2.5 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน แสดงในราคาทนุ  
อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร และอปุกรณ์ แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่เส่ือมราคาสะสม 
คา่เส่ือมราคา คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงันี ้
 
          ปี 
   อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร   20 
   เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์    10 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์        3 
   เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังาน    5 
   ยานพาหนะ       5 

2.6 รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ ทรัพย์สินและ
หนีสิ้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียน(ซือ้และขาย
ตามลําดบั) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตรา
ตา่งประเทศดงักลา่วได้รวมอยู่ในงบกําไรขาดทนุแล้ว 

2.7 สญัญาเช่า 
 

ณ วนัที่เร่ิมสญัญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่     โดยสญัญาเช่า
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัน้เป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้
สําหรับช่วงเวลาหนึง่เพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

กลุม่บริษัทที่เป็นผู้ เช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวดัมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของ
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเร่ิมแรก ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกที่
เกิดขึน้ จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัด้วย
ส่ิงจงูใจตามสญัญาเช่าที่ได้รับ 

ราคาทนุของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึน้สําหรับผู้ เช่าในการรือ้และ    ขนย้ายสินทรัพย์
อ้างอิง การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบรูณะสินทรัพย์อ้างองิให้อยู่ในสภาพตามท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง
และเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอน  ให้แก่กลุ่มบริษัท
เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถกูคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง
วนัสิน้สดุของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวนัสิน้สดุอายสุญัญาเช่าแล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน 

 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
 

ณ วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสิ้นตามสญัญาเช่าด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่
ยงัไม่ได้จ่ายชําระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หากอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่านัน้
ไม่สามารถกําหนดได้ หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าโดยการใช้วิธีดอกเบีย้ที่แท้จริงและลด
มลูค่าตามบญัชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที่จ่ายชําระแล้วโดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบีย้จากหนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุน นอกจากนี  ้มูลค่าตามบัญชีของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที่รวมอยู่ในการวดัมลูคา่ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ประกอบด้วย 
 

- การจ่ายชําระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายชําระคงท่ีโดยเนือ้หา) หกัลกูหนีส่ิ้งจงูใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่กับดชันีหรืออัตรา ซึ่งการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันีหรืออัตรา ณ วนัที่ 
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จํานวนเงินที่คาดวา่ผู้ เช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกนัมลูคา่คงเหลือ 

- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือ้ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลที่ผู้ เช่าจะใช้สิทธิเลือกนัน้ 

- การจ่ายชําระคา่ปรับเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากข้อกําหนดสญัญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้ เช่าจะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต่ํา 
 

จํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสญัญา
เช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต่ํา จะถกูรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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กลุม่บริษัทที่เป็นผู้ให้เช่า 
 

กลุม่บริษัทจะจดัประเภทสญัญาเช่าแตล่ะสญัญาเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ หรือสญัญาเช่าดําเนินงาน 

ในการจดัประเภทสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะทําการประเมินว่าสญัญาเช่านัน้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมด
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับหรือไม่ โดยสญัญาเช่าจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากสญัญานัน้
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับ และจะจดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าดําเนินงาน หากสญัญาเช่านัน้ไม่ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้ เป็นเจ้าของ
พึงได้รับ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคํานึงถึงข้อบ่งชีอ้ื่น เช่น อายุสญัญาเช่าครอบคลมุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
สว่นใหญ่ของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น 

กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าดําเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า 

 
สญัญาเช่าช่วง 

ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงกลุ่มบริษัทจะพิจารณาสญัญาเช่าหลกัและสญัญาเช่าช่วงแยกออกจากกนั โดยสญัญาเช่าช่วงจะถกู
จดัประเภทโดยอ้างอิงถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้อนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัแทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง หากสญัญา
เช่าหลกัเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสําหรับสญัญาเช่าระยะสัน้ สญัญาเช่า
ช่วงต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน 

 

กลุม่บริษัทจะรับรู้รายการสําหรับสญัญาเช่าช่วงแตล่ะประเภท ดงันี ้
 

- สําหรับสญัญาเช่าช่วงที่จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน กลุ่มบริษัทจะยงัคงรับรู้รายการหนีสิ้น
ตามสญัญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้งานอนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัตอ่ไป หรือ 

 

- สําหรับสญัญาเช่าช่วงที่จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทจะตดัรายการสินทรัพย์สิทธิ
การใช้อันเกิดจากสญัญาเช่าหลกั ณ วนัที่สญัญาเช่าช่วงเร่ิมมีผล แต่จะยงัคงรับรู้รายการหนีสิ้นตามสญัญา
เช่าหลกัต่อไป 

2.8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีว้ดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย ยกเว้นหน่วยลงทุนและหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มี
ลกัษณะคล้ายทนุที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้า  วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
สําหรับตราสารทนุที่มีวตัถปุระสงค์อื่น วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ หรือ ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อื่น กรณีที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ผลกําไร (ขาดทนุ) สะสมจากการวดัมลูค่ายุติธรรม
ของเงินลงทนุดงักลา่วจะไม่ถกูจดัประเภทไปยงักําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
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หนีสิ้นทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย 
 

ตราสารอนพุนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 
 

การด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมลูคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ที่เก่ียวข้องกบั
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย กลุม่บริษัทใช้วิธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการอย่าง
ง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่า ขึน้อยู่กบัความเป็นสาระสําคญัของความ
เส่ียงด้านเครดิต 
 

2.9  ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ยกเว้นส่วนที่เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่รายงาน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และ
หนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนีสิ้นที่เก่ียวข้องนัน้ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบั
กฎหมายท่ีประกาศใช้หรือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่รายงาน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวดงักลา่ว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุ
วนัที่รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 
 

2.10  ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสงัคมและกองทุนสํารองเลีย้งชีพ และ
ผลประโยชน์อื่นๆ  เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไร
ขาดทนุตลอดอายกุารทํางานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษัทฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานนีคํ้านวณ
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานที่เกิดขึน้จริงนัน้อาจแตกตา่งไปจากที่ประมาณไว้ 
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บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  รับรู้กําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทัง้หมดที่เกิดขึน้ในส่วนของ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงเจตนาผกูพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจ้าง
และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทัง้การเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการ
สนบัสนนุการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทัง้จํานวนในงบกําไรขาดทุนทันทีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแก้ไขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ต้นทนุการปรับโครงสร้างที่เก่ียวข้องหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 

2.11  การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบของเหตกุารณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอ่จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ด้วยเหตนีุผ้ลที่เกิดขึน้จริงจงึอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

2.12  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกและเรียกชําระ
แล้ว ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 
3.     รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ มีรายการบญัชีกบับริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้องกันและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งเกิดขึน้ตามปกติธุรกิจ โดยรายการ
ดงักลา่วถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกนัสําหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้น รายการบัญชีและรายการค้า ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนั ซึง่แสดงรวมเป็นสว่นหนึง่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  
สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  233,363,965.05     332,744,713.86 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  233,363,965.05     332,744,713.86 

ยอดค้างชําระของลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วไม่เกินกําหนดชําระ 

3.2  เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้อง       
ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
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  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   
  ยอดคงเหลือ         ยอดคงเหลือ     นโยบายการ
  ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 
  31 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมข้ึน  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 
3.3  เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         

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

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

         
         

      3.4  รายการค้าที่สาํคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มีดงันี ้

  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การกาํหนด
  31 ธนัวาคม 2564  31 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  " 

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

ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           

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

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

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

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

คา่ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั  เบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้: 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,751,911.10  31,419,782.56  13,608,568.12  14,450,876.36 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,866,666.66  2,515,000.00  860,000.00  754,500.00 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน            -  -  -  - 

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

4.     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวข้อง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วนัที่   31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบด้วย 

  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. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอ่ืน   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น    ประกอบด้วย 

  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 

   5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตล 120,842,000.00  72,115,500.00  120,842,000.00  72,115,500.00 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  273,835,254.58  161,958,648.06  273,835,254.58  161,958,648.06 
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5.1 หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน    

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  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 ตราสารทนุในความต้องการของตลาด   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2564 และ 2563  กลุ่มบริษัท มีตราสารทนุในความต้องการของตลาดที่มีวตัถปุระสงค์เผ่ือขาย ซึง่วดั
มลูคา่ด้วยราคายติุธรรม ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

  ดงันี:้- 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  

 
 

ราคาทุน 
 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  
มูลค่า 
ยติุธรรม  

 
ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

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 

 

รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 บาท 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564    72,115,500.00   72,115,500.00 
ยอดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหว่างปี -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี 48,726,500.00  48,726,500.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 120,842,000.00  120,842,000.00 
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6. ลูกหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สุทธิ 

      ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอื่น ประกอบด้วย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  403,813,107.83  399,357,325.37  13,808,640.10  12,158,715.95 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  403,813,107.83  399,357,325.37  13,808,640.10  12,158,715.95 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563   ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอื่น จําแนกตามอายหุนีท้ี่ค้างชําระดงันี ้

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         
      - 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 เดือนข้ึนไป         4,980,072.00  -  -  - 
        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน   403,813,107.83   399,357,325.37  13,808,640.10   12,158,715.95 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563     สินค้าคงเหลือ - สทุธิ ประกอบด้วย 

  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 
สินคา้ระหว่างผลิต  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 
วสัดุส้ินเปลือง  3,563,077.23  4,281,064.78  1,597,899.36  2,007,199.02 
สินคา้ระหว่างทาง  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  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  (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 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)  
 

            
    187 
 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  สินค้าคงเหลือในบญัชีของบริษัทย่อย ที่ซือ้จากบริษัทฯ มีกําไรในสินค้าคงเหลือ 
(ในงบการเงินรวมได้ตดัออกแล้ว) เป็นจํานวน  198,229,500.00 บาท และ 190,739,023.00 บาท ตามลําดบั 

การเปล่ียนแปลงของคา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั สําหรับปีสิน้สดุวนัที่  31ธนัวาคม 2564 มีดงันี ้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  16,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 

 
8. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 5,000 หน่วย มลูค่าหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท กําหนดไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิ ไถ่ถอนก่อนกําหนดตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ชําระดอกเบีย้ทุกๆ 6 
เดือน และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเล่ือนชําระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ กําหนดอตัราดอกเบีย้เป็นประเภทลอยตวั โดยปีที่ 1 
ถึงปีที่ 5 อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.00 ตอ่ปี และหลงัจากนัน้เท่ากบัผลรวมของ  

(ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread และ  
(ค) อตัราท่ีกําหนดไว้ตามช่วงเวลา 
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คา่เส่ือมราคาสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ได้แสดงในงบกําไรขาดทนุรวม เป็นจํานวนเงิน 39,018,410.16  บาท 
และ 43,681,704.91 บาท ตามลําดบั และได้แสดงในงบกําไรขาดทนุเฉพาะบริษัทเป็นจํานวนเงิน 10,941,405.89 บาท และ  
12,105,336.96   บาท ตามลําดบั 

ณ วนัที่ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ราคาทนุของสินทรัพย์รายการที่หกัคา่เส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้ว และยงัคงใช้งานอยู่ ซึง่
ได้แสดงในงบการเงินรวม เป็นจํานวนเงิน 617,324,978.43 บาท และ 580,017,192.70 บาท ตามลําดบั และได้แสดงในงบการเงิน
เฉพาะบริษัท เป็นจํานวนเงิน  191,012,322.46  บาท และ  178,251,389.70 บาท ตามลําดบั 

บริษัทฯ จดจํานองที่ดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

 
10.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ   

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
โอนเขา้ 
โอนออก 
ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
ณ วนัท่ี 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 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
โอนเขา้ 
โอนออก 
ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
ณ วนัท่ี 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 
 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ได้แสดงในงบกําไรขาดทนุรวม เป็นจํานวนเงิน  1,267,413.65 บาท 
และ 1,108,695.47 บาท ตามลําดบั และได้แสดงในงบกําไรขาดทนุเฉพาะบริษัท เป็นจํานวนเงิน  0.00   บาท และ     0.00 บาท 
ตามลําดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ราคาทนุของสินทรัพย์รายการที่หกัคา่ตดัจําหน่ายเต็มจํานวนแล้ว และยงัคงใช้งานอยู่ ซึง่ได้
แสดงในงบการเงินรวม เป็นจํานวนเงิน 24,527,359.09 บาท และ 23,252,319.09 บาท ตามลําดบั และได้แสดงในงบการเงินเฉพาะ
บริษัท มีจํานวนเงิน 2,469,288.38  บาท และ   2,469,288.38 บาท ตามลําดบั  
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงันี ้

   บาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   63,947,102.38 5,903,530.30 
บวก     เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด - ราคาทุน   18,904,716.79 2,645,408.64 
หกั ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        (41,055,257.33) (3,458,414.49)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564   41,796,561.84 5,090,524.45 

การตดัจําหน่ายสิทธิการเช่า สําหรับปีสิน้สดุวนัที่  31  ธันวาคม  2564 และ 2563   แสดงไว้ในต้นทนุขาย และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร 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. เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบด้วย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น   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  -  - 

 
บริษัทย่อยได้ทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง อัตราดอกเบีย้
ระหว่างร้อยละ 1.10  ถึง ร้อยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกู้ ดังกล่าวคํา้ประกันโดยการจดจํานองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เป็นผู้ คํา้ประกนั 
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13. เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบด้วย 

 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. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มลูคา่ตามบญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  59,730,294.70 5,946,605.71 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  20,841,493.92 2,760,000.00 
หกั    ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (711,354.32) (114,591.36) 
บวก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 865,869.71 99,970.48 
หกั เงินจ่ายชาํระ (40,268,698.01) (3,547,186.07) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 40,457,606.00 5,144,798.76 
หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (20,276,313.31) (2,290,232.17) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20,181,292.69 2,854,566.59 
   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงิน ดงันี ้

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี  20,783,010.88  (506,697.57)  20,276,313.31 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

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

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  41,385,215.94  (927,609.94)  40,457,606.00 
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  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
                  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี  2,356,225.97  (65,993.80)  2,290,232.17 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  2,923,897.60  (69,331.01)  2,854,566.59 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระเกินห้าปี       -     -      - 

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

15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563  มีดงันี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี    ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 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 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้            (11,923,637.00) (11,257,405.00)            (4,947,596.00) (5,269,480.00) 
ประมาณการเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลง พ.ร.บ. แรงงาน    - -     - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 23,108,947.00 21,458,128.00 11,219,188.00 10,622,674.00 

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

 

คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มี ดงันี ้

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,118,427.00 18,705,068.00 9,573,632.00 9,101,878.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 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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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่สําคญัที่ใช้ในการคํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้: 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
อตัราคิดลด  2.33 %  2.33% 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สดัสว่นของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ   0-67 %*     0-52 %* 
อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั เป็นดงันี ้

ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่นํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือวา่ข้อสมมติอื่นไม่เปล่ียนแปลง ซึง่ผลกระทบของการวิเคราะห์ความ
ออ่นไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติที่เก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้นที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล สําหรับปี 2564 มี
ดงันี ้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
-    ถ้าอตัราคิดลดเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  4.85  ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 

5.45 ล้านบาท)  
- ถ้าอตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึน้ 7.59 ล้าน

บาท  (ลดลง 6.77 ล้านบาท)  
- ถ้าสดัส่วนของพนกังานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพิ่มขึน้ (ลดลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะ

ลดลง 5.22 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 2.93 ล้านบาท)  

 

งบการเงนิรวม 
-    ถ้าอตัราคิดลดเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  8.78 ล้านบาท (เพิ่มขึน้  

9.85 ล้านบาท)  
- ถ้าอตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพิ่มขึน้ 14.47 ล้าน

บาท (ลดลง 12.30 ล้านบาท)  
- ถ้าสดัส่วนของพนกังานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพิ่มขึน้ (ลดลง) 1 ปี ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะ

ลดลง 9.66 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 6.96 ล้านบาท)  

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานได้คํานวณโดยการ
ใช้วิธีเดียวกนักบัที่คํานวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์              
แห่งประเทศไทย และได้เร่ิมซือ้ขายตัง้แตว่นัที่ดงักลา่ว เป็นต้นไป 

 

17. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง           
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไปจา่ยเป็นเงินปันผลได้ 

 

18. การจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัที่ 10 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 ได้มีมติเล่ือนประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 และอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ตามงบการเงินล่าสดุ  สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจ่ายจากผลกําไร
สะสม โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท จํานวน 347.50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 215.45 ล้านบาท 

เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        
ซึง่จ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 121.63 ล้าน
บาท ซึง่จ่ายในเดือน กนัยายน 2563 

เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลประจําปี โดย
จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45  บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 156.375 ล้านบาท  ซึ่งจ่ายในเดือน 
พฤษภาคม 2564 

เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        
ซึ่งจ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 142.475 
ล้านบาท ซึง่จ่ายในเดือน กนัยายน 2564 

เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจําปี   ซึ่งจ่ายจากผลกําไรสะสม โดยจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท 
จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 290.375 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 
0.41 บาท เป็นจํานวนรวม 142.475 ล้านบาท ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนกนัยายน 2564 แล้ว ดงันัน้จึงเหลือเงินปันผลงวด
สดุท้ายอีกจํานวน 152.90  ล้านบาท (0.44 บาทตอ่หุ้น) 
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19. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คํานวณกําไร (ขาดทนุ) สทุธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ
สว่นที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว  

อตัราท่ีใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 

19.1  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  และ 2563  ประกอบด้วย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

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

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั        

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว       

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       

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

 
19.2   ภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม  2564  และ 2563 
ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้        

    รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั       

   ตราสารทุนในความตอ้งการของ      9,745,300.00  (1,328,300.00)  9,745,300.00  (1,328,300.00) 
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19.3     รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช้สําหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.4  สว่นประกอบของสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการ  ดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน         

การคาํนวณกาํไรเพื่อเสียภาษี:        

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

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

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

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี  
  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 

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

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้ 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 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

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. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ.2548 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนักงานขึน้ภายใต้การอนุมัติจาก
กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทนุนีป้ระกอบด้วยเงินส่วนที่พนกังานจ่ายสมทบ
ในอตัราไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและสว่นที่บริษัทจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนัพนกังานจะได้รับเงินจากกองทนุ
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทนุดงักล่าว กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม 
เอฟ ซี จํากดั (มหาชน) 

 

21. ภาระผูกพัน 

21.1  สญัญาเช่าพืน้ที่และบริการระยะยาว 

21.1.1 เม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามตอ่สญัญาเช่าส่ิงปลกูสร้างกบั บริษัท ซาบีน่า ฟาอีสท์ จํากดั เพื่อ
ใช้เป็นสํานกังานและโกดงัของบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได้ 3 คราว 
ๆ ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 
142,500.00   บาท โดยผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินที่เกิดจากการเช่าทรัพย์ และผู้ ให้เช่า
สญัญาวา่จะไม่จําหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพย์ที่เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

21.1.2   เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยได้ลงนามในสญัญาเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าแห่งหนึ่งเพื่อเป็นศนูย์ค้าปลีก
ของบริษัทย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะครบกําหนดสญัญาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 โดยบริษัทย่อยได้ชําระ
เงินคา่สิทธ์ิในการเช่าพืน้ที่สําหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 15.87 ล้านบาท 

ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต่ําในอนาคต ณ วนัที่ 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้บนัทึกภาระผกูพนัของสญัญาเช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต่ําตามท่ีกล่าวไว้

ข้างต้น  เน่ืองจากการนํามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 โดยรับรู้

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องที่เคยจดัเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินจ่ายชําระตามสญัญาเช่า

ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 14 

21.2  หนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563   บริษัทฯ มีหนงัสือคํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ดงันี:้- 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
1. คํ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  1.33  1.10  -  - 
2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.58  4.35  1.34  1.34 
 

22. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินที่สําคญัที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลกูหนีแ้ละ
เจ้าหนีก้ารค้า บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่วและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงันี ้
ความเส่ียงด้านเครดิต 
(ก) ลกูหนีก้ารค้า 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที ่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงนีโ้ดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือที่เหมาะสมดงันัน้บริษัทฯ จงึไม่คาดวา่จะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ  จํานวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯ อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของ
ลกูหนีก้ารค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีความ
น่าเช่ือถือ ซึง่บริษัทพิจารณาวา่มีความเส่ียงด้านเครดิตต่ํา 

ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง 
บริษัทฯ กํากบัดแูลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ที่ผู้บริหารพิจารณา
วา่เพียงพอในการจดัหาเงิน  เพื่อใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ  และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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ระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสญัญาของหนีสิ้นทางการเงิน ณ วนัที่รายงานมีรายละเอียดดงันี ้

  ลา้นบาท 
   กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินรวม) 
 มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     
 ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์         

- เจา้หน้ีอ่ืน  650.12  650.12  -  -  -      650.12 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า  40.34  20.28          9.78  10.29  -  40.34 
- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  19.29  19.29  -  -  -  19.29 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  21.35  21.35  -  -  -  21.35 

  731.11  711.05  9.78  10.29  -  731.11 

           
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  - - - 

 

 

  ลา้นบาท 
   กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 
 มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     
 ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564          
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์          

- เจา้หน้ีอ่ืน     76.61  76.61  -  -  -  76.61 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า  5.14  2.29  1.18  1.68  -  5.14 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1.59  1.59  -  -  -  1.59 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  13.06  13.06  -  -  -  13.06 
  96.41  93.56  1.18  1.68  -  96.41 

           
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  - - - 
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22.2  ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการค้ากับลกูหนีแ้ละ 
เจ้าหนีต้า่งประเทศ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการชําระเจ้าหนี ้และการรับชําระจากลกูหนี ้มีระยะเวลาสัน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้
 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 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            -            - 

หน้ีสิน         
 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             -             - 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบีย้ในตลาด
เงินปัจจบุนั เน่ืองจากบริษัทมีรายได้และกระแสเงินสดรับที่จะเข้ามาในแตล่ะช่วงเวลา เพียงพอตอ่การชําระดอกเบีย้  

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ เกิดจากการที่ลกูหนีก้ารค้าไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการให้สินเช่ือ ซึง่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายทางการเงิน แก่บริษัท อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทขายสินค้าให้กบัลกูค้าที่มีความสามารถในการ
ชําระหนีไ้ด้ดี บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หล่านี ้และความ
เส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของลูกหนีก้ารค้ามีไม่มาก เน่ืองจากลูกหนีข้องบริษัทกระจายอยู่ในพืน้ที่ที่แตกต่างกัน 
สําหรับลกูหนีก้ารค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าหลงัจากหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเป็นมลูคา่ที่คํานงึถึงความเส่ียงสงูสดุที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการให้สินเช่ือดงักลา่วแล้ว 
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มลูคา่ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทัง้หมดของบริษัทฯ วดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย   (ยกเว้นหน่วยลงทนุและหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขายที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้มีอัตรา
ดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯ จงึประมาณมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินใกล้เคียงกบั
มลูคา่ตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะที่ไม่มีความเก่ียวข้องกนั วิธีการกําหนด
มลูค่ายุติธรรมขึน้อยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มลูค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสดุหรือกําหนดขึน้
โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูคา่ที่เหมาะสม  

 
23. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

กําไรขาดทนุ จําแนกตามสว่นงานสําหรับปีสิน้สดุวนัที่   31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

   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)  
กาํไรขั้นตน้     1,285.58           1,373.19  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (936.87)   (1,034.14)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     348.71         339.05  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน                   
 รายไดอ่ื้น     24.31              15.83 
 ตน้ทุนทางการเงิน     (4.91)            (9.10) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     19.40              6.73 

กาํไรก่อนภาษี             368.11               345.78  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (73.92)             (68.97)  
กาํไรสุทธิ     294.19               276.81  

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดําเนินงานร่วมกนัสําหรับสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 
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งบกําไรขาดทนุ จําแนกตามสว่นงานสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มีดงันี ้

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 
   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รรายได ้            
     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) 
กาํไรขั้นตน้   152.08   137.66 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   (53.54)       (56.94) 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน   98.54     80.72 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน    
      รายไดอ่ื้น   219.83       254.11 
      ตน้ทุนทางการเงิน  (0.10)        (0.10) 
     รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนอ่ืน 219.73       254.01 
กาํไรก่อนภาษี     318.27        334.73 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (21.18)       (16.96) 
กาํไรสุทธิ 297.09        317.77 

            ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษัทฯ ใช้ในการดําเนินงานร่วมกนัสําหรับสว่นงานตา่งประเทศและในประเทศ 

    ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

     ใน ปี 2564  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวน 3 ราย จํานวนเงินรวมประมาณ 640  ล้านบาท  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

คา่ใช้จ่ายสําคญั ๆ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึง่จําแนกตามลกัษณะได้ดงันี ้

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

   และงานระหว่างทาํลดลง(เพ่ิมข้ึน) 196,866,833.46 116,317,169.48         9,568,072.81   42,069,814.28 

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

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 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)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 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 และค่าวิเคราะห์ 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. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไ้ด้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัที่  21 กมุภาพนัธ์ 2565 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  “บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื่นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดีเพื่อให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่ 
เป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมคิด  ผดุงเกียรติศักด์ิ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของให้ นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น” 
  ช่ือ    ตําแหน่ง            ลายมือช่ือ 
1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์      ประธานกรรมการบริษัท       < นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์  > 
2.นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร   ประธานคณะกรรมการบริหาร     < นายบญุชยั    ปัณฑรุอมัพร > 
 
  ช่ือ   ตําแหน่ง          ลายมือช่ือ 
ผู้ รับมอบอํานาจ นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหาร        < นายสมคิด   ผดงุเกียรติศกัด์ิ > 
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เอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์       

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
ตามที่กําหนดในหนงัสือรับรอง) 
 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3 พฤษภาคม 2550 

68 MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์/ 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 64/2007  

 

46.38 เป็นพี่ชาย 

ของนาง
สชุญัญา   

ธนาลงกรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการ 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย 

2516-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการ 
 

- บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั/ 

  ผลิตและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2. นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร     
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
ตามที่กําหนดในหนงัสือรับรองและ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3 พฤษภาคม 2550 

57 ปริญญาโท สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์/ 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

- DAP 63/2007  

- EDP 5/2010  

- HRP 6/2014 

- FSD /2016 

-BMT 6/2018 

0.20 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหาร,    
  กรรมการผู้จดัการ 
 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทย่อย 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ และประธาน   

  กรรมการบริหาร 
 

- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

3. นางสชุญัญา  ธนลงกรณ์ 

(กรรมการบริษัท) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
26 กรกฎาคม 2555 

66 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 105/2013 

 

- เป็นน้องสาว
ของนาย 

วิโรจน์   

ธนาลงกรณ์ 

บริษัทจดทะเบียน 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการ 
 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทอื่น 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผู้จดัการ 
 

-36 Property 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

4. นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัดิ์ 

ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี
และการเงิน 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
ตามที่กําหนดในหนงัสือรับรอง) 
 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
24 เมษายน 2558 

55 ปริญญาตรี สาขาบญัชีต้นทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย/ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 120/2015 

- EDP 16/2016 

- ACPG /2016 

- FSD34/2017 

-BFI 5/2018 

-CISA 13/2018 

 

0.003 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2563-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

-กรรมการบริหารความเสี่ยง 
-กรรมการ,กรรมการบริหาร 
-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย 

2563-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

 

2556-2558 

 

 

 

 

 

 

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 
-ผอ.สายงานบญัชีและการเงิน 

-ผจก.ฝ่ายบญัชีโรงงาน 

 

-บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

-บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

-บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

-บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์   

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
ตามที่กําหนดในหนงัสือรับรองและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง) 
 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
21  กมุภาพนัธ์  2563 

45 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศ 

MS-CIS 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- EDP  ปี 2019 

- CGE 16/2020 

0.003 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2563-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง         
- กรรมการ,กรรมการบริหาร 
- ผู้อํานวยการสายงานพฒันา
ธุรกิจช่องทางใหม่ 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย 

2563-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-กรรมการ,กรรมการบริหาร 
 

- ผู้อํานวยการสายงานพฒันา
ธุรกิจช่องทางใหม่ 

- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี       
(กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง) 
 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
1 มีนาคม 2555 

 

56 

 

ปริญญาตรี        
รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การคลงั)   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 99/2012  

- EDP 10 

- HRP 6/2014                      

0.01 % ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการ,กรรมการบริหาร 
- ผู้อํานวยการสายงานผลิต   

 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทย่อย 

2555-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- ผู้อํานวยการสายงานผลิต   

 

- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั /  

  ผลิตและออกแบบชดุชัน้ในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

7. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ       

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3 พฤษภาคม 2550 

74 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต เอกบญัชี 

Michigan State University, 

USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP ปี 2003  

- ACP ปี 2005 

 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

8. นายสมชยั วนาวิทย 

(กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3 พฤษภาคม 2550 

72 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Southeastern Louisiana 

University, USA.  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 8/2004  

- DCP 49/2004 

 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและประธาน     

 กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

-บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์  จํากดั 

  (มหาชน)/ผลิตแป้งสาลี 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

9. นายยทุธนา อดิพฒัน์         

(กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
3 พฤษภาคม 2550 

76 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบญัฑิต Eastern New 

Maxico UN  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DAP 63/2007 

 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

10. นายจกัรกฤษณ์  อทุโยภาศ  

(กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง) 
 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
24 เมษายน 2558 

58 ปริญญาโท  

การจดัการวิศวกรรมอตุสา
หการ วิทยาศาสตร์
มหาบญัฑิต 

The Asian Institute of  

Technology  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 24/2002 

 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2561-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

-ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
-กรรมการอิสระ 

 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทอื่น 

2553-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

-กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

-บริษัท เกลอแก้วก่อกิจ จํากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

11.นางสาวเพ็ญศรี  สธุีรศานต์ 

(กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
23 เมษายน 2562 

53 ปริญญาโท/ 

MBA (Finance)/ 

California State University 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- DCP 86/2007 

- SFE 6/2010 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2563-ปัจจบุนั 

 

2562-ปัจจบุนั 

 

 

-กรรมการอิสระ 

 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

-บริษัท พรีเชียส ชืพปิง้ จํากดั 

(มหาชน) 

-บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่น 

2561-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

-บริษัท เรดดี ้แพลนเน็ต จํากดั/ 

พฒันาและให้บริการเว็บไซต์
สําเร็จรูป และการทําตลาด
ออนไลน์ 

กิจการอื่นๆ 

ก.พ. 65 – 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- ที่ปรึกษา  

- กรรมการ 
 

 

 

 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2564- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2559- ปัจจบุนั 

 

 

2558- ปัจจบุนั 

 

 

2557- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ  
 

 

 

 

 

- คณะกรรมการสรรหาบญัชีจฬุา
ดีเดน่  

 

- คณะกรรมการตดัสินโครงการ
ประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณ
ดีเดน่  

- คณะกรรมการสรรหาครูผู้
ฝึกสอนงานและจดัสรรข้าราชการ
ในโครงการพฒันา นกับริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบตัิ
ราชการด้านการบริหารจดัการ
หน่วยงานภาคเอกชน  

 

- ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทนุ 

กองทนุร่วมลงทนุในกิจการ 
SMEs (กองทนุย่อยกองที่ 2) 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 

- สมาคมนิสิตเก่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หอการค้าไทย 

 

 

- สํานกังาน ก.พ.ร. 
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ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

2555- ปัจจบุนั 

 

2550- ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

2549- ก.พ.65 

2544- 2548 

 

 

2541-2544 

2536-2541 

 

 

 

 

- คณะกรรมการ 
 

- คณะอนกุรรมการพิจารณา
หลกัทรัพย์เกี่ยวกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ ประเภทตรา
สารทนุ และการบริหารกิจการของ
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  

- คณะกรรมการ 
 

- ผู้อํานวยการ 
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน โครงการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

 

- รองผู้อํานวยการฝ่ายวานิชธนกิจ  

- ผู้จดัการฝ่ายวานิชธนกิจ  

- องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

(ประเทศไทย) 

- สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 

 

 

- โครงการสํารวจการกํากบัดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- สํานกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง 
การคลงั 
- Dresdner Kleinwort Benson 

- SBC Warburg 



บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)   

 
221 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา  /
การฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%)  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

12. นางสาววาจา  มขุโต 

(เลขานกุารบริษัทฯและผู้
ควบคมุดแูลการทําบญัชี) 

 

 

53 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
ดสุิต  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- CSP 53/2013 

 

0.003 ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

2558-ปัจจบุนั 

 

2557 

 

2550-2556 

- เลขานกุารบริษัทฯ และผู้จดัการ    
ฝ่ายบญัชี 

- เลขานกุารบริษัทฯ และผู้จดัการ
สว่นบญัชี 

 -ผู้จดัการสว่นบญัชี 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั 

1.นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ X X 

2.นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร /, // /, // 

3.นางสชุญัญา  ธนลงกรณ์ /  

4.นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ /, // /, // 

5.นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ /, // /, // 

6. นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี /, //  

7. นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ /, **  

8. นายสมชยั  วนาวิทย /, *  

9. นายยทุธนา  อดิพฒัน์ /, *  

10.นายจกัรกฤษณ์ อทุโยภาศ /  

11.นางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์ /,*  
 
หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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เอกสารแนบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. วา่ที่ร้อยตรี สมัพนัธ์  ปยุภิรมย์ 
(หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน) 
 
 

39 
 

ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 
2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

- หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 
 

- บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

นโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ ฉบับเตม็  

และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเตม็ที่บริษัทได้จัดทาํ 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดย

มีนโยบายตามข้อพึงปฏิบติัที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  และมีระบบการวดัผลการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดบัที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการ

กํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ดงันี ้

 

1. นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ที่ประกาศในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมลูค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษัทฯ พึงใช้ในการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ ไว้ดงันี ้

1) กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน 

ตามโครงสร้างการจดัการบริษัทฯ 

2) ดําเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดําเนินกิจการที่แท้จริง 

มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกนั และจดัการความเส่ียงในระดบัที่เหมาะสม 

3) กําหนดให้มีการถ่วงดลุอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4) ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพท่ีดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ  และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อตําหนิติเตียนของลกูค้า เพื่อนํามาซึง่การพฒันาสินค้าที่ดีที่สดุสําหรับลกูค้า 

5) เช่ือมัน่ในคณุคา่ของพนกังานด้วยการอบรมและพฒันา เพื่อปลกูฝังคณุธรรม สร้างจิตสํานกึอนัดีงาม เพื่อให้

พนกังานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัทฯ 

6) ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเท่าเทียมกนั 

7) ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง และตอ่สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

8) ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสิทธิมนษุยชน 

 

2. สิทธิความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อการเคารพตอ่สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

โดยปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
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ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมลู ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว

สม่ําเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 

www.sabina.co.th  

2. สิทธิในการซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับสว่นแบง่ในผลกําไรของบริษัท 

3. สิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทําหลักเกณฑ์ในการเสนอเร่ืองดังกล่าวเผยแพร่บน

เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

4. สิทธิในการส่งคําถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้ น เ ป็นการล่วงหน้า    โดยสามารถส่ง คําถามล่วงหน้ามาท่ี เลขานุการบริษัททางอี เมล์  : 

vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911   และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ

บริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th  

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ โดย    

บริษัทฯจะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด

เพียงพอให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นการลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

6. บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนั

ได้เข้าร่วมประชมุโดยการจดัสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบ

ขนสง่มวลชนเข้าถึงและเพียงพอ 

7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้ นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท 

8. บริษัทฯ มีสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย(Free Float) มากกวา่ร้อยละ40 

9. บริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

10. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น(Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

11. บริษัทฯ ยงัได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

รวมทัง้แบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมลูอื่นๆ ที่จําเป็นทัง้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้ล่วงหน้า

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ ถือหุ้ นรับทราบ  เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านทาง

เว็บไซด์ของบริษัทฯ 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   
 

 
231 

 

12. เพื่อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

13. บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทกุราย ซึ่งรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัให้

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย โดยมีการชีแ้จงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกราย

สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับ

คะแนนเสียงในทกุวาระ 

14. บริษัทฯ จดัให้มีการดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้   โดยไม่ต้องรอถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

15. สิทธิในการได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันในการรับซือ้หุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัได้ 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้

ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ภายในระยะเวลา 4 เดือน  นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทและถือเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้หากไม่ติดภารกิจสําคญั โดยการจดัประชุม ทางบริษัทฯ 

จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้

รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมอย่างน้อย14วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการ

ตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน สามารถเลือกมอบ

ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทนได้  

 1)  บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนุน หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัให้เข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้น 

 2)  บริษัทฯจดัให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมลูที่สําคญั ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจําไตร

มาส ประจําปี แบบแสดงข้อมลูประจําปี(แบบ56-1) รายงานประจําปี(แบบ56-2) รวมทัง้หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ

หุ้นซึง่มีข้อมลู วนั เวลา สถานที่ วาระการประชมุ ข้อมลูประกอบการตดัสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ใน

การประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมลูเดียวกบัที่จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร 

โดยเผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา

ข้อมลูอย่างเพียงพอ 

 3)  บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยอํานวยความสะดวกสถานท่ีจดัประชมุ ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

สะดวกตอ่การเดินทาง และจดัให้มีเวลาดําเนินการประชมุอย่างเพียงพอ 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   
 

 
232 

 

 4)  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เห็นว่า

สําคัญและเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยมี

วิธีการปฏิบติัที่กําหนดไว้อย่างชดัเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 5)  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือน

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

 6)  บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 7)  บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้ น ที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเร่ิมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ 

 8)  บริษัทจัดให้มีตวัแทนจากสํานักงานสอบบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    

ผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 บริษัท ได้ให้ความสําคญักับผู้ ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรมดงันี ้

 1.การเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯกําหนดได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอ

เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และ website บริษัทก่อนวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัที่ 28 ตลุาคม 2564  ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

  2.การมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชมุแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง โดยบริษัทได้แจ้ง

รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทัง้ได้แนะนําวิธีและขัน้ตอนในการมอบ

ฉันทะไว้อย่างชดัเจน ที่ทางบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถ

กําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับ

ภาษาองักฤษและหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทัง้สามารถดู

ได้จาก website ของบริษัท 
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 3.  กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้

เป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจํากดัสิทธิของ

ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

 4.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทําโดยเปิดเผย มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และ

จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าร่วมประชมุ โดยใช้ระบบ Barcode  ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

 5.  การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์

จากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้

  1)   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกนัผู้ ไม่หวงัดีในการเข้ามาดแูล หรือทําลายข้อมลูที่สําคญั

ของบริษัทฯ นอกจากนัน้ยงัมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกนัการนําไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทําลายข้อมลู  

  2)   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูของพนกังาน Security ในแต่

ละ Program Software เพื่อจดัระดบัของพนกังานในการเข้าถึงข้อมลูได้ 

  3)   บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ใน

สญัญาจ้างแรงงาน และข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบติัในการ

ทํางาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง จากข้อมลู หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ        ที่

ยงัเป็นความลบั และยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4)   บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ หรือขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  7  วนั  ก่อนงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร พกังานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทํา

ผิดดงักลา่วทําการกลบัรายการ และนําผลกําไรที่ได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 

  5)   บุคคลภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลที่

อาจมีผลตอ่ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสญัญารักษาข้อมลูความลบั ไว้กบับริษัท

ฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  6) บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํา

รายการตามปกติธุรกิจ 
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  7) บริษัทปฏิบติัตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน คณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการทํารายการเก่ียวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มา

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เป็นต้น 

 

4. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ภายใน

และภายนอก และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้

กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึงชมุชนสงัคมและ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ

ลิขสิทธ์ิ และเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 

 ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ในอนัที่จะพฒันากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้รับทราบอย่าง

สม่ําเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทัง้ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล 

และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ 

 ลกูค้า 

 บริษัทฯ ตัง้ใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า 

โดยคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าทกุวยั ตลอดจนเอาใจใสแ่ละดําเนินการอย่างเป็นธรรมตอ่คําร้องเรียนของลกูค้า โดยผ่านทางพนกังานขาย

ของบริษัทฯ ซึง่ประจําอยู่ตามเคาน์เตอร์จําหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชัน้นําทัว่ประเทศ 

 พนกังาน 

 พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจสําคญัที่จะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษัทฯจึงปฏิบติัต่อ

พนกังานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึง พร้อมกบัสร้าง

ความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนกังานมีส่วน

ร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพฒันาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานึกถึงความปลอดภยัต่อสขุภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนกังาน บริษัทฯ 

ให้การดแูลพนกังานในด้านความปลอดภยัและจดัให้มีสวสัดิการตา่ง ๆ เช่น 

- ห้องพยาบาล 

- การตรวจสขุภาพประจําปี 
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- สวสัดิการซือ้สินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยการครองชีพของพนกังาน 

- ชดุฟอร์มพนกังาน 

- กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต 

- โครงการเงินกู้ เม่ือพนกังานจําเป็นต้องใช้ยามฉกุเฉิน โดยคิดในอตัราดอกเบีย้ต่ํา 

- จดัฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอก เพื่อพฒันาพนกังาน 

- การสง่พนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

คูค้่า และหรือ เจ้าหนี ้

บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนีซ้ึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสําคญัส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตของ
บริษัทฯโดยทางบริษัทฯได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกและประเมินผู้ขายด้วย เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ขายมี
ระดบัความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อข้อกําหนดทางคุณภาพของบริษัทและลกูค้าได้โดยทางบริษัทมีหลกัการ
คดัเลือกทัง้การประเมินตามวตัถดิุบ วสัดสิุนค้าตา่ง ๆและรวมถึงการประเมินผู้ขายดงันี ้

วตัถดิุบและวสัดสิุนค้าทัว่ไป  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงันี ้
1.ระยะเวลาในการจดัส่ง  2.ราคาของสินค้า 3.ปริมาณขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้4.มีระบบการตรวจสอบของ

แต่ละสินค้าตามมาตรฐานท่ีกําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระยะเวลาในการผลิต 7.กําลงัการผลิต 8.ความถ่ี
ในการจดัสง่สินค้า 

วตัถดิุบที่ใช้ในการผลิต และการจ้างทําอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกมีดงันี ้
1.คุณภาพของสินค้า 2.ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3.จํานวนส่งที่เทียบกับใบสัง่ซือ้ 4.ส่งของได้ตาม

เวลาที่กําหนด 5.เง่ือนไขการชําระเงิน 6.ระบบเอกสารในการจดัส่ง(เฉพาะผู้ขายในต่างประเทศ)  โดยทางบริษัท
ได้จดัให้มีการทําแบบฟอร์มในการคดัเลือกผู้ขายและจดัให้มีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ2ครัง้ 
   บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สจุริตในการค้า และจะสร้างสมัพนัธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมกันพฒันาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาตอ่ไป 
  บริษัทยังมีนโยบายแนะนําให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการAnti-Corruption โดยชักชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วม
ประชมุและรับฟังรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ CAC FOR SME 

สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการปลกูฝังจิตสํานกึ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม และไม่กระทําการใดๆ หรือให้การสนบัสนนุการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

หรือก่อให้เกิดผลเสียประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศโดยกําหนดนโยบาย

และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนหลายกิจกรรม  
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คูแ่ข่งขนัทางการค้า 

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบั
ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขดัตอ่กฎหมายใด โดยมีแนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1.  ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
2.  ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
3.  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง 
4.  สนบัสนนุและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้า

กบับริษัทเท่านัน้ 
5.  สนบัสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาด

การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด  การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ  การกําหนดราคาสินค้าและ
บริการ  อนัจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 
  การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดย

กําหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ือง

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและ

หลีกเล่ียงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่น 

  การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ  
     คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และบริษัทได้ร่วมลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector 

Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทัง้มีการกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบติัตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดนโยบายท่ี

เน้นการปลกูจิตสํานึกให้พนกังานและผู้บริหารทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงการ

สร้างคา่นิยมที่ดี เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิด

ความเส่ียงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายต่าง ๆ ซึง่เก่ียวกบัการต่อต่านทจุริตคอร์รัปชัน่

อย่างชัดเจน ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดงักล่าว และปฏิบติัตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

บริษัทจึงได้กําหนดกรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยทกุคน ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้าน

ทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

 เน้นการปลกูจิตสํานึกให้พนกังานและผู้บริหารทกุระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
รวมทัง้สร้างคา่นิยมที่ดี เพื่อพฒันาองค์กรให้มีความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กําหนดให้กรรมการบริษัท และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดย
ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบริษัท 
ตอ่ตนเอง ตอ่ครอบครัว ตอ่เพื่อน และตอ่คนรู้จกั 
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 สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ 

 บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่
ได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั และคํานึงถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียนเป็นสําคญั โดยจะ
ได้รับความคุ้มครองจาการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม            

 การทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการ
กระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการส่ือสาร และประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ทัง้นี ้การกําหนดนโยบาย หลกัปฏิบติั รวมถึงการสร้างระบบการควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัการทจุริต

คอร์รัปชัน่ จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ จาก

นโยบายดังกล่าวได้กําหนดเป็นมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่

เหมาะสม และกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายงัฝ่ายตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการ

อิสระของ  บริษัทฯ 

อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 

บริษัทฯ มีนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัสขุอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมใน

การปฏิบติังาน โดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังาน มีสิทธิค่ารักษาพยาบาล รวมถึงอปุกรณ์ ยา ขัน้พืน้ฐาน ให้

สําหรับพนกังาน และสวสัดิการอย่างเพียงพอและเหมาะสม อีกทัง้ยงัมีการจดัสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง

ปลอดภยัถกูสขุอนามยั และมีการควบคมุลดความเส่ียงในการเกิดอบุติัเหตแุละสขุภาพ อนัอาจเกิดขึน้ในสถานที่

ปฏิบติังาน มีการตรวจแสง สี เสียง ฝุ่ น ควนั ในสถานประกอบการ และจดัให้มีอปุกรณ์ ในการป้องกนัอนัตราย 

และมีการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ 

 

5. ช่องทางในการตดิต่อส่ือสารและมาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน 

 บริษัท มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคําถาม รวมทัง้ข้อ

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

ลงทนุสมัพนัธ์ E-mail address  : ir@sabina.co.th โทรศพัท์ 02-4229400 โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์  ได้แก่ บริษัท 

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

 ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นประเด็นสําคญัหรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัท เลขานกุารจะนําเร่ือง

ดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทตอ่ไป 
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  และบริษัทฯ  จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  

หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลากรในบริษัทฯ   ทัง้จาก

พนกังาน บุคคลที่เก่ียวข้อง  และผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ    ผ่านทาง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน    ซึง่ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  เพื่อเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ
พิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองที่เก่ียวข้องกับนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  
ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ  การให้
ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  

 มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น    
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกําหนดมาตรการดําเนินการ  เพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่    

 การรายงานผล โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบ 
หากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคญั  ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อ
ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

 หากผู้ถูกกล่าวหา กระทําการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง  ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่    ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ที่กําหนดไว้     หาก
กระทําผิดตอ่กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 
 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านอีเมล์        :    GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านโทรศพัท์       :    02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านไปรษณีย์      :    ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง           

ไปรษณีย์ : บริษัท ซาบีน่า  จํากดั(มหาชน)  
              เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
              เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 
 
โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
   ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคล

ที่เก่ียวข้อง แต่หากผู้ ร้องร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริง
ให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

   ผู้ รับข้อร้องเรียนจดัเก็บข้อมลูที่ได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานึงถึงความปลอดภยัของ
ผู้ ร้องเรียนเป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียนตําแหน่งงาน  
ลกัษณะงาน  สถานที่ทํางาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบติังาน    เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการ
แจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึ่งข้อร้องเรียนการดําเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธาน
กรรมการบริหารและ/หรือคณะตรวจสอบ  ถกูเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง 

  นอกจากนีบ้ริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนใน
กรณีการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดบัสงู  การกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการถกูละเมิดสิทธ์ิและพฤติกรรมที่สอ่ถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางดงันี ้  

      ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
                                เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
                                กรุงเทพมหานคร 10700 

     โดยข้อมลูร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม ส่วนการ
ร้องเรียนการกระทําผิดของผู้ บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะ
ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป         
 

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  1.การเปิดเผยข้อมลูของบริษัท  
   บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ในด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นในการลงทุนโดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน และทนัเวลาไว้ในรายงานประจําปี คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.sabina.co.th ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  2.การจดัทํารายงานทางด้านการเงิน  

 เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส อย่าง

เพียงพอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําปีให้มีการจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและ   ถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
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งบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน 

  3.  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรณยาบรรณของ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

  4.  คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการดแูลสงัคมและรักษาส่ิงแวดล้อม สง่เสริมและสนบัสนนุ

ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

  5.  บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดย

ระบช่ืุอบคุคลที่มีการทํารายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการเง่ือนไข / นโยบายราคาและมลูค่า 

ระหวา่งกนั 

  6.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  

  7.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท

และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ภายใน

สามเดือนนบัแตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้หรือวนัที่มีการเปล่ียนแปลง 

  8.  คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

   การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบั

บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ได้ และ

คา่ตอบแทนของกรรมการมีการนําเสนอขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี 

  สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่ง

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะท่าน  

  9. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงินที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ และ
ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมลูลกัษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 
โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจําปี หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และข้อมลูอื่นๆ ที่จําเป็น 

นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯ  ได้ดําเนินการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
ให้บริการข้อมลู และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนการตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องซึง่สามารถติดต่อเข้ามาทางผู้ดแุลหน่วยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์  โดยผ่านทางอีเมล์ ir@sabina.co.th  หรือโทรศพัท์ได้ที่ โทร.0-2422-9400  
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7. ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโต

ที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีที่สุดให้กับผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงัในการจดัการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือ

ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ นําเสนอวิสยัทศัน์ และภารกิจ กล

ยทุธ์ นโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท

ฯ ในการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะเพิ่ม

มลูคา่และความมัง่คัง่แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วย

และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท และให้ความ

เห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย

กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทาง

การเงินและแผนงานตา่งๆเพื่อให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่วางไว้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จดัให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชดัเจนทัง้ในด้านโครงสร้าง

และการปฏิบติัตามหน้าที่ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจดัทําหนงัสือมอบอํานาจระบุขอบเขตท่ีชดัเจนของผู้บริหารและมี

การกําหนดระดบัอํานาจในการดําเนินงานแตล่ะด้านไว้อย่างชดัเจน 

 และเพื่อให้การปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลตุามวตัถปุระสงค์และขอบเขตอํานาจหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จดัเตรียม

และนําส่งเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง       

ผู้ ถือหุ้น รายช่ือและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้จดัทํา

สรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้

กรรมการใหม่ได้ศึกษาทําความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบติังานขณะดํารงตําแหน่งกรรมการอีกด้วย 
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8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัที่ชดัเจนในการดแูลและ

ขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตมีุผล 

 การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูต่อที่ประชมุโดย

ระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็นของการทํารายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้   หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

รายการดงักลา่วจะได้รับการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นต่อ

การทํารายการดงักลา่ว 

 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ

เปิดเผยความเห็นที่แตกตา่งดงักลา่วด้วย   ในกรณีที่กรรมการที่มีสว่นได้เสียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนัน้จะไม่

มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคล

ที่มีความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง   ซึง่เป็นส่วนได้เสีย

ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพื่อให้บริษัทมีข้อมลูประกอบการดําเนินการ

ตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยผ่านวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท            ทกุ

ไตรมาส 

 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี  2564 รวมทัง้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 นอกจากนัน้ทางบริษัทฯ ยงัมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลู

ทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง  7  วัน   ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็น

ความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากกระทําการอนัเป็นการแสวงประโยชน์สว่นตนจากข้อมลูภายในที่

ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทนุรับทราบข้อมลูภายหลงัจาก

วนัที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมลู   อย่างน้อย24 ชัว่โมง แต่ถ้าข้อมลูมีความซบัซ้อนมากให้รอถึง 48 ชัว่โมงภายหลงั

จากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี ้หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ  

บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทกุครัง้ 

 โดยบริษัท ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้

ขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 
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 อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถกูต้องตามกฎหมายของกรรมการทกุคณะ มีหน้าที่รายงานการ

ถือครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

9. จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัความซ่ือสตัย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม

กฎหมาย  เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนกังาน และสงัคมส่วนรวม บริษัทฯ 

จะควบคมุดแูลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและผู้ เก่ียวข้อง โดยการนําข้อมลูภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผย 

หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนําไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์   

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทํางานเป็นลายลักษณ์

อักษร และทําการส่ือสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด และทัว่ถึง รวมถึงให้มีการติดตามการปฏิบติัตามคูมื่ออย่างสม่ําเสมอ 

ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้พนกังานทกุคนทําแบบทดสอบเก่ียวกบักฎเกณฑ์และการปฏิบติังาน 

ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบคุคล(Human Resource Poly Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบริษัท 

เพื่อให้มัน่ใจได้วา่พนกังานทกุคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั และสามารถปฏิบติั

หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ บริษัทฯ ได้นําผลที่ได้มาประเมินระดบัความรู้และความเข้าใจของพนกังานเพื่อ

ปรับปรุงการส่ือสารให้พนกังานมีความเข้าใจอย่างทัว่ถึง และตระหนกัถึงหน้าที่ของตนในการสง่เสริมการกํากบั

ดแูลกิจการที่ดีขององค์กร โดยทางบริษัทได้ปรับปรุงและพฒันาแบบทดสอบดงักลา่วให้สอดคล้องกบักฎหมาย

และระเบียบที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และกําหนดให้พนกังานท่ีทําแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่

กําหนด ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมและทําแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกําหนดให้พนกังานปัจจบุนัต้อง

ทําแบบทดสอบโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของตวัชีว้ดัการปฏิบติังานแล้ว พนกังานที่เข้าทํางานระหวา่งปีทกุคนก็ถกู

กําหนดให้ทําแบบทดสอบดงักล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทัง้นี ้ผลการทดสอบ

ดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานในรอบการประเมินผลการปฏิบติังาน

ประจําปี(ทัง้นีส้ามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบนหน้า website         

นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการที่ดี ) 
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10. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   
4 ท่าน 
 กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 5 ท่าน และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน 
 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา หรือใกล้เคียงกบั
ส่วน 1 ใน 3 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป
ได้อีก 
 

11. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่โดยได้กําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของบริษัทไว้อย่าง

ชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอันได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงาน

บญัชีและการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูก

บรรจไุว้ในระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการฉบบัที่ 1/2549 ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2549 

 

12. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจจึงกําหนดให้มี  ความหลากหลาย

ของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจยัหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การตดัสินใจและ

การทํางานของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ความหลากหลายนัน้ไม่ได้จํากัดเฉพาะในเร่ืองเพศเท่านัน้ แต่ยังรวมถึง อายุ ประวติัการศึกษา 

ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้  ดงันัน้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจะ

อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซึ่งได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของความ

หลากหลายมาประกอบด้วย 

  อาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

ผู้จดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ แทนบริษัทซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

  อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

               ประธานกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่กําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดแูลติดตาม การบริหารจดัการของ

ฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ แตต้่องไม่มีสว่นร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั 

นอกจากนีป้ระธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้ นําดแูลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทํา

หน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างเป็นธรรม 
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สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 

  โดยกําหนดให้มีการจดัองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความ

สมดลุระหวา่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

 จดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกนัของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจในของคณะกรรมการบริษัท    

 จดัให้มีการประเมินและพฒันาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอและความมุ่งหวงัในการ

ร่วมมือกนัของกรรมการและผลการปฏิบติังานของกรรมการ 

  อาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจําเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.จดัให้มีการจดัทํานโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมติั ตลอดจน

งบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ 

2.บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทาง

ธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลจุดุมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3.กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน  การจดัสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหาร

จดัการ  เพื่อให้มัน่ใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจ

ของบริษัท 

4.กําหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข่งแกร่ง ซึง่เป็นส่ิงที่จําเป็นต่อการ

แข่งขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร โดยมีการทํางานอย่างตอ่เน่ืองกบับคุคลากรและผลิตภณัฑ์ 

 5.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ ของสภาวะอตุสาหกรรมทัว่โลก เพื่อ

คาดการณ์การถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตภายในอตุสาหกรรมและเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษัท   

6. พิจารณาและอนุมติั การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนพิจาณาความดีความชอบมาตรการทาง

วินยั ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน จดัให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจําทัง้นีม้าตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร 

7.ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบติังานของบริษัทฯ โดยไม่ขดัแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่

และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

     8.อนมุติัรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ 
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 9.มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นมีอํานาจในการปฏิบติัหน้าที่เร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัแทนการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่

ภายใต้ขอบเขตของอํานาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคําสัง่ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือบริษัทการมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการอาจไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีที่

เป็นการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผล

โยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดงักล่าว 

สอดคล้องกบันโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหรือที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

13. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

   เพื่อให้กรรมการสามารถอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าที่   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทที่กรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งไว้ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายในไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอื่นของ

กรรมการผู้จดัการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท 

         2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 

5 บริษัท   แตไ่ม่ได้กําหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียน 

          3. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน

มากกว่า 5 บริษัท   ก็ให้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้ นและผู้ เก่ียวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

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

 

14. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 การกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชดัเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกบั

บริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และ

คา่ตอบแทนของกรรมการมีการ นําเสนอขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุปี 

 สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่ง

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะท่าน  

 

15. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชมุขัน้ต่ําไม่น้อยกว่าปีละ6 ครัง้(ไตรมาสละ 1 ครัง้) และ

อาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดตารางการประชมุล่วงหน้าเป็นรายปีและ

มีการกําหนดระเบียบวาระการประชมุที่ชดัเจนและนําส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวนัประชมุล่วงหน้าอย่าง
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ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษา

ข้อมลูอย่างเพียงพอ    

 ในที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระเต็มที่  และในการประชมุได้เชิญผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ  เพื่อชีแ้จ้งข้อมลูหรือให้ข้อมลูเพิ่มเติม

ในฐานะผู้ เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี ้มีการจด

บนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ

บริษัทอย่างเป็นระบบซึง่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนีใ้นการลงมติแต่ละวาระของการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 

16. การประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลงานประจําปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทัง้

คณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล ทัง้นีแ้บบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรการ

ชดุย่อยทุกชุดมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตวัอย่างแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ รวมทัง้ได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 

 บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัส่งแบบประเมินให้แก่

กรรมการเพื่อประเมินผลและสง่กลบัมายงับริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการท่ีประเมินเพื่อให้กรรมการมี

ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนําเสนอผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกําหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของ

กรรมการให้ดีย่ิงขึน้ 

 

17. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

1. บริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างตอ่เน่ือง  

2. สําหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดํารงตําแหน่ง บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดย

กรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูเก่ียวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. บริษัทสง่เสริมให้กรรมการทกุท่านเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรเก่ียวกบักรรมการ  

4. บริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) สําหรับตําแหน่งงานหลกั โดยกําหนด

เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยทุธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพฒันาผู้บริหารตามแผนที่

กําหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ 
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18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ครอบคลมุทัง้ในด้านการบริหาร การเงิน การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากนัน้ยงัมุ่งเน้นให้มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน

และการบริหารความเส่ียงโดยได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ 

ได้มีการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

 

19. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงิน ที่มีความครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ  และ

ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว เช่น ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน 

โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายงานประจําปี หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และข้อมลูอื่นๆที่จําเป็น 

 นอกจากนัน้ ทางบริษัทฯได้ดําเนินการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ

ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯกับผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนการตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องซึง่สามารถติดตอ่เข้ามาทางผู้ดแูลหน่วยงานนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ โดยผ่านทางอีเมล์ : ir@sabina.co.th หรือโทรศพัท์ได้ที่  โทร.02-422-9400 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

บทนํา 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชดุชัน้ในสตรี มีความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสตัย์ , โปร่งใส ตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในทกุๆสว่น ทัง้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น , พนกังาน , ลกูค้า , คูค้่า และ / หรือ 
เจ้าหนี ้รวมทัง้สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยได้มีการกําหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ตอ่ส่วนตา่งๆ และมีการ
ถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบเหลา่นีไ้ปยงัพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานยดึถือปฏิบติัได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม
ตอ่ไป 

1. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) เป็นการประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขต
มาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่บคุลากรทกุคนของบริษัทฯ ไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุคน พงึกระทําในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบติังาน โดยปฏิบติัไปในวิถีทางเดียวกนัภายใต้กรอบคณุธรรม ความ
ซื่อสตัย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษัท
ฯ ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

1) แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
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ปณิธานและวิสัยทศัน์ (Purpose & Vision)    

  บริษัทฯ ได้มีการปรับ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้ทันสมัย สอดคล้องต่อยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็น

เป้าหมายระยะยาว ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทซาบีน่า จํากดั มหาชน มีดงันี ้ 

เรา ‘มุ่งม่ัน’ สร้างสรรค์คณุคา่ผลิตภณัฑ์ด้วย ‘นวัตกรรมททีนัสมัย’ 

เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึน้ในทกุวนั 

‘มุ่งเน้น’ การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมี ‘ผลกําไรอย่างย่ังยืน’ 

  โดยเป้าหมายระยะยาวจะถกูวางไว้ในปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ หรือ Company Purpose & Vision จะ

เป็นการวางรากฐานของบริษัทฯ และแบรนด์  เพื่อให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความตัง้ใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดําเนิน

ธุรกิจ อย่างไร 

 
 

พันธกิจ (Mission) 

ในสว่นของพนัธกิจ มีการวางกรอบการทํางานตามปณิธานและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ  โดยเป้าหมายระยะสัน้ (1-5 ปี)  

จะวางไว้ในรูปแบบของพนัธกิจหรือ Company Mission เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการทํางาน และจะมีการวางเป้าหมาย

ย่อยในแต่ละส่วนโดยใช้เคร่ืองมือในการตัง้เป้าหมายและกําหนดตวัวดัผล (OKR : Objective Key Result)  เพื่อให้ง่ายตอ่

การวดัผลและทํางานในการปฏิบติัจริง ซึ่ง OKR ของทกุหน่วยงานในองค์กรจะต้องสอดคล้องกนั เพื่อส่งเสริมให้ OKR ที่

เป็นภาพรวมขององค์กรประสบความสําเร็จ 
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โดยพนัธกิจ ของบริษัทฯ ได้วางไว้ดงันี ้ 

1. Sabina Promise บริษัทฯ จะมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยยดึความพงึพอใจของลกูค้า เป็นเป้าหมายสงูสดุ

ของการดําเนินทกุๆ กิจกรรม  

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

ข้อมลูในการตดัสินใจในทกุๆ กิจกรรม  

3. Sustainable Profitability บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างผลกําไรอย่างยัง่ยืน  

4. Lean Enterprise บริษัทฯ มุ่งเน้นการกําจัดความสูญเปล่าในทุกขัน้ตอนการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานถึง

ผู้บริโภค  

5. ESG บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจแบบยัง่ยืนทัง้ในแง่มมุส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล    

 

2) นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บคุลากรของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ที่นําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่  และปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด   

เพื่อความชดัเจนและการควบคมุในการดําเนินการที่มีความเส่ียงกบัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ และบริษัทย่อย     

พงึระวงัแนวการปฏิบติังานของหน่วยงานภายในที่อาจสง่ผลตอ่การทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบัต ิ 
 บคุลากรของบริษัทฯ ไม่กระทําการหรือสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเอือ้ตอ่การปฏิบติังาน         การ

ดําเนินการทางธุรกิจ  หรือประโยชน์สว่นตวัของหน่วยงานภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยกนั 
 สินค้า, วตัถดิุบ,  ชิน้ตดั, Premium, Gift voucher  หรือเคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ   รวมทัง้รายการขาย

ที่เป็นเงินสด และเงินสดย่อย ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
สว่นตวัได้ 

 ข้อมลู  วิธีการ  กระบวนการ  รายงาน และโปรแกรมเก่ียวกบัสตูรการผลิต  แบบสินค้า  ลกูค้าสมาชิกของ
บริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  ไม่ให้ถกูล่วงละเมิด  และไม่เปิดเผยให้กบัผู้ ใด ทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ไม่สามารถทําการดดัแปลง  สําเนา  ไปใช้ประโยชน์สว่นตวั
ได้  

 แนวการปฏิบติังานของหน่วยงานต้องกระทําตามขัน้ตอนตามมาตรฐาน  ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย  ไม่เป็นการเปิดช่องทางการกระทําที่เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การเปิดรายการสัง่สินค้าเพื่อขายตรงตามกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย   กรณีที่จะปฏิบติันอกเหนือจาก
หลกัเกณฑ์ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ มีอํานาจเท่านัน้   

2) การเปิดรายการสัง่สินค้าเพื่อจดัแสดงสินค้าให้ลูกค้า   ในปริมาณท่ีเหมาะสม   กรณีที่จะปฏิบติั
นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ มีอํานาจเท่านัน้   

3) การขายสินค้าตรงตามราคา  และรายการโปรโมชัน่ที่กําหนด 
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4) บันทึกและสอบทานข้อมูลขายตรงตามยอดขายที่เกิดขึน้จริง และตามมาตรฐาน  ระเบียบ 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

5) บนัทกึและสอบทานข้อมลูการรับคืน  ตรงตามรายการสินค้าที่ได้รับคืนจากร้านค้าเท่านัน้ 
6) บันทึกและสอบทานข้อมูลการจัดส่ง  ตรงตามรายการสินค้าที่ได้เปิดรายการสั่งสินค้าเพื่อขาย

เท่านัน้ 
7) บนัทกึและสอบทานข้อมลูคา่ใช้จ่ายการนําเข้า – สง่ออก ตรงตามเอกสารที่เกิดขึน้จริง  
8) บนัทกึและสอบทานข้อมลูคา่ใช้จ่ายการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายพิเศษ  ตรงตามแผนงาน 
9) หลีกเล่ียงการส่ือสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินค้าหรือบริการคูแ่ข่ง 
10) การเปิดรายการสัง่สินค้าเพื่อขายในระบบออนไลน์   ตรงตามรายการและปริมาณท่ีลกูค้าสัง่ซือ้

เท่านัน้  
11) ออกแบบผลิตภณัฑ์  สําหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้โดยไม่นํางานนอกเข้ามาทํา

ในที่งาน  โดยต้องคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลกูค้าเป็นหลกั  
12) วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  สําหรับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้โดยไม่นํางานนอกเข้า

มาทําในที่งาน  โดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลกูค้าเป็นหลกัและ
ไม่เผยแพร่ความลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย 

13) ต้องวางตวัเป็นกลางเพื่อการจดัซือ้  จดัหา  ไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจคดัเลือก   และมีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐาน  ระเบียบ  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  อย่างเคร่งครัด   

14) กรณีปรับ / เปล่ียนวัตถุดิบ  หรือแก้ไขราคาต้นทุน  จะต้องรับเร่ืองจากหน่วยงานจัดซือ้ และ 
Merchandiser เท่านัน้  หลงัจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  

15) รับ-เบิกวตัถดิุบ รวมถึงชิน้ตดั ต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารและวตัถดิุบให้ตรงกนั 
16) การสรรหาคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดค่าตอบแทน การเล่ือน

ตําแหน่ง และการเลิกจ้างของบคุลากรของบริษัทฯ ต้องดําเนินการอย่างถกูต้องและเป็นธรรมตาม
หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

17) ติดตามหนี  ้    และจัดทํารายงานส่ิงที่พบความผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการติดตามหนี  ้   อย่าง
ตรงไปตรงมา 

18) ตรวจนบัสินค้าตามห้างร้าน   และจดัทํารายงานส่ิงที่พบความผิดปกติที่เก่ียวข้องกบัการตรวจนบั
สินค้าอย่างตรงไปตรงมา 

19) ตรวจสอบความถกูต้อง และครบถ้วนของเอกสารก่อนวางบิล รับวางบิลลกูหนี ้บนัทึกบญัชี และ
ปรับปรุงรายการบญัชี 

20) บนัทึกบญัชี ปรับปรุงรายการบญัชี และจัดทํารายงานทางบญัชี ตามนโยบายบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยผ่านการอนมุติั
จากผู้ มีอํานาจ 

21) จดัทํารายงานทางบญัชี / การเงิน ตรงตามข้อเท็จจริง มีเอกสารถกูต้อง และครบถ้วน 
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22) จดัทํางบการเงิน รายงานทางบญัชี / การเงิน และแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อนําส่งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ข้อมลูทางการเงินให้กับนกัลงทนุทัว่ไป ตรงตามข้อมลูที่เกิดขึน้จริง และ
ผ่านการตรวจสอบและอนมุติัจากผู้ มีอํานาจ  

23) เก็บเอกสารทางบัญชี / การเงิน ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจัดเก็บไว้ในสถานท่ี
เหมาะสม 

24) พิจารณารายจ่ายท่ีนํามาเบิก ต้องเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติังานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นที่น่าเช่ือถือ โดยผ่านการตรวจสอบ และอนุมติัจากผู้ มี
อํานาจ 

25) จ่ายเงินตรงไปตรงมาตามเอกสาร หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย และกําหนดให้มีการป้องกนัการ
จ่ายซํา้ซ้อน 

26) การจดัทํารายงานทางการเงินอย่างตรงไปตรงมา 
 การสนับสนุนทางการเมือง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทาง  
การเมือง  ไม่กระทําการหรือสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลที่มีอํานาจทางการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานงึถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ    

แนวปฏิบัต ิ 
 บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  เช่น  การใช้สิทธิลงคะแนน

เลือกตัง้  เป็นต้น 
 ไม่นําทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง       กลุ่ม

การเมือง  หรือนักการเมืองคนใด  เพื่อนําไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้  หรือการจัดทําสัญญา
ร่วมกนั   

 บุคลากรของบริษัทฯ หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับการเมืองภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย    
ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ 

 การให้เงนิสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ  ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่  ได้มีการกําหนดขัน้ตอนและการ
ควบคมุการให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล  โดยมีการสอบทานการอนมุติัของผู้ที่มีอํานาจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และการติดตามเพื่อให้เกิดความมัน่ใจของการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล ที่ไม่นําไปสู่การ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัต ิ 
 บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้านการให้เงิน

สนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุลอย่างเคร่งครัด  
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 การให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล ต้องกระทําในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้ ซึง่
ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้ต้องมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และน่าเช่ือถือ  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

 
 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ  ที่นําไปสู่การทจุริตคอร์รัปชัน่   ได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบั
การรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง รวมทัง้ขัน้ตอนและการควบคมุ              ที่
สามารถตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจของการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้ง
รับรอง ที่ตรงตามนโยบายท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย กําหนดไว้ และไม่นําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัต ิ 
 บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ด้านการการรับ     การ

ให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง อย่างเคร่งครัด  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่น

ใดและการเลีย้งรับรอง  เพื่อลดผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่ด้วยความลําบากใจ หรือ
เป็นผลประโยชน์ขดักนัได้ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้มีข้อห้ามการรับ  การให้ของขวญั  ที่มีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ  เพื่อเป็น
การรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ  หรือกระทําตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

 ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ควรเป็นเงินสด  หรือเทียบเท่าเงินสด  และต้องไม่ใช่ส่ิงผิด
กฎหมาย 

 การเลีย้งรับรอง จะต้องไม่มีข้อผูกมัด หรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการ
คอร์รัปชัน่ และต้องไม่ผิดข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมาย 

 กรณีการคดัเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจดัซือ้  จดัหา  สินค้า   วตัถดิุบ  พืน้ที่การขาย   หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ให้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย  และไม่เรียกร้องการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน   หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง เพื่อติดสินบนและนําไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้  หรือการ
จดัทําสญัญาร่วมกนั  รวมทัง้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบ  ข้อบงัคบัตามที่
กําหนดไว้    

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการส่ือสาร  ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ   เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบติัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  
หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2. จรรยาบรรณบริษัท 
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สว่นผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย (Stakeholders) และมีความเป็นมืออาชีพ บริษัทจงึกําหนดแนวปฏิบติัที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ถือเป็น
จรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าที่ ดงันี ้
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2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศตา่งๆทีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ดงันี ้
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่ได้มีประกาศใช้ 
2.1.2  ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และหากในการประชมุมีเร่ืองที่กรรมการท่านใดมีสว่นได้เสีย กรรมการ

ท่านนัน้จะต้องออกจากห้องประชมุและงดการมีสว่นร่วมใดๆในการพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว 
2.1.3 หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใส และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงันี ้
1)ไม่นําข้อมลูที่ได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
2) ไม่ใช้ความลบัองค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมลูสว่นที่เป็นความลบัขององค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุ

การปฏิบติัหน้าที่ไปแล้ว 
3) ไม่หาประโยชน์สว่นตวั จากการเป็นกรรมการของบริษัท 
4) ไม่สร้างข้อผกูมดัที่อาจจะขดัแย้งกบัหน้าที่ของตนภายหลงั 
5) ไม่รับส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดัตอ่ประโยชน์ตอ่องค์กร 
2.1.4 รักษาข้อมลูที่เป็นความลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึง่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายตอ่องค์กรหรือผู้ มีสว่นได้เสีย ยกเว้นแต่ในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 
2.1.5 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คูส่มรส และ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการได้มาหรือการจําหน่าย
ไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน พ.ศ.2547 

 
2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.2.1 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัที่ชดัเจนในการดแูลและขจดั

ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตมีุผล 

การทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยข้อมลูต่อที่ประชุมโดย

ระบมุลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุลความจําเป็นของการทํารายการดงักล่าว ด้วยข้อมลูที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้   หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   รายการ

ดงักล่าวจะได้รับการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   และจะมีการให้ความเห็นต่อการทํา

รายการดงักลา่ว 
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการ

เปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดงักล่าวด้วย   ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ   กรรมการท่านนัน้จะไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว   ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์และให้กรรมการบริษัท , ผู้บริหาร และบคุคลที่

มีความเก่ียวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่

เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   เพื่อให้บริษัทมีข้อมลูประกอบการดําเนินการตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยผ่านวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ทางบริษัทมีนโยบายที่มิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนกังาน ของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและ/หรือผู้ เก่ียวข้อง จงึกําหนดข้อควรปฏิบติัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกบัตนเองและ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท 

2) กรณีที่จําเป็นต้องทํารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทํารายการนัน้เสมือนการทํารายการกบั
บคุคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกนักบัที่วิญญชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไป 
ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบคุคลที่
เก่ียวข้อง และต้องไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุติั และมีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง 

3) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือ ที่ปรึกษาในองค์กรอื่น การ
ดํารงตําแหน่งนัน้ต้องไม่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบติัหน้าที่โดยตรงในบริษัท 

4) การพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร 
และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งอื่น ซึง่ใช้เป็นแนวปฏิบติัอย่างชดัเจน และเช่ือมัน่ได้วา่การเข้าทํา
รายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตสุมผล และเปิดเผยข้อมลูทกุอย่างถกูต้องครบถ้วน 
รวมทัง้จดัให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสยัวา่จะเป็นผลประโยชน์ที่ขดักนักบัผลประโยชน์
ของบริษัท ไว้ใน  คู่มือการกาํกับดูแลกิจการ 

5) คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้
บริษัททราบทกุครัง้ถึงการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ภายในสามเดือนนบัแต่
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้หรือวนัที่มีการเปล่ียนแปลง 

6) บริษัทได้มีการเปิดเผยการทํารายการระหวา่งกนัซึง่บริษัทได้มีการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียด
ของรายการโดยระบช่ืุอบคุคลที่มีการทํารายการระหวา่งกนัความสมัพนัธ์ลกัษณะของรายการ
เง่ือนไข/ นโยบายราคาและมลูค่าระหวา่งกนั 

7) ในกรณีบคุคลที่เก่ียวข้อง เข้าไปมีสว่นร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทซึง่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท หากเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าหากเป็นพนกังานจะต้องแจ้งให้
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ผู้บงัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้บงัคบับญัชาจะต้องรายงานให้เลขานกุารบริษัท
ทราบ 

2.2 .2 การรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนักรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์จาก

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้

1.   บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ ไม่หวงัดีในการเข้ามาดูแล หรือทําลายข้อมลูที่สําคญัของ

บริษัทฯ นอกจากนัน้ยงัมีระบบ Anti-Virus เพื่อป้องกนัการนําไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทําลายข้อมลู  

 2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ 

Program Software เพื่อจดัระดบัของพนกังานในการเข้าถึงข้อมลูได้ 

  3.   บริษัทฯ ได้มีการกําหนดการเก็บรักษา และการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไว้ในสญัญาจ้าง

แรงงาน และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน ในการไม่

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง จากข้อมลู หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยงัเป็นความลบั และยงั

ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

  4.   บริษัทฯ จะทําการแจ้งให้ผู้ บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ หรือขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  7 วนั ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร พกังานชัว่คราว และออกจากงาน ตามลําดบั และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บคุคลที่กระทําผิด

ดงักลา่วทําการกลบัรายการ และนําผลกําไรที่ได้จากการซือ้ขายหุ้นนัน้ ๆ ไปบริจาคแก่องค์กรการกศุลตอ่ไป 

  5. บริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้ขาย

หุ้นของตนเองอย่างน้อยลว่งหน้า 1 วนัก่อนทําการซือ้ขาย 

           6.   บุคคลภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จดัทํา หรือทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูที่อาจมี

ผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทําสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ 

จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

            7. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน รายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทํารายการ

ตามปกติธุรกิจ 

  8. บริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการทํารายการเก่ียวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มา

จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์เป็นต้น 
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2.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 

  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า โดยกําหนดเป็นแนวปฏิบติัของ

ผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ้

  1.ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่างประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

  2.ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สินของบริษัท เส่ือมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทให้ความสําคญักับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง ช่ือของบริษัท โลโก้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 

เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า นวตักรรม ข้อมลูตา่งๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดไว้ ดงันี ้

1. ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาในทกุประเทศที่บริษัทเข้าไป

ลงทนุ รวมถึงประกาศคําสัง่และระเบียบปฏิบติัตา่งๆท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

2. ผู้บริหารและพนกังานต้องดแูลรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหาย สญู

หาย และดแูลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

3. ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รักษาความลบัทางการค้าและข้อมูลต่างๆของบริษัทให้ได้รับความปลอดภยั

อย่างดีที่สดุ 

4. ผู้บริหารและพนกังานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจดัให้เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านัน้ 

5. ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมลูของบริษัทแก่ผู้อื่นที่

ไม่ได้มีสว่นเก่ียวข้อง 

6. ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่เผยแพร่ คดัลอก หรือนําซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในบริษัท 

7. ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่ใช้อีเมลล์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการส่งข้อความที่หยาบคาย ลามก 

ก่อกวน ข่มขู่ กลา่วร้ายให้กบัผู้อื่น รวมถึงการหลีกเล่ียงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม  

8. ผู้บริหารและพนกังานต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า 

หรือ การนําผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัท 

9. รักษาความปลอดภยัของระบบข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมลู
ของบริษัทฯแก่ผู้อื่น 
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 3.  จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ที่จะรับผิดชอบและสร้างความพงึพอใจอย่างสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ตระหนกัดีวา่ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมลูคา่เพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาว ดงันัน้  บริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบติัตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้
ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ และรายย่อยอนันํามาซึง่ผลประโยชน์โดยรวมสงูสดุ 

2. บริหารจดัการองค์กรด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และโปร่งใส โดยนําความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะการบริหารมาประยกุต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อป้องกนัความเสียหายแก่ผู้ ถือหุ้น 

3. ไม่ดําเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
4. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 

ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ ขององค์กร ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่

สาธารณะ 
6. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการแสดงฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และ

รายงานอื่นๆโดยสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
7. ไม่เปิดเผยข้อมลูลบัอนันํามาซึง่ผลเสียของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ที่จะพฒันา สร้างเสริม และสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังานทกุชัน้ ทกุระดบั โดยได้
กําหนดนโยบายและให้ยดึแนวทางตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัในการปฏิบติั 

1. จดัให้มีการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เป็นธรรมแก่พนกังาน 
2. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 
3. มีระบบการประเมินผล การแตง่ตัง้โยกย้าย การให้ผลตอบแทนการปฏิบติังาน การให้รางวลัและบทลงโทษ

พนกังานจะกระทําด้วยความสจุริตใจ เสมอภาค ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของความยติุธรรมและความรู้ความสามารถ 
ความเหมาะสมของพนกังาน และไม่เลือกปฏิบติั อีกทัง้ยงัสามารถอธิบายได้  

4. ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอย่างทัว่ถึงและ
สม่ําเสมอ 

5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนั 
6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
7. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของ

พนกังานหรืออาจคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 
8. ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
9. เคารพในสิทธิมนษุยชน โดยไม่เลือกปฏิบติัตอ่บคุคลใดในการจ้างงาน รวมถึงการจดัจ้าง การจ่ายเงินเดือน 

ผลประโยชน์อื่นๆ ความก้าวหน้าในการงาน การลงโทษทางวินยั การยติุการจ้างงาน หรือการเกษียณอายดุ้วย
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สาเหตอุนัเน่ืองมาจากความเหมือน หรือความแตกตา่ง ทัง้ทางด้าน เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา ความ
พิการ ความชอบทางเพศ  สญัชาติ สถานภาพ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแหลง่กําเนิดทางสงัคมหรือ
เผ่าพนัธุ์ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล และคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

10. สร้างความเข้าใจให้พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาท ซึง่พนกังานสามารถปฏิบติัได้เพื่อสง่เสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทัว่ถึง 

11. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองการทําผิดกฎหมายขององค์กรตอ่คณะกรรมการ 
 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ที่จะคํานงึถึงความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า โดย
ได้กําหนดนโยบายและมีข้อปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิตสินค้าที่มีคณุภาพในระดบัที่เป็นที่ยอมรับของตลาด 
2. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้า

เป็นสําคญั 
3. ให้การรับประกนัคณุภาพของสินค้าภายใต้เง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 
4. ไม่สง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้าทัง้ๆ ที่รู้วา่สินค้านัน้มีคณุภาพต่ํา มีข้อบกพร่องเสียหาย โดยไม่มีการชีแ้จงอย่าง

ชดัเจนแก่ลกูค้า 
5. จดัระบบเพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินค้าและบริการและดําเนินการ อย่างดีที่สดุเพื่อให้ลกูค้าได้รับ

การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 
6. จดัให้มีป้ายชีแ้จงชดัเจนเก่ียวกบัตวัสินค้า เช่น รหสัสินค้า , ขนาด , ราคาสินค้า , วนัที่ผลิต และการดแูลรักษา

สินค้า 
7. รักษาความลบัของลกูค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
8. หาทางในการลดต้นทนุการผลิตโดยรักษามาตรฐานคณุภาพสินค้าเพื่อสามารถเพิ่ม ประโยชน์ให้กบัลกูค้าอย่าง

ตอ่เน่ือง 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี ้
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ที่จะคํานงึถึงความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า และ 
/หรือเจ้าหนีพ้งึปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาตา่งๆอย่างเคร่งครัด โดยได้กําหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบติั
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี ้
2. ถ้ามีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอียดตอ่คู่

ค้า และ / หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์การใช้เงิน การชําระคืน การ

ดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 
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5. รายงานฐานะ และข้อมลูทางการเงินของบริษัทแก่ลกูค้าและ / หรือเจ้าหนีด้้วยความถกูต้องและซ่ือสตัย์อย่าง
สม่ําเสมอ 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขัน 
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) มุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีตอ่คูแ่ข่งขนั โดยได้กําหนดนโยบายและมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
2. ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
3. ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจ้างให้กบัพนกังานของคู่แข่ง 
4. สนบัสนนุและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือกําหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องทําการค้ากบับริษัท

เท่านัน้ 
5. สนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค  มิใช่เป็นไปเพื่อการผกูขาดการจดัสรร

รายได้และสว่นแบง่การตลาด  การลดคณุภาพของสินค้าและบริการ  การกําหนดราคาสินค้าและบริการ  อนัจะ
ก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม 

6. การแข่งขนัทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม 
7. ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 
8. ไม่ทําลายช่ือเสียของคูแ่ข่งขนัด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ตระหนกั และห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงให้ความสําคญัในเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยได้กําหนดนโยบายและมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอ่ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
2. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงัคมและ ส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ 
3. ปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึน้ใน หมู่พนกังานทกุระดบัอย่าง

ตอ่เน่ืองและจริงจงั 
4. ควบคมุให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกํากบั

ดแูล 
5. ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบตา่งๆ 
6. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกํากบัดแูล และรายงานข้อมลูที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือกฎ ระเบียบตา่งๆ ตอ่หน่วยงานนัน้ 
7. ไม่กระทําหรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้มีสินบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใช้อํานาจหน้าที่ของ

ตนเองแสวงหาผลประโยชน์เพื่อสว่นตวั 
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8. สง่เสริมการฝึกอบรมให้พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดล้อมทัง้ภายในองค์กรและสง่ไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก
องค์กรอื่น 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ห่วงใยและดแูลเก่ียวกบัสขุอนามยั และความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังานโดยได้กําหนดนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี  
2. มีสิทธิคา่รักษาพยาบาลให้กบัพนกังานในองค์กรรวมถึงมีอปุกรณ์ยาขัน้พืน้ฐานให้สําหรับพนกังานและสวสัดิการ

อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
3. จดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างปลอดภยั ถกูสขุอนามยั มีการควบคมุและลดความเส่ียงในการเกิด

อบุติัเหต ุและสขุภาพอนัอาจเกิดขึน้ในสถานท่ีปฏิบติังาน 
4. มีการตรวจ แสง สี เสียง ฝุ่ นควนั ในสถานประกอบการ 
5. จดัให้มีอปุกรณ์ในการป้องกนัอนัตราย และมีการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ 

 
           4.  จรรยาบรรณของพนักงาน 

1) ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สจุริต มีความภกัดี เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่คงของ
บริษัทและตวัพนกังานเอง 

2) ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน 
ร่วมกนัทํางานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

3) เอาใจใสแ่ละปฏิบติัหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มี
คณุภาพ มีประสิทธิภาพ และมีผลกําไร เพื่อการพฒันาบริษัทไปสูค่วามเป็นเลิศ 

4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบํารุงรักษา ไม่ให้เส่ือมคา่ หรือสญูหาย 
รวมทัง้ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่นตวั 

5) รักษาความลบัของลกูค้า คูค้่า และบริษัทอย่างเคร่งครัด 
6) ร่วมมือและช่วยเหลือในการทํางานกบัผู้ ร่วมงานทกุคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิของ

พนกังานอื่นที่รวมเป็นบริษัทเดียวกนั 
7) เอาใจใสแ่ละช่วยเหลือดําเนินการใด ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภยัที่ดีในการ

ทํางาน เพื่อให้มีความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมย์อยู่เสมอ 
8) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานแก่ผู้ ร่วมงาน โดยยดึประโยชน์และเป้าหมายของ

บริษัทเป็นสําคญั 
9) ไม่กลา่วร้ายบริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อพนกังานโดยปราศจากซึง่ความจริงและไม่เป็นธรรม 
10) แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้บริหาร หากพบวา่มีการกระทําใดๆในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 
11) ไม่อาศยัตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ 
12) ไม่กระทําการใดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
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13) เอาใจใสจ่ริงจงั และเคร่งครัดตอ่กิจกรรมทัง้ปวง ที่จะเสริมสร้างคณุภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
5. การดูแลให้มีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ทํา

ความเข้าใจ ปฏิบติัตามนโยบายทีกําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณนีอ้ย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามความสมคัรใจ และไม่
สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัที่กําหนดขึน้ 

ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัที่จะดําเนินการให้พนกังานภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของตน เข้าใจ และปฏิบติัตาม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางานอย่างจริงจงั 

บริษัทไม่พงึปรารถนาให้การกระทําใดๆที่ผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานผู้ใดกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย
หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการทบทวน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจําทกุปี 
 

 6.  การแจ้งเบาะแส   ข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน การกระทําผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  
หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุลากรของบริษัทฯ บคุคลที่เก่ียวข้อง  และผู้ มี
สว่นได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ  ผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
รับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับเบาะแส  ข้อร้องเรียน  
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บคุลากรของบริษัทฯ บคุคลที่เก่ียวข้อง และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน
ในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการโดยตรง โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแส     ข้อร้องเรียน  เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
พฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงตอ่กรรมการอิสระ ปฏิบติัหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการ
ร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองที่เก่ียวข้องกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่   ออกเป็นประเด็น  ด้านการ
สนบัสนนุทางการเมือง ด้านการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล และการรับ  การให้ของขวญั  
ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง 

 มาตรการดําเนินการ โดยผู้ รับเร่ืองร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น    เพื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีการกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเร่ือง พร้อมกําหนด
มาตรการดําเนินการ  เพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่โดย
ทางคณะกรรมการจะมีการกลัน่กรองข้อมูลและจะมีการส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ตอ่ไป    
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 การรายงานผล ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วนั   
นับจากวันที่สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จ หากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคัญผู้ รับเร่ือง
ร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตอ่ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 หากผู้ถูกกล่าวหา กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง  ถือว่าเป็นการกระทําผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่    ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั  ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ที่
กําหนดไว้ หากกระทําผิดตอ่กฎหมายต้องได้รับโทษทางกฎหมายตอ่ไป 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน และให้คาํปรึกษา 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านอีเมล์  :   GRP_AUDIT_HO@sabina.co.th  
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านโทรศพัท์  :   02-422-9400  ตอ่ 9309 , 9404 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผ่านไปรษณีย์  :   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

    บริษัท ซาบีน่า  จํากดั(มหาชน)  
        เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
        เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและบุคคลที่

เก่ียวข้อง แต่หากผู้ ร้องเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถรายงานความคืบหน้าและ
ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนจดัเก็บข้อมลูที่ได้รับจากผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั  และคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้
ร้องเรียนเป็นสําคญั โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมลู และ/หรือความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม  เช่น การเปล่ียน
ตําแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  สถานที่ทํางาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่   รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจ้างอนั
เน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เป็นต้น  ซึง่ข้อร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถกูเก็บเป็น
ความลบัเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  สว่นการร้องเรียนการกระทําผิด
ของผู้บริหารระดบัสงูจะถกูเก็บโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียได้
ร้องเรียนในกรณีการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดบัสงู  การกระทําผิด
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการถกูละเมิดสิทธ์ิและพฤติกรรมที่สอ่ถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่าง
ไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางดงันี ้  
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      ไปรษณีย์   :    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 
                                เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
                                กรุงเทพมหานคร 10700 

   โดยข้อมลูร้องเรียนการดําเนินการทัว่ไปจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูผู้แจ้งเบาะแส และให้
ความเป็นธรรม สว่นการร้องเรียนการกระทําผิดของผู้บริหารระดบัสงูจะถกูเก็บโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป         

 
7. วินัย 

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจที่กําหนดไว้ในฉบบันี ้เป็นวินยัอย่างหนึ่งซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน
ต้องปฏิบติัอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ถือเป็นการทําผิดวินยัตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามและสง่เสริมให้ผู้อื่นปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
โดยการกระทําตอ่ไปนีถื้อเป็นความผิดทางวินยั 

1.การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
2.แนะนํา สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้อื่นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
3.ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบ 
4.ไม่ให้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5.การกระทําอนัไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 
 

 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานความยัง่ยืนฉบบันี ้เพื่อใช้ส่ือสารและแสดงผลการดําเนินงาน ให้ผู้ มีส่วนได้เสีย ของ
บริษัทฯ รับทราบ โดยอ้างอิงตามกรอบความยัง่ยืนสากล Global Reporting Initiative : GRI และเช่ือมโยงการดําเนินงาน
ให้ตอบสนองและสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ที่ดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดล้อม อีกทัง้เป็นการ
ตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย 
 
ขอบเขตของรายงาน 

ขอบเขตของการรายงานฉบบันีไ้ด้แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอย่าง

ยัง่ยืนของบริษัทฯ ครอบคลมุทกุกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ดําเนินการ โดยมีระยะเวลาตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

เป้าหมายและนโยบายการดาํเนินงานเพ่ือพัฒนาความย่ังยืน  
บริษัทซาบีน่าจํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายชดุชัน้ในสตรีรายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด์ ซาบี

น่า มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม  โดยมีเป้าหมาย คือ  

 

 

เป้าหมาย 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
มีผลการดําเนินธุรกิจที่ดี 
มัน่คง เติบโต และสร้างผล

กําไรอย่างยัง่ยืน 

ดําเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ตอ่พนกังานและผู้บริโภค 
รวมทัง้มีสว่นร่วมในการ
สร้างสงัคมที่ยัง่ยืน 

ดําเนินงานโดยไม่สร้าง
ผลกระทบทางลบตอ่

ส่ิงแวดล้อม และมีสว่นร่วม
ในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 
บริษัทได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานเพื่อพฒันาความยัง่ยืน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทนําไปปฏิบติัในการ

ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบติัในสายงานต่างๆ อย่างถูกต้อง 
และช่วยบูรณาการแผนการดําเนินงานให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่ออํานวยประโยชน์สงูสดุ
ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นีใ้นปี 2564 คณะทํางานด้านความยั่งยืนได้นําเสนอนโยบาย เป้าหมาย และผลการ
ดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาทบทวนและรับทราบผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
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นโยบายการดาํเนินงาน
เพ่ือพัฒนาความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
-ดําเนินธุรกิจตามหลกั 

ธรรมาภิบาลที่ดี  

-พฒันานวตักรรม
ผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า  

-การบริหารความเส่ียง 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

-การให้บริการแก่ลกูค้า 

อย่างเป็นธรรม และรักษา
ความปลอดภยั และความ
เป็นสว่นตวั ของข้อมลู
ลกูค้า 

-ปฏิบติัตอ่พนกังาน อย่าง
เป็นธรรม รวมถึงการ
พฒันาทกัษะความรู้ และ
ดแูลสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน 

-การเคารพสิทธิมนษุยชน 

และยอมรับความแตกตา่ง 
-ร่วมพฒันาคณุภาพชีวิต
ของสตรีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 

-ร่วมพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของผู้ ด้อยโอกาส 

-สร้างรายได้ให้ชมุชน 

-บริหารจดัการขยะทัว่ไป 
และขยะจากการผลิต 
-ดแูลตรวจสอบนํา้ทิง้  และ
อากาศ เพื่อไม่ให้กระทบ
ตอ่ส่ิงแวดล้อม 
-ใช้พลงังานอย่างประหยดั
และคุ้มคา่ รวมทัง้การใช้
พลงังานทดแทน   
-พฒันาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain) 
 

 บริษัทให้ความสําคญัตอ่การบริหารจดัการห่วงโซอ่ปุทานของทกุกระบวนการในห่วงโซธุ่รกิจ  เพื่อมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีและบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ  โดยเร่ิมตัง้แต่การใช้ทรัพยากรในการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต การบริหารคลงัสินค้า การขนส่ง และการจดัจําหน่าย จนถึงผู้บริโภค รวมทัง้การบริหารจดัการสินค้าหลงั
การขาย โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่การบริโภคทรัพยากรในการ
ผลิต โดยไม่กระทบตอ่การใช้ทรัพยากรของคนรุ่นหลงั และรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย   
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การจัดการทรัพยากร 

ด้านวัตถุดบิและคู่ค้าทางวัตถุดบิ : บริษัทมุ่งเน้นการใช้วตัถดิุบที่มีความปลอดภยักบัผู้บริโภค เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
และเร่ิมใช้วตัถดิุบ Recycle ในบางรุ่นผลิตภณัฑ์ โดยเลือกคู่ค้าที่น่าเช่ือถือ ปฏิบติัตามกฏหมายและมีการดําเนินงานตาม
มาตรฐานสากล เช่น ได้รับการรับรอง OEKO-TEX Standard 100  (The International Association for Research and 
Testing in the Field of Textile Ecology)  หรือ ISO ฯลฯ รวมทัง้ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
ด้านสงัคม  โดยเฉพาะการเคารพสิทธิมนษุยชน  ตลอดจนมีการร่วมมือกบัคู่ค้าในการแลกเปล่ียนความรู้ และพฒันา
วตัถดิุบเพื่อเพิ่มคณุคา่ให้แก่ผลิตภณัฑ์   
 

ด้านพลังงานไฟฟ้า : บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้พลงังานในการผลิต และมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการใช้
พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยใช้พลงังานทดแทน ใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และอนรัุกษ์พลงังาน
ผ่านการปลกูจิตสํานกึของพนกังาน ในการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ด้านพนักงาน : บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรที่สําคญัที่สดุขององค์กร จงึสนบัสนนุการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างรอบด้าน โดยให้พนกังานเรียนรู้ทกัษะใหม่ (Reskill)  รวมทัง้การให้ความรู้เก่ียวกบั
ทกัษะท่ีสงูขึน้ให้กบัพนกังาน (Upskill) เพื่อสามารถทํางานที่แตกตา่งจากเดิม และสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึน้ ซึง่
สง่ผลตอ่ความสําเร็จของงาน   ควบคูไ่ปกบัการดแูลการเคารพสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของพนกังาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทํางานอย่างมีความสขุ  สนกุ  และท้าทาย 

กระบวนการผลิต 
 บริษัทให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบให้เหมาะสมกบัทกุรุ่นทกุวยั และคํานงึถึงการใช้

ทัพยากรในการผลิตที่ลดลง ซึ่งเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ รุ่น Wireless Bra และ Seamless Fit รวมทัง้บริหารจัดการ
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนําหลกัการ Lean เข้ามาประยกุต์ใช้ เพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัทกุกระบวนการ และ
กําจัดงานที่ไม่สร้างคุณค่า ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และของเสียได้อย่างมาก รวมทัง้ได้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรในการผลิต  จงึดําเนินโครงการ Zero Waste  นอกจากนีบ้ริษัทให้ความสําคญัในการไม่สร้าง
ผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานของบริษัท โดยนํา้ทิง้หรืออากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะได้รับการดแูลและบําบดั
จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ทัง้นีเ้พื่อมุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

การจัดจาํหน่ายและกระจายสินค้า/ขนส่ง 
บริษัทมีการจดัจําหน่ายสินค้าทัง้แบรนด์ตนเองและรับจ้างผลิตในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางการ

ขาย คือ ช่องทาง Retail Business, Non Store Retailing และ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึง่จะถกู
นําสง่ให้ลกูค้าผู้สัง่ผลิตทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  สว่นการขายแบรนด์ SABINA สินค้าจะถกูนําสง่เข้าคลงัสินค้า  
และมีการบริหารจดัการคลงัสินค้า 2 ช่องทาง คือ  

1.การกระจายสินค้าไปยงัจดุขายทัว่ประเทศ  บริษัทมีจดุขายทัง้ที่เป็นร้านค้าของตนเอง และจดุขายของคูค้่า
ทางการค้า โดยมีอตัราสว่นร้านค้าตนเอง 17%  และได้พฒันาระบบและติดตัง้ Point of Sale ที่จดุขายสําหรับตรวจสอบ
การขายสินค้าและสต็อกคงเหลือ เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างถกูที่  ถกูเวลา  และถกูกบัความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะ
พืน้ที่  สําหรับบริหารจดัการเติมเต็มสินค้า ให้มียอดสต็อกสินค้าที่เหมาะสมและสอดคล้องในแตล่ะจดุขาย เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการขายสินค้ามากย่ิงขึน้   
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2.การกระจายสินค้าออนไลน์ บริษัทขายสินค้าผ่าน Website ของตนเอง และขายผ่าน Marketing Platform ของ
คูค้่าทางการค้า โดยมีอตัราสว่นการขายสินค้าผ่าน Website ของตนเอง 10%  ซึง่การขายผ่านช่องทางนีต้้องใช้การบริหาร
จดัการสงูมาก เพื่อสง่สินค้าภายใน 48 ชม. หลงัจากรับ Order  ทัง้นีบ้ริษัทได้พฒันาระบบโปรแกรมพิเศษสําหรับการ
เปิดรับ Order, การจดัสินค้าด้วย Hand held, การรันบิล, การสง่มอบขนสง่ และระบบปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าเพื่อส่ือสาร
ข้อมลูเก่ียวกบัคําสัง่ซือ้และการจดัสง่ นอกจากนีเ้พื่อให้ลกูค้ามัน่ใจในการสัง่ซือ้ออนไลน์ ซึง่ลกูค้าไม่สามารถเห็นหรือจบั
ต้องสินค้าจริง บริษัทจงึกําหนดนโยบายการคืนของโดยไม่มีคําถาม (No Questions Asked Policy) ทําให้การขายผ่าน
ช่องทางนีเ้ติบโตอย่างรวดเร็วและตอ่เน่ือง   

การขนส่ง 
ในการกระจายสินค้าไปยงัจดุขายทัว่ประเทศ  มี 2 รูปแบบในการขนสง่สินค้า ดงันี ้ 
1. บริษัทดําเนินการขนสง่สินค้าไปยงัจดุขายเอง ซึง่มีการออกแบบการขนสง่ในรูปแบบ Full Truck Load หรือ 

Milk Run  พร้อมทัง้มีระบบติดตามรถขนสง่ด้วยโปรแกรม  เพื่อทราบรายละเอียดและสถานะการเดินทาง 
2. บริษัทดําเนินการวา่จ้าง ผู้ รับเหมาสง่สินค้า หรือบริษัทขนสง่  สําหรับขนสง่สินค้าให้จดุขายที่อยู่ห่างไกล หรือ

เป็นการขนสง่สินค้าเร่งดว่น หรือมีจํานวนน้อยชิน้ 
  

ผู้บริโภค 
บริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคณุภาพและปลอดภยัตามความคาดหวงัของลกูค้า (Customer Expectation) 

เพื่อไม่มีข้อร้องเรียน และสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า (Customer Satisfaction) อีกทัง้บริษัทให้ความสําคญัในการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างคณุคา่และนวตักรรมผลิตภณัฑ์ ตามวิสยัทศัน์ของบริษัท “Create Value with 
Innovation”  ที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุเพศทกุวยั และสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่เกินความคาดหวงั (Product 
Beyond Expectation) เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทครอบคลมุทกุช่วงวยัของสภุาพสตรีและเพศทางเลือกอย่างหลากหลาย ครบทกุความ
ต้องการใช้สอย โดยมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัความต้องการที่สวมใส่สบาย ความสวยงาม แฟชัน่
และราคา โดยมีนวตักรรมผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความพงึพอใจและเหนือความคาดหมายตลอดมา 
 
การจัดการสินค้าหลังการขาย 

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อส่ือสารและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทัง้ข้อร้องเรียน สําหรับแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า และส่ง
ตอ่ปัญหาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขป้องกนั  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัทําโครงการ New Life BRA-CYCLE “โละแล้วไปไหน” สําหรับสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ต้องการ
ใช้ หรือเป็นชดุชัน้ในเก่าเส่ือมสภาพ  ทัง้นีไ้ด้ร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ คือ บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจํากดั ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่
บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง และบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดําเนินโครงการตัง้แตว่นัที่ 24 
ธนัวาคม 2564 โดยลกูค้าสามารถนําสง่ชดุชัน้ในซาบีน่าที่ไม่ต้องการใช้  ที่ทกุจดุขายและสถานประกอบการของซาบีน่า 
ร้านค้าและเคาน์เตอร์เคอร่ีทกุแห่งทัว่ประเทศ โดยชดุชัน้ในเหล่านีจ้ะถกูสง่ให้บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจํากดั ดําเนินการ
กําจดัชดุชัน้ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษตอ่ส่ิงแวดล้อมโดยกําจดัอย่างถกูวิธีด้วยกระบวนการเผาทําลายผ่านระบบปิด 
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ประเมินจัดลาํดับผู้มีส่วนได้เสีย 
 

No. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วน

ได้เสียต่อบริษัท 
ระดับความสนใจของ
บริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1 พนกังาน (employee) 3 4 

2 คูค้่าที่สง่มอบสินค้า/วตัถดิุบ (supplier) 2 3 

3 คูค้่าทางการค้า (Partner) 3 4 

4 ลกูค้า (customer and consumer) 4 4 

5 ชมุชน (community) 2 3 

6 สงัคม (society) 2 3 

7 เจ้าหนี ้(creditor) 2 3 

8 
ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ (shareholder and 
investor) 

4 3 

9 
หน่วยงานกํากบัดแูลท้องถ่ินและภาครัฐ 
(government authority) 

4 2 

Stakeholder Mapping 
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การดาํเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ช่องทางการมีส่วน

ร่วม 
ความคาดหวังและประเดน็สาํคัญ การตอบสนอง 

ลกูค้า (customer and 
consumer) 

Social Network, Web 
site, พนง.ขาย, CRM 

คณุภาพ/ราคาของสินค้า  
โปรโมชัน่โดนใจ  
Customization 

-วิจยัการตลาด/นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

-กลยทุธ์การตลาด/บริการหลงัการขาย 
-ควบคมุทกุกระบวนการเพื่อคณุภาพ 
 

พนกังาน (employee) 
อบรม, การจดักิจกรรม, 
บอร์ดประชาสมัพนัธ์, 
Town Hall Meeting 

คา่ตอบแทน/สวสัดิการ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศในการทํางาน  

-Training Needs/การพฒันาศกัยภาพ 
-การประชมุคณะกรรมการ สก. 
-การประเมินผลประจําปี 

คูค้่าทางการค้า 
(Partner) 

จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์, Meeting 

การจดัร้าน / หน้าเวปทนัสมยัและจงูใจ 
การขายออกท่ีรวดเร็ว / ยอดขายสงู 

-การออกแบบร้าน / หน้าเวป 
-แผนการตลาด / จดัโปรโมชัน่โดนใจ 

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 
(shareholder and 
investor) 

การประชมุผู้ ถือหุ้น, 
รายงานประจําปี 

เงินปันผล  
ความมัน่คงธุรกิจ  
ความเติบโตของธุรกิจ 

-อตัราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ 

-ผลประกอบการธุรกิจ 

-แผนธุรกิจ 3-5 ปี 

หน่วยงานกํากบัดแูล
ท้องถ่ินและภาครัฐ 
(government 
authority) 

จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์ 

ปฏิบติัตามกฏหมายท่ีกําหนด  

ดําเนินงานบนพืน้ฐานข้อกฏหมาย
อย่างถกูต้อง และมีกระบวนการ 

สอดสอ่งติดตามความผิดปกติ โดยทีม 
Audit 
 

ชมุชน (community) แบบประเมิน, พบปะ 
ขยะและของเสียจากการผลิต 
การควบคมุนํา้, อากาศในการดําเนินงาน  
รายได้สูช่มุชน 

-การจดัการของเสียของโรงงาน 
-สํารวจผลกระทบตอ่ชมุชน เพื่อแก้ไข
และปรับปรุงพฒันา 
-การจ้างงาน  

คูค้่าที่สง่มอบสินค้า/
วตัถดิุบ (supplier) 

จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์, Supplier 
Visit 

ทราบการสัง่ซือ้ลว่งหน้า  
ราคาที่เหมาะสม  
การชําระตรงเวลา 

-สง่แผนการสัง่ซือ้ลว่งหน้า   

-กําหนดระยะเวลาการชําระเงิน  

สงัคม (society) 
Social Network, Web 
site. การลงพืน้ที่  

สร้างประโยชน์และคืนกําไรให้สงัคม  
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

-โครงการเต้านมเทียม  

-สนบัสนนุทนุการศกึษา  

-สนบัสนนุ รณรงค์การตอ่ต้านการ
ทจุริตคอรัปชัน่ 

 

เจ้าหนี ้(creditor) 
จดหมาย, E-Mail ,
โทรศพัท์, 

ความสามารถในการชําระหนี ้ -การชําระเงินตรงเวลา   
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การระบุประเดน็สาํคัญ  
              ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนดแูลผลการดําเนินงานที่สง่ผลกระทบทางลบตอ่

ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมและสร้างผลกระทบทางบวกตอ่สงัคม รวมทัง้ความโปร่งใสและการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  ทัง้นีเ้พื่อ

เป็นไปในทิศทางที่องค์กรและผู้ มีสว่นได้เสียต้องการ บริษัทจงึรวบรวมข้อมลูจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ภายในและภายนอก 

ในการกําหนดประเด็นสาระสําคญัตา่งๆ  โดยสํารวจกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของลกูค้าจาก CRM (Customer Relationship Management), ข้อมลูของแบบสํารวจจากชมุชนใกล้เคียง และความ

สนใจของนกัลงทนุ แล้วนํามาประเมินจดัลําดบัความสําคญัด้านความยัง่ยืน ( Materiality Assessment) 

การประเมินสาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 

 

สาระสาํคัญของธุรกิจ (Materiality) 
ผลการดาํเนินงานทางธุรกจิ เป็นประเด็นสาระสําคญัที่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
เป็นความอยู่รอดหรือผลกําไร-ขาดทนุ ความเติบโตและความยัง่ยืนขององค์กร  

นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ เป็นประเด็นสาระสําคญัที่บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเก่ียวข้องอย่างมีนยัสําคญั
กบัความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เป็นผู้ มีสว่นได้เสียสําคญั บริษัทจงึมุ่งมัน่ในการพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าและส่งผลโดยตรงตอ่ยอดขาย ซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัท 

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นประเด็นสาระสําคญัที่บริษัทต้องการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว หรือผกูพนั
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีและสนบัสนนุในตราสินค้า บนพืน้ฐานของการได้รับประโยชน์
ทัง้สองฝ่าย (Win-Win Strategy)  

การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เป็นประเด็นสาระสําคญัที่บริษัทต้องการมุ่งเน้นให้คูค้่าวตัถดิุบ เติบโตและยัง่ยืนไป
พร้อมกบับริษัท ผ่านการพฒันาปรับปรุง รับฟัง แก้ไขปัญหาร่วมกนั บนพืน้ฐานของความยติุธรรมและโปร่งใส นอกจากนี ้
บริษัทต้องการพฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าทางการค้า เพื่อการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย สําหรับ
การบรรลเุป้าหมายการดําเนินงานทางธุรกิจ และการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะการขาย Online   

1. ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

2. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

3. การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

4. การบริหารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า 

5. ESG (Environmental, Social, 

Governance) 
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ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ESG (Environmental, Social, Governance) เป็นประเด็นสาระสําคญัที่
บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะนกัลงทนุได้เร่ิมให้ความสนใจในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
ความยัง่ยืน บริษัทจงึมุ่งมัน่ที่จะดําเนินการเพื่อลดผลกระทบทางลบตอ่ส่ิงแวดล้อม โดยมีนโยบายส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานทกุคนมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านส่ิงแวดล้อมที่บริษัทฯ เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ควบคมุผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม 

2. ปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ป้องกนัการเกิดอบุติัเหตแุละอบุติัภยัตา่งๆ จากการดําเนินกิจการ ซึง่
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม 

3. ดําเนินการบริหารจดัการ ทบทวนแผนการทํางานตา่งๆด้านส่ิงแวดล้อมเป็นประจําทกุปี เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

4. ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและการใช้นํา้ โดยใช้อย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
5. ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต รวมทัง้การใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มคา่ 
6. ดําเนินการบริหารจดัการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และขยะทัว่ไป 
7. ดําเนินการบริหารจดัการเพื่อมีสว่นร่วมในการดแูลสภาพอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทต้องการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนด้วยแนวความคิดสร้างโรงงานในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมี

โอกาสทํางานในท้องถ่ินของตน เป็นการช่วยลดปัญหาสงัคมในเร่ืองแรงงานอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อหางาน
ทํา  จึงขยายกําลงัการผลิตโดยเปิดโรงงานสาขาชยันาทในปี 2539, โรงงานสาขายโสธรในปี 2545 และโรงงานบรีุรัมย์ในปี 
พ.ศ.2553 ซึ่งทําให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เป็นการผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนนัน้ (อันเป็นการ
สนับสนุน SDGs ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ)  
นอกจากนี ้เป็นการสนบัสนนุให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกนั สง่เสริมคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนนัน้ด้วย 

        ทัง้นี โ้รงงานบุรี รัมย์ เป็นโรงงานเช่าภายใต้การดําเนินงานของ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง 
(Community Based Integrated Rural Development CBIRD-NR) โดยท่าน อาจารย์มีชยั วีระไวทยะ ซึ่งก่อตัง้เม่ือวนัที่ 
11 เมษายน พ.ศ. 2527 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล แคนาดา โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก 
Canadian International Development Agency (CIDA) โดยเงินรายได้จากค่าเช่าอาคารเป็นหนึ่งในกิจกรรมหารายได้
ของศนูย์ฯ เพื่อสนบัสนนุงานพฒันาชนบท และการดําเนินงานตา่งๆ ของศนูย์  คือ  

-เปิดธนาคารพฒันาหมู่บ้าน อําเภอนางรอง เพื่อส่งเสริมการออมเงิน เสริมสร้างการประหยดัของชาวบ้าน และ
เป็นแหลง่งบประมาณในการพฒันาชมุชน  

-จัดตัง้ศูนย์รับเลีย้งและให้การศึกษา แก่ลูกคนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็น”ศูนย์สาธิตต้นแบบ“โดยการสนบัสนุนของ
มูลนิธิ ฟอร์ดและใช้ช่ือว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กมีชัย”ซึ่งมีทัง้สิน้ 11 แห่ง กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลูกคนงาน
ก่อสร้างอาย ุ  3-5 ปี มากกวา่ 2,000 คน ได้เข้ารับการเลีย้งดใูห้มีสขุภาพดีทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  

-ดําเนินโครงการร่วมพฒันาหมู่บ้าน เพื่อให้ ชาวบ้าน “มีอาชีพ” “มีทกัษะในการผลิต”และ “ได้อยู่กับครอบครัว
ของตนเอง” ไม่ต้องอพยพไปเป็นแรงงานที่จงัหวดัอื่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ “สถาบนัครอบครัว”ซึ่งเป็นหน่วยท่ี
เลก็ที่สดุในสงัคม แตก่ลบัมีความสําคญัมากที่สดุในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  
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-การพัฒนาแหล่งนํา้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยเ ร่ิมดําเนินงานท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ด่ืม นํา้ใช้ และนํา้เพื่อการเกษตรเป็นจํานวนมาก ปัจจบุนัได้
ขยายงานพฒันาแหลง่นํา้และสขุาภิบาลชมุชนไปทกุภาคของประเทศ 
1. ผลการดาํเนินงานทางธุรกจิ  

รายละเอียดแสดงใน สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

2. นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะเป็น “องค์กรแห่งนวตักรรม” ที่ไม่ได้เพียงพฒันาสินค้าใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค แตม่องถึงการสร้างสินค้าที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้เพลิดเพลินไปกบันวตักรรมของชดุชัน้ในที่
จะทําให้ชีวิตผู้สวมใสดี่ขึน้ในทกุๆวนัและทกุๆการสวมใส ่ สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัทที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์
คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย ‘นวัตกรรมทีท่ันสมัย’ เพื่อเสริมสร้างความม่ันใจให้ ‘ผู้บริโภคมีชีวิตทีด่ีขึน้ในทุกวัน’  โดย
การพัฒนาสินค้านวัตกรรมทีต่อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จงึจดัตัง้
ทีมงานวิจยัและพฒันาสินค้า (R&D) ที่ทํางานร่วมกบัแผนกตา่งๆในองค์กร เพื่อเก็บข้อมลูการวิจยั และพฒันาอย่างรอบ
ด้าน ผ่านกระบวนการทํางาน รวมทัง้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สง่ผลให้ซาบีน่าสามารถรักษาความเป็นผู้ นําของแบรนด์ชดุชัน้ใน
คนไทยที่จะเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ 

  จากความมุ่งมัน่ดงักลา่ว ทําให้บริษัทคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปล่ียนไป
ของผู้บริโภคตลอดเวลา ซาบีน่าจงึจดัทํางานวิจยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ที่ผู้บริโภคมีตอ่เสือ้ชัน้ในแบบดนั
ทรงย่ีห้อ Sabina Doomm Series (JAN 25-27, 2021) โดยใช้การวิจยัแบบการสนทนากลุม่เชิงคณุภาพ (Qualitative focus 
group discussion) โดยในปี 2554 Sabina ได้ออกผลิตภณัฑ์ชดุ Doomm series พรีเซนต์เตอร์โดย คริส หอวงั ซึง่ได้รับ
การตอบรับสร้างช่ือเสียง และทําให้แบรนด์กลายเป็นผู้ นําตลาดชัน้ในแบบดนัทรง สําหรับสาวหน้าอกเลก็ของประเทศไทย
ที่ยงัไม่มีย่ีห้ออื่นทําได้ ตัง้แตน่ัน้มา Doomm series ก็ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพิ่มไลน์ Soft Doomm และออกโฆษณา
ตา่งๆ มาอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ยงัได้เปล่ียนตวัพรีเซนต์เตอร์ โดยล่าสดุเป็นคณุใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบลูย์ โดยได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี ้ยอดขายของ Doomm series ได้มีแนวโน้มลดลง ดงันัน้ทาง 
Sabina จงึต้องการที่จะทําวิจยัหาท่ีมาของความต้องการรวมทัง้พฤติกรรมที่เปล่ียนไปของกลุ่มผู้บริโภครวมทัง้ตลาดชดุ
ชัน้ในโดยรวม ซึง่พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ให้ความสําคญัเก่ียวกบั “ฟองนํา้” ของเสือ้ชัน้ในเป็นหลกั เพราะถือวา่ ชิน้สว่น
สําคญัที่สมัผสัหน้าอกของผู้หญิงมากที่สดุ ผู้หญิงจงึให้ความสําคญัทัง้เร่ือง “สมัผสัในการสวมใส”่ และ “การใช้งาน” ของ
ฟองนํา้มากที่สดุ เม่ือนํามาเปรียบเทียบถึงความคุ้มคา่ของราคา 

นอกจากนีใ้นปี 2563 บริษัทพฒันานวตักรรม “SABINA Seamless Fit Innovation - Non Slip Tech Bra  ชดุ
ชัน้ในเรียบเนียนไร้ตะเข็บ – เกาะเก่งไม่กลวัหลดุ” เน้นความโดดเดน่ของนวตักรรมอยู่ที่ความเรียบเนียนไร้ตะเข็บ เพิ่มความ
สบายที่มาพร้อมทรงที่สวย เพราะชดุชัน้ในเป็นสินค้าที่สมัผสัโดยตรงกบัผิวสมัผสัของผู้สวมใส่ จงึต้องเรียบเนียนที่สดุ ไม่มี
รอยกดเจ็บ โดยการลดรอยตะเข็บให้เหลือน้อยที่สดุ ด้วยเทคนิคพิเศษ 3 อย่างโดยใช้เทคโนโลยี Weaving (การทอ) Free 
cut (การตดั) และ Bonding (การรีดกาวด้วยความร้อน) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนัที่เน้นการเลือก
ซือ้ชดุชัน้ในที่สวมใสส่บาย ความสวยงาม แฟชัน่และราคา ซึง่ได้รับรางวลันวตักรรมยอดเย่ียมจาก SET AWARD ประจําปี 
2563 ที่ผ่านมา และ SABINA ยงัเดินหน้าเพิ่มนวตักรรม Non Slip Tech สําหรับชดุชัน้ในเกาะอก ที่ช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้
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สาวๆ ในการใสเ่สือ้ชัน้ในเกาะอก ให้เกาะเก่งไม่กลวัหลดุ เกาะได้ทกุคพัไซซ์ในคอลเลคชัน่ Body Bra  ถือได้วา่ เป็นยคุใหม่
ของชดุชัน้ในอย่างแท้จริง (New Era of Lingerie)  โดยบริษัทฯ ตดัสินใจใช้นวตักรรมนีใ้นการผลิตสินค้าหลกัที่ขายดี หรือ 
Product Hero กวา่ 40 แบบ เพื่อให้ลกูค้าได้มีประสบการณ์เรียบเนียนไร้ตะเข็บในรูปแบบชดุชัน้ในที่ใสป่ระจําอยู่แล้ว โดย
นวตักรรมใหม่นีจ้ะลดขัน้ตอนการเย็บให้น้อยลง โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้เคร่ืองจกัรเข้ามาแทนที่เป็นการลดกําลงัคนด้านการ
ผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สงูขึน้ ทําให้ต้นทนุการผลิตต่ําลงและอตัรากําไรขัน้ต้นหรือ Gross Profit Margin 
สงูขึน้     

ในมมุมองของผู้บริโภค เสือ้ชัน้ในถกูจดัวา่เป็นเคร่ืองนุ่งห่มร่างกายท่ีคอ่นข้างบอบบางและออ่นแอ จําเป็นต้องมี
วิธีการใช้งาน และมีวิธีการรักษาคณุภาพของเสือ้ชัน้ในเป็นพิเศษ ซึง่ชิน้สว่นที่เปราะบางมากที่สดุคือ “ฟองนํา้” เพราะเพียง
แคนํ่าไปซกัไม่ถกูวิธีก็ทําให้เสียทรงได้ง่ายๆ ทําให้ผู้บริโภคต้องใช้ระยะเวลาในการดแูลเสือ้ชัน้ในคอ่นข้างนาน ซึง่ไม่
สอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในปัจจบุนั รวมถึงวิธีการจดัเก็บ ที่ลกูค้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาการวางเสือ้ชัน้ในทบั
ซ้อนกนั และพบวา่เป็นสาเหตทุําให้เสือ้ชัน้ในเสียทรง ฟองนํา้มีรอยหกั ยบั หรือพงั หลงัจากใช้สินค้าไปในระยะเวลาไม่นาน 
ทําให้ต้องทิง้เสือ้ชัน้ใน แม้ชิน้สว่นอื่นๆยงัดีอยู่ 

ซาบีน่าจงึจบันําเอาปัญหาที่ลกูค้าพบเจอในชีวิตประจําวนั มาออกแบบสินค้านวตักรรมใหม่ คาดหวงัให้ลกูค้ามี
ชีวิตในการสวมใสเ่สือ้ในที่ดีในทกุๆ วนั จงึเกิดเป็นแคมเปญ ซาบีน่า “ฟองดี” แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ให้
ความสําคญักบัชิน้สว่นที่เล็กๆ แตใ่ห้ความคุ้มคา่ที่ย่ิงใหญ่ให้กบัผู้บริโภค โดยคิดค้นนวตักรรมฟองดี ที่มีความดีดงันี ้
 

 ดีที่คืนทรง ฟองนํา้รองรับแรงกดทบัได้ดี แม้โดนกดทบัก็ไม่พงั ไม่หกั คืนทรงสวย ด้วยนวตักรรมการ
เสริมแผ่น Sheet พิเศษด้านใน เพื่อให้ฟองมีความคงรูป และช่วยคืนทรงให้กลบัมาดีเหมือนเดิม เพราะ
เรารู้วา่ตู้ เสือ้ผ้าของสาวๆ อาจถกูอดัแน่น และเกิดการกดทบั จนทําให้หลายๆครัง้เสือ้ในเสียทรง เป็น
รอย เราจงึพฒันาให้ฟองนํา้สามารถคืนทรงสวย แม้ถกูกดทบัได้ในทกุสถานการณ์ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ดีที่สัมผัสนุ่ม เพราะเราคดัสรรวตัถดิุบฟองนํา้ชัน้ดี ให้มีสมัผสัที่นุ่ม ละมนุเม่ือสวมใส่ ซึง่มาพร้อมกบั
คณุสมบติัในการระบายอากาศท่ีดี เหมาะกบัอากาศร้อนชืน้ในเมืองไทย ใสแ่ล้วรู้สกึสบาย นุ่มละมนุ ซกั
ทําความสะอาดแห้งไว ไร้กงัวล เร่ืองความอบัชืน้ รวมถึงกล่ินอบั  
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นอกจากนีเ้พื่อเพิ่มความมัน่ใจ ซาบีน่าได้ทําการทดสอบ โดยนําเสือ้ชัน้ในฟองดี ผ่านการกดทบัโดยล้อรถจกัรยาน  
พบวา่ ฟองนํา้ซาบีน่าสามารถคืนทรงกลบัมาสวยได้เป็นปกติ จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ฟองนํา้ของซาบีน่า คงทน ตอบโจทย์ 
“ความคุ้มคา่” ในการลงทนุซือ้เสือ้ชัน้ในที่ราคาเร่ิมต้นเพียง  690.- โดยมีให้เลือกกวา่ 30 แบบ  ทําให้ได้รับการตอบรับอย่าง
ดีจากลกูค้าอย่างดีเย่ียม สะท้อนได้จากทําให้ยอดขายไตรมาส 4 สงูขึน้ 15% เป็นผลจากการมอบนวตักรรมท่ีคุ้มคา่และ
สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 
 
บริษัทมีแนวทางในการดําเนนิการเพื่อพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ และควบคมุคณุภาพสินค้าดงันี ้

1.  ออกแบบแนวทางการทํางานแบบ Agile เพื่อปรับตวัและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามต้องการของลกูค้าอย่าง
รวดเร็ว ทีมการตลาดจบัมือกบัทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ทํางานร่วมกนัเพื่อหาความต้องการของลกูค้า หลงัจากได้ข้อสรุป
จงึมีกําหนดการทํางานท่ีมีทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์และทีม Moulding Specialist รวมถึงทีมงานการผลิตที่เก่ียวข้อง และ
ทีมการตลาด เพื่อร่วมพฒันาคณุภาพสินค้า รวมถึงการพฒันาคดัสรรวตัถดิุบ ที่จะนํามาใช้ผลิตสินค้าให้ได้เหนือความ
คาดหมายของลกูค้า  

2. สร้างเป็นโปรเจคพิเศษท่ีช่ือว่า All about Mould ตัง้เป้าหมายในการพฒันาคณุภาพฟองนํา้ ให้มีคณุสมบติั 
“ฟองที่ดี” ครบทัง้ 7 หวัข้อ ตอบโจทย์ทัง้คณุสมบติัการสวมใส ่การใช้งาน เพื่อมอบคุ้มคา่ให้กบัลกูค้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1) การสวมใส่ที่สบาย มีความคลอ่งตวั ไม่รู้สกึอดึอดั ไม่รัดแน่น และไม่กดเจ็บ   

2.2) วตัถดิุบฟองนํา้ต้องมีคณุภาพดี ไม่พงัง่ายตามเกณฑ์การทดสอบ โดยเฉพาะของซาบีน่า 

2.3) สมัผสัที่นิ่ม กบัความรู้สกึในการสวมใสท่ี่นุ่ม เป็นอีกหนึง่หวัใจสําคญั ด้วยตวัผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในนัน้เป็นส่ิงที่

อยู่สวมใส่สมัผสัผิวมากที่สดุ ดงันัน้การคดัสรรวตัถดิุบฟองอย่างดี เน้นให้มีความนุ่มสําหรับผู้สวมใส ่ และให้ผิวสมัผสัที่เป็น

ธรรมชาติ จงึเป็นอีกหนึง่ check list สําหรับทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ 

2.4) วตัถดิุบต้อง นํา้หนกัเบา เพื่อการเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคลอ่งตวั และยงัสามารถเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผู้

สวมใสไ่ด้ 

2.5) ฟองนํา้ที่ไม่กระด้าง ฟองไม่แข็ง เพื่อให้เนือ้สมัผสัเนียนนุ่ม 

2.6) ฟองนํา้ต้องไม่หกั เม่ือสวมใส ่หรือผ่านการซกัเป็นระยะเวลานาน โดยการใช้ Technology พิเศษของ Sabina  

2.7) ฟองนํา้ที่ผ่านการกดทบั หรือ สวมใสไ่ปแล้วในช่วงเวลาหนึง่ จะต้องยงัคืนทรงได้ โดยเนือ้ฟองที่เลือกใช้ 

จะต้องมีความยืดหยุ่น คืนตวัได้ดี มีความคงทน ช่วยรักษาฟองนํา้ให้คงรูปตลอดการใช้งาน 
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ด้วย 7 คณุสมบติันี ้ ที่ได้วางเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของซาบีน่านัน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจ ให้กบั
ลกูค้า วา่เม่ือตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ซาบีน่าแล้วนัน้ ซาบีน่าพร้อมมอบผลิตภณัฑ์เต็มเป่ียมไปด้วยความใส่ใจ และมี
คณุภาพทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารคิดค้น พฒันา และการผลิต เพื่อมอบความคุ้มคา่และความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า  

3. ทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ และทีม Moulding Specialist  ร่วมกนัคดัสรรวตัถดิุบใหม่ กบั Supplier ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ที่มีคณุภาพและเหมาะสมกบัฟังก์ชัน่รูปทรงสินค้า ของแตล่ะรุ่น 

4. เม่ือได้วตัถดิุบฟองนํา้ที่ผ่านการคดัสรรจากทีมวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ และทีม Moulding Specialist แล้ว จะมี
การทดสอบประสิทธิภาพทางด้านการสวมใส่ (Wearing Test) และการใช้งานดแูลรักษา (Washing Test) โดยผ่านการ
ทดสอบทัง้ 2 เร่ือง จํานวนขัน้ต่ํา 30 ครัง้ เพื่อให้ได้คณุภาพเทียบเท่ากบัมาตรฐานระดบัสากล 

5. นําฟองโมลด์ที่ขึน้ตวัอย่างและผ่านการทดสอบ Washing Test & Wearing Test แล้วนัน้ นํามาทดสอบใน
เร่ือง ความคงทน ด้านการถกูกดทบั ด้วยการใช้วสัดทุี่หนกัทบัลงไปบนฟองโมลด์โดยตรง  เพื่อวดัระดบัประสิทธิภาพใน
การคงทน และการคืนรูปทรงของสินค้า 

 

 
 
ผลการดาํเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ 

จากการออกโฆษณาซาบีน่าฟองดี ได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียมจากลกูค้า โดยทีมมีการประเมินผลใน 3 มิติดงันี ้
1. มิตด้ิานยอดขาย : ได้ผลเชิงบวกด้านยอดขายตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้วา่ จะเติบโตได้อย่างน้อย 15% ใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (อ้างอิงข้อมลู ผลประกอบการบริษัทฯ ซาบีน่าในปี 2564)แม้จะเจอกบัสถานการณ์โรคระบาด Covid-
19 ถือวา่ประสบความสําเร็จจากการออกแบบนวตักรรมที่ยดึหลกั Customer Centric ให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง เพื่อสร้าง
ประสบการณ์แบบไร้รอยตอ่ให้กบัลกูค้า (Customer Seamless Experience) ซึง่กิจกรรมการตลาดตา่งๆ จะทําในทกุ
ช่องทางการจําหน่ายและมีทีมสนบัสนนุเพื่อให้บริการกบัลกูค้า ทัง้หน้าร้านและผ่านช่องทางออนไลน์ทกุช่องทาง 

2.  มิตด้ิานลูกค้าสัมพันธ์ : โดยนวตักรรมใหม่นีช้่วยเพิ่มสร้างความพงึพอใจในสินค้าเพิ่มขึน้ วดัจากข้อ
ร้องเรียนการข้อร้องเรียนในแผนกจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management :CRM) พบวา่ในปี 2562-
2564 ก่อนออกแคมเปญซาบีน่าฟองดี มีข้อร้องเรียนด้านสินค้าฟองนํา้ยบั 19 ข้อร้องเรียน หลงัจากออกแคมเปญซาบีน่า
ฟองดี ไม่พบลกูค้าร้องเรียนเร่ืองฟองนํา้ยบัหรือหกั 

 หวัข้อ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลตา่ง 

ข้อร้องเรียน 19 เคส 0 19 
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3. มิตด้ิานความพงึพอใจของพนักงานขาย : บริษัท ฯ จึงได้สํารวจความคิดเห็นของพนกังานขายซาบี
น่า ทัว่ประเทศ ที่เป็นกลุม่ตวัอย่างเพศหญิงล้วน จํานวนทัง้หมด 904 คน เก่ียวกบัทศันคติที่มีตอ่ชดุชัน้ในซาบีน่าฟองดี เพื่อ
สํารวจในมมุขอพนกังานที่ได้ใกล้ชิดลกูค้ามากที่สดุ พบวา่ 92.5% ของพนกังานขาย ตอบวา่ลกูค้าให้ความสนใจประเด็น
ฟองนํา้เสือ้ในหกั ฟองนํา้พงั  83.2% ของพนกังานขาย ตอบวา่โฆษณาซาบีน่าฟองดีทําให้ขายสินค้าได้ดีขึน้  

ซึง่จากทัง้สามมิติในการวดัผล สะท้อนให้แบรนด์ยงัคงเป็นผู้ นําด้านนวตักรรมชดุชัน้ใน ที่ยงัคงริเร่ิมสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆอย่างตอ่เน่ือง เพื่อยงัคงรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และรับมือกบั
วิกฤตการณ์ COVID19 ได้อย่างทนัถ่วงที นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้นําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลกูค้าจากระบบ 
Customer Relationship Management: CRM เพื่อทําความเข้าใจตอ่ความต้องการของลกูค้าในเชิงลกึ และนําข้อมลูที่ได้
รับมาพฒันาผลิตภณัฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคที่ช่วยแก้ปัญหาและสง่เสริมคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบั
ผู้บริโภค สอดคล้องตามวิสยัทศัน์ของซาบีน่าตัง้ไว้ เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีกําไรอย่างยัง่ยืน 

 
3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 พนัธกิจหลกัของบริษัท คือ ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นความสําคญัอนัดบัแรก ดงันัน้บริษัทจงึให้ความสําคญั
กบันวตักรรมผลิตภณัฑ์ คณุภาพของสินค้าและบริการหลงัการขาย รวมทัง้ความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินการเพื่อความรับผิดชอบ
ตอ่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในผลิตภณัฑ์และการดําเนินงานของบริษัท   
แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยเร่ิมจากการสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ของบริษัท และพฒันา
พนกังานขายให้สามารถให้คําแนะนําสินค้าที่เหมาะสมกบัสรีระและความต้องการใช้สอยของแต่ละบคุคลในแต่ละโอกาส 
นอกจากนีย้งัจดัให้มีฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อส่ือสารและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าระยะยาว  รวมทัง้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาของสินค้า/บริการ เพื่อดําเนินการแก้ไขอนั
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นระยะ ซึง่มีรายละเอียด
การดําเนินงาน ดงันี ้

1. ดําเนินการเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจจากลกูค้า  โดยกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  
และออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม สง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพและมีมาตรฐาน
ตรงความต้องการของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม  ให้ความรู้และข้อมลูที่ถกูต้องของผลิตภณัฑ์ สนบัสนนุบริการหลงัการขาย
ผ่านฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ตลอดจนรับผิดชอบข้อมลูของผู้บริโภคให้มีความ
ปลอดภยัและเป็นความลบั ซึง่ในปี 2564 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนการละเมิดความเป็นสว่นตวัของลกูค้าจาก
บคุคลภายนอกหรือหน่วยงานกํากบัดแูลใดๆ 
หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 418-1 การร้องเรียนที่มีนยัสําคญัเก่ียวกบัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของลกูค้า 

2. พฒันาพนกังานขายสําหรับให้คําแนะนําลกูค้าเพื่อความเหมาะสมกบัสรีระ  และผลิตภณัฑ์สําหรับโอกาส
การใช้งานที่แตกตา่ง โดยทางบริษัทได้กําหนดหลกัสตูรเพื่อพฒันาพนกังานขาย คือ เทคนิคการบริหารงานขายขัน้พืน้ฐาน 
และเทคนิคการบริหารงานขายขัน้สงู ทัง้นีใ้นหลกัสตูรมีการเย่ียมชมดกูารทํางานจริง ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ 
กระบวนการผลิต จนกลายเป็นผลิตภณัฑ์ ซึง่ทําให้พนกังานมีความเข้าใจในผลิตภณัฑ์และสามารถให้คําแนะนําได้ดีขึน้ 
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3. จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท โดยจดัตัง้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer  
Relationship Management : CRM) เพื่อเป็นช่องทางในการรับความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและปัญหาของสินค้า/บริการ 
จากลกูค้า เพื่อดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพฒันาสินค้าอย่างตอ่เน่ือง  ทัง้นีล้กูค้าสามารถติดตอ่เจ้าหน้าที่ได้ทกุวนัใน
เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. โดยกําหนดหลากหลายช่องทาง ดงันี ้

1. Call Center ผ่านทางเบอร์ 02 422 9430 
2. เมล์ ผ่านทาง crm@sabina.co.th 
3. Line Official account  : @SabinaThailand 
4. Facebook page : SabinaThailand 

   ซึง่ทัง้หมดจะได้รับการดําเนินการอย่างระมดัระวงัและเป็นธรรม และนําเข้าสูก่ระบวนการทวนสอบหาสาเหต ุ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกนัไม่ให้เกิดขึน้ตอ่ไป 

4. จดัให้มีบริการหลงัการขาย โดยปรับแก้ไขสินค้าสําหรับลกูค้าที่มีสรีระพิเศษ หรือปรับแก้ไขสินค้า เช่น การ 
เย็บถงุหน้าเต้า  การตดัลําตวั  และการตอ่ตะขอ  ทัง้นีใ้นปี 2564 มีจํานวนผู้ใช้บริการ 564 ราย 

5. ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า ที่ซือ้สินค้าและบริการจากบริษัท ทัง้นีเ้พื่อทวนสอบมาตรฐาน 
สินค้าและการให้บริการ รวมทัง้เป็นการได้รับข้อมลูสําหรับนําไปปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป โดย
กําหนดเป้าหมายในการสํารวจความพงึพอใจด้านสินค้า และบริการในระดบัมาก ถึง มากที่สดุ 90% ขึน้ไป 

 
ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
การสํารวจความพงึพอใจประจําปี 2564 โดยมีลกูค้าทําแบบสอบถามทัง้สิน้ 700 คน  แบง่ตามช่วงอาย ุดงันี ้

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
ผลการสํารวจพบวา่ ลกูค้าให้ความพงึพอใจในสินค้าและบริการ ระดบัมาก ถึง มากที่สดุ รวม  92 % 

รายละเอียดแสดงในกราฟด้านลา่ง 
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ผลการประเมินความพงึพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพสินค้า พบวา่ลกูค้าประมาณ 98% รู้สกึวา่สินค้าแบรนด์ซาบีน่า 
มีคณุภาพเหนือกวา่สินค้าแบรนด์อื่นๆในท้องตลาด เพราะรู้สกึว่าแบรนด์ซาบีน่า เป็นแบรนด์ที่มีนวตักรรมใหม่ๆออกมาให้
เลือกใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ  
ผลการประเมินความพงึพอใจของลูกค้าด้านบริการของพนักงานขาย พบวา่ลกูค้าให้ความพงึพอใจในบริการของ
พนกังานขายระดบัมาก ถึง มากท่ีสดุ รวม 85% รายละเอียดแสดงในกราฟด้านลา่ง  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการสํารวจความพงึพอใจด้านบริการของพนกังานขาย ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ แตมี่แนวโน้มที่ดีขึน้ จาก
ปี 2563 ซึง่มีผลสํารวจความพงึพอใจด้านบริการของพนกังานขายที่ 81%  จากผลการสํารวจพบวา่ มีปัญหาจากการ
ส่ือสารในระหวา่งให้บริการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้นําผลการสํารวจดงักลา่วมาใช้ในการปรับปรุงเพิ่มหลกัสตูรเก่ียวกบัมาตรฐานใน
การส่ือสารกบัลกูค้า  การบริการของพนกังานขาย  เพื่อพฒันาให้การบริการดีขึน้ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ตอ่ไป 
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4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

บริษัทมุ่งมัน่ในการพฒันาความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าวตัถดิุบ (Supplier) และคูค้่าทางการค้า (Partner) โดย 
คูค้่าวตัถดิุบ (Supplier) บริษัทมุ่งมัน่ที่จะร่วมมือกบัคูค้่าวตัถดิุบ (Supplier) ในการพฒันาวตัถดิุบเพื่อสร้าง

คณุคา่ผลิตภณัฑ์และลดต้นทนุการผลิต  ผ่านการแลกเปล่ียนข้อมลู เทคโนโลยี การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อ
ผลประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่าย บนพืน้ฐานของการสร้างความไว้วางใจระหวา่งกนั การให้คณุคา่ตอ่กนัและความสมัพนัธ์แบบ
ระยะยาว ด้วยการทําธุรกิจอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  ปฏิบติัตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขทางการค้า 

คูค้่าทางการค้า (Partner) จากการท่ีบริษัทมีจดุขายผ่านคูค้่าทางการค้า 83% และมีการขายออนไลน์ ผ่าน 
Marketing Platform ของคูค้่าทางการค้า 90% จงึมีเป้าหมายในการพฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าทางการค้า  เพื่อ
ผลประโยชน์ของทัง้ 2 ฝ่ายและการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะการขาย Online   บนพืน้ฐานของการสร้างความไว้วางใจ
ระหวา่งกนั การให้คณุคา่ตอ่กนัและความสมัพนัธ์แบบระยะยาว ด้วยการทําธุรกิจอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  ปฏิบติัตาม
ข้อตกลงหรือเง่ือนไขทางการค้า 
 
แนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
คูค้่าวตัถดิุบ (Supplier) บริษัทกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดงันี ้ 
1. กําหนดนโยบายในการคดัเลือกคูค้่าที่ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั ปฏิบติั

ตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม และมีการจดัการด้านประเด็นสงัคมในเร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน การดแูล

พนกังานและแรงงาน  

2. จดัทําจรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่คูค้่า โดยคํานงึถึงความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และรักษา

ความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า  บนพืน้ฐานของจริยธรรม ความเสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าร่วมกนั ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัได้ จะรีบเจรจากบัคูค้่าเป็นการ

ลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย    

4. ประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า รวมทัง้เผยแพร่ระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ ในการงดรับ
ของขวญัและการเลีย้งรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใดให้คูค้่ารับทราบ ตลอดจนสนบัสนนุให้คู่ค้า
ทางธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  

5. ประชาสมัพนัธ์ให้คูค้่าทราบนโยบายที่เป็นประเด็นด้านสงัคม และการเคารพสิทธิมนษุยชนของบริษัท โดยออก
จดหมายให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองการไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่ใช้แรงงานบงัคบั 
รวมทัง้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

6. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีตอ่กนั โดยแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี การพฒันาและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างคณุคา่ผลิตภณัฑ์ 
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จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทําให้เกิดโอกาสการพฒันาวตัถดิุบกบัคูค้่า ในด้านการพฒันาคณุภาพของ

ผ้าสําหรับการผลิตหน้ากากผ้า เร่ิมจากนํานวตักรรมเส้นใย Aerosilver Innovation ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEK  จาก

ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อทอเป็นผ้า Magic Silver และได้ผ่านการทดสอบจากสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ หรือ Thailand 

Textile Institute (THIT) ในการยบัยัง้แบคทีเรีย พร้อมเคลือบสารป้องกนัละอองนํา้และแสง UV  

 
จากความร่วมมือกนัในการพฒันาผ้า Magic Silver ที่เคลือบสารป้องกนัละอองนํา้และแสง UV เพื่อช่วยในการ

ป้องกนัและลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชือ้โรค ทําให้เกิดผลิตภณัฑ์หน้ากากผ้า คือ Triple Mask  ซึง่มีหลายรูปแบบ 

TRIPLE MASK หน้ากากผ้าพรีเมียม 3 ชัน้ ผลิตด้วยเนือ้ผ้าที่มีคณุสมบติัแตกตา่งกนั 3 ชนิด คือ  

เนือ้ผ้า ชัน้นอก : SUPER PROTECTION LAYER นวตักรรมเส้นใยผ้า MAGIC SILVER ที่ช่วยยบัยัง้แบคทีเรีย
และเคลือบสารป้องกนัละอองนํา้และแสง UV  

เนือ้ผ้า ชัน้กลาง : EXTRA PROTECT LAYER ป้องกนัย่ิงขึน้ด้วย COTTON WOVEN FABRIC ผ้าคอนตอน
เส้นใยธรรมชาติเนือ้ละเอียด ที่มีคณุสมบติัช่วยป้องกนัฝุ่ น 

เนือ้ผ้า ชัน้ใน : PROTECT AND CARE LAYER นวตักรรมเส้นใยผ้า MAGIC SILVER ที่ช่วยยบัยัง้แบคทีเรีย
สาเหตขุองการเกิดสิว และให้สมัผสันุ่มสบาย  

ทัง้นีมี้คณุสมบติัพิเศษโดยรวม ดงันี ้
 ANTI-BACTERIA ยบัยัง้แบคทีเรีย    

 ANTI-DUST ป้องกนัฝุ่ น 

 ANTI-ACNE ยบัยัง้แบคทีเรียสาเหตขุองการเกิดสิว 

 LIQUID-REPELLENT ป้องกนัละอองนํา้ 

 ANTI-ODOR ป้องกนักล่ินอบั  
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 UV PROTECTION ป้องกนัรังสี UV 

 WRINKLE FREE เนือ้ผ้าไม่ยบั ไม่ต้องรีด 

 LINT FREE เนือ้ผ้าไม่เป็นขยุ 

 SOFT&COMFORT สวมใสส่บาย     

 QUICK DRY แห้งเร็ว 

 D-CURVE กระชบัเข้ากบัใบหน้าทกุรูปทรง มีโครงปรับได้ตามรูปจมกู 

  

 
 
 
 
ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

จากการดําเนินงานด้านความสมัพนัธ์กบัคูค้่ามีผลดําเนินงานท่ีผ่านมาดงันี ้ 
1. บริษัทร่วมมือกบัคูค้่าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ภายใต้รุ่น Seamless Fit ที่ต้องการความเรียบเนียน ไม่ 

มีรอยกดเจ็บ โดยลดรอยตะเข็บให้เหลือน้อยที่สดุ โดยใช้เทคโนโลยี Weaving (การทอ) และ Bonding (การรีดกาวด้วย
ความร้อน) ซึง่สร้างมลูคา่ทางการตลาดให้บริษัทอย่างมาก  

2. บริษัทได้ร่วมกบัคูค้่าในการพฒันาผ้า MAGIC SILVER ทําให้เกิดผลิตภณัฑ์หน้ากากผ้า Triple Mask ซึง่ 
เป็นผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในการป้องการการแพร่กระจายและลดโอกาสเส่ียงจาก
ภาวะฝุ่ นในปัจจบุนั  

3. จดักลุ่มคูค้่าของบริษัทเป็นกลุ่มตามประเภทวตัถดิุบคือ ผ้า, ลกูไม้  และอปุกรณ์ประกอบ เพื่อจดัอนัดบั 
จากมลูคา่การค้าที่มีระหวา่งกนั สําหรับประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงจากการพึง่พาลกูค้าน้อยราย  ทําให้บริษัทไม่
ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบในปีที่ผ่านมา 

4. ประเมินผลคูค้่าจากการตรวจสอบคณุภาพวตัถดิุบทกุ 6 เดือน และสง่กลบัข้อมลูให้คูค้่ารับทราบ เพื่อ 
พฒันาและปรับปรุงร่วมกนั สง่ผลให้อตัราคณุภาพวตัถดิุบหลกัผ้าและลกูไม้ ผ่านเป้าหมาย 95% ขึน้ไป 

ปี 2561 2562 2563 2564 
อตัราคณุภาพวตัถดิุบ

ผ่าน 
90.8% 94.4% 95.2% 96.7% 

 
5. ผลการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายธุรกิจกบัคู่ค้าในด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่   ประเด็นด้านสงัคมและ 

ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้การเคารพสิทธิมนษุยชน พบว่าไม่มีคูค้่ารายในของบริษัทละเมิดหรือมีปัญหาในเร่ืองดงักลา่ว 
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คูค้่าทางการค้า (Partner) บริษัทกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดงันี ้ 
1. ร่วมประชมุกบัคู่ค้าทางการค้า เพื่อทําความเข้าใจนโยบาย ข้อกําหนดและแผนการดําเนินของคู่ค้าทางการค้า 

สําหรับกําหนดแผนการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทให้สอดคล้องกนั  
2. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าร่วมกนั ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัได้ จะรีบเจรจากบัคูค้่าทางการค้า

เป็นการลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย    
3. ยดึมัน่ในการดําเนินงานร่วมกบัคูค้่าทางการค้า โดยคํานงึถึงความซื่อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และรักษาความลบั

หรือข้อมลูทางสารสนเทศของคู่ค้า  บนพืน้ฐานของจริยธรรม ความเสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 
4. ประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า รวมทัง้เผยแพร่ระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ ในการงดรับ
ของขวญัและการเลีย้งรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใดให้คูค้่ารับทราบ ตลอดจนสนบัสนนุให้คู่ค้า
ทางธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  

5. สร้างสมัพนัธภาพ ความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีตอ่กนัและสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว  
 
ผลการดาํเนินงานในการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
 

ยอดขาย  ปี 2564 คูค้่าทางการค้า Marketing Platform 

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

*** จากการบริหารความสมัพนัธ์กบัคูค้่าทางการค้าทําให้บรรลผุลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
 

นอกจากนีบ้ริษัทในฐานะผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายชดุชัน้ในรายใหญ่ของประเทศไทย ในแบรนด์ “ซาบีน่า” มุ่งมัน่

ที่จะเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน จึงตระหนกัถึงภาระของขยะท่ีเกิดจากชุดชัน้ใน ซึ่งมีจํานวนมากขึน้ในทุกปี และมกัจะ

เป็นปัญหากับผู้บริโภคที่ไม่ทราบว่าจะกําจัดชุดชัน้ในเก่าเหล่านัน้ได้อย่างไร เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการ  “เน้นการดําเนินธุรกิจแบบย่ังยืน  ทั้งในมุมส่ิงแวดล้อม  สังคม  

และธรรมาภิบาล” ด้วยเหตุนีบ้ริษัทจึงจัดทําโครงการ “New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน”  ตัง้แต่วันที่ 24 

ธันวาคม 2564 ทัง้นีไ้ด้ร่วมมือพาร์ทเนอร์ที่เล็งเห็นถึงความสําคญัของโครงการฯ ที่มีส่วนช่วยสงัคมและส่ิงแวดล้อม คือ 

บริษัทอินทรีอีโคไซเคิลจํากดั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง และบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) โดยโครงการนีจ้ะรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ และสร้างพฤติกรรมใหม่ในการกําจัดชุดชัน้ในเก่า

อย่างถกูวิธี อีกทัง้ยงัเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาโละชดุชัน้ในเก่า โดยโละได้ทกุแบบ ทกุสภาพ ทกุย่ีห้อ และได้ทัง้ของผู้ชายและ

ผู้หญิง ผ่านช่องทางดงันี ้

        -ซาบีน่ารับหน้าที่เป็นส่ือกลาง ให้ลกูค้านํามาหย่อนในกล่องโละชุดชัน้ใน ที่จะจดัวางไว้ที่บริษัทและโรงงานซาบีน่า 

ซาบีน่าช็อป เคาน์เตอร์ซาบีน่าที่ร่วมรายการ  
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        -เคอร่ีอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า ให้สามารถนําชดุชัน้ในเก่า ไปส่งที่เคาน์เตอร์เคอร่ี และร้านเคอร่ีเอ็กซ์เพลสพาร์

เซลช็อป ได้ทกุแห่งทัว่ประเทศ เพียงระบวุา่มาร่วม โครงการ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหนกับซาบีน่า ลกูค้า

ก็จะสามารถสง่ชดุชัน้ในเก่าไปทําลายได้ ฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย  

ทัง้นีเ้คอร่ีจะเป็นส่ือกลางในการส่งต่อชุดชัน้ในดงักล่าวไปทําลายท่ีบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จํากัด ผู้ ให้บริการ

ด้านการจดัการกากของเสีย และการบริการภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยืน เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการกําจดัอย่างถูกวิธีด้วย

กระบวนการเผาทําลายผ่านระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนีย้งันําไปเป็นเชือ้เพลิงเพื่อให้

พลงังานความร้อนทดแทนในกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ ซึง่เป็นพลงังานสะอาดแทนการใช้พลงังานเดิม และช่วยลดการ

ใช้พลงังานจากทรัพยากรธรรมชาติจากถ่านหินได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

   

ขัน้ตอนการการนําบราเก่ามาใช้เป็นพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery)  

 พลัง งานความ ร้อนกลับมาใ ช้ ให ม่  ( Energy Recovery) โดย ผ่านกระบวนการ  วิ เคราะ ห์ 

ที่ห้องปฏิบติัการ (Waste Analysis) เตรียมและแปรสภาพ (Pre-processing) โดยใช้เคร่ืองจกัรคดัแยก

และบดย่อยให้มีขนาดเลก็  

 มีการตรวจสอบคุณภาพจนได้เป็นเชือ้เพลิงแข็งทดแทน เพื่อนําไปเผาร่วมกับเชือ้เพลิงหลกัที่เตาเผา

ปูนซีเมนต์ (Co-processing) ด้วยอุณภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียสในระบบปิด ซึ่งเป็นวิธีการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีของเสียหรือขีเ้ถ้าหลงเหลือไปสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) 

ที่สําคัญชุดชัน้ในเก่าจะถูกนํามาแปรสภาพ กลายเป็นเชือ้เพลิงทดแทนถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลิงหลกั 

ในกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ เกิดการหมนุเวียนของทรัพยากรอย่างยัง่ยืนอีกด้วย  

 ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอนมีการติดตาม รักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมอย่างเข้มงวดผ่าน

กระบวนการปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ จึงทําให้ชุดชัน้ในเก่า กลายไปเป็นพลังงานสะอาด 

ที่ช่วยลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมบรูณ์ 
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 ทัง้นีก้ระบวนการทุกขัน้ตอนในโรงงานจะมีกล้องวงจรปิด ระบบ RFID ในการติดตามรถขนส่งภายในโรงงาน  

และหน่วยงานรักษาความปลอดภยั เพื่อควบคมุอย่างเข้มงวด” 

 บราเก่า จํานวน 1 ตนั 

 นํามาใช้เป็นพลงังานความร้อนกลบัมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) ที่ประมาณ 9,600 เมกะจลู 

 ทดแทนการใช้ถ่านหินซึง่เป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตปนูซีเมนต์ที่ประมาณ 400 กิโลกรัม 

 ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตวัสําคญั ที่ปริมาณ ประมาณ 700 

กิโลกรัม 

 ซ่ึงเทียบเท่ากบั 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลอ่ยจากการทิง้ขยะ ประมาณ 30 ถงุดํา (200 กิโลกรัม) ไปยงัหลมุฝังกลบ 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการขบัรถมากกว่า 2,700 กิโลเมตร (1,700 ไมล์) ระยะทางไปกลบั 

กรุงเทพ – กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย 
** อ้างอิง : Greenhouse Gas Equivalencies Calculator/ U.S. Environmental Protection Agency | US EPA   
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นอกเหนือจากการโละชุดชัน้ในจะได้ลดขยะ ลดมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม และได้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

แล้ว ทางซาบีน่ายงัต่อยอดโครงการเพื่อให้ทกุการโละได้ร่วมทําบญุอีกด้วย  โดยทกุการโละ 1 ครัง้ของลกูค้าทกุท่านยงัถือ

เป็น 1 ชดุชัน้ในใหม่ 1 ตวัที่ซาบีน่า จะบริจาค ให้กบัมลูนิธิ หรือหน่วยงานที่มีความต้องการรับบริจาค เช่น สถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เท่ากับการโละชุดชัน้ในนอกจากเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยรักษา

ส่ิงแวดล้อมให้ดีอย่างยัง่ยืนแล้ว ยงัสง่เสริมการให้และการตอบแทนคืนกลบัแก่สงัคมอีกด้วย 

 
5. ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ESG (Environmental, Social, 

Governance) 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินงานทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการดําเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, 

Governance)  เพื่อจดัการดแูลการดําเนินงานท่ีสง่ผลกระทบทางลบตอ่ส่ิงแวดล้อม ในด้านการใช้พลงังาน การจดัการ

ขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีสว่นร่วมในการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามทิศทางการพฒันาของโลก SDGs 

(Sustainable Development  Goals)  17 เป้าหมาย  
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ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดกรอบการดําเนินงาน Sabina ESG  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการด้านความยั่งยนืในมิตสิิ่งแวดล้อม (Environmental) 

การจัดการด้านพลังงาน 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 ปัจจบุนัทัว่โลกกําลงัประสบกบัปัญหาเร่ืองวิกฤตพลงังาน  และการได้มาซึง่พลงังานอาจสง่ผลตอ่ภาวะโลกร้อน

และส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ต้นทนุพลงังานแตล่ะชนิดปรับตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง    บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้
พลงังานในการผลิต และมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยมีวตัถปุระสงค์  คือ พฒันาการ
ใช้พลงังานทดแทน EVAP และดําเนินการอนรัุกษ์พลงังานโดยใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้สร้าง
จติสํานกึของพนกังาน ในการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดัและคุ้มคา่ ผ่านกิจกรรมตา่งๆ อีกทัง้ต้องการลดความสญูเสีย
พลงังาน โดยการป้องกนั ตรวจสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการร่ัวไหลและป้องกนัการสญูเสียพลงังาน  ให้
เป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ียัง่ยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อที่ 7 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ในการลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า ซึง่ปี 2562 มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้า 5,798,536 KW. โดยมีเป้าหมายปรับลด 33% หรือในปี 2566 จะต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 3,885,019 KW. 
 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564 
- ลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลง  10% 

แนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
บริษัทฯ มีโรงงานที่ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 กิโลวตัต์ขึน้ไป คือ โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 และโรงงาน

ยโสธร ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และมีผู้ รับผิดชอบด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
ตามพระราชบญัญติัการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ปี 2535  และดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายอย่างถกูต้อง  
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      เน่ืองจากการใช้เคร่ืองปรับอากาศมีการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูมาก และนํา้ยาท่ีใช้ในเคร่ืองปรับอากาศ มีผลกระทบ
ตอ่ส่ิงแวดล้อมและชัน้บรรยากาศของโลก หรือภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) บริษัทจึงศกึษาระบบระบาย
อากาศ EVAPOLATIVE COOLING SYSTEM (EVAP) ปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศเป็น  EVAP ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาด โดยใช้พลังงานลมปรับอากาศแทนเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองสามารถลดอณุหภมิูให้ต่ํากวา่
ภายนอก 3-10 องศาเซลเซียส ด้วยหลกัการใช้พดัลมดดูอากาศให้ผ่านแผงรังผึง้ที่มีระบบนํา้ไหลผ่าน จงึทําให้ลมที่ผ่านมี
ความเย็น และใช้พลงังานเพียง 10% เม่ือเทียบกบัระบบปรับอากาศทัว่ไป รวมทัง้สามารถป้องกนัฝุ่ นและเชือ้โรคที่
หมนุเวียนภายในได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 

จากการสํารวจความเหมาะสมทกุโรงงานพบวา่ โรงงานชยันาท และ โรงงานยโสธร  สามารถทําระบบEVAP  ได้
เน่ืองจากเป็นพืน้ที่โลง่ โปร่ง และมีอากาศที่ดี โดยเร่ิมติดตัง้ระบบ EVAP ที่โรงงานชยันาท ในปี  2551 และขยายการติดตัง้
ไปที่โรงงานยโสธร ในปี 2552 (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ข้อ 7 Affordable and Clean Energy พลงังานสะอาดที่ทกุคน
เข้าถึงได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สง่ผลให้โรงงานชยันาท และโรงงานยโสธร สามารถปรับลดพลงังานไฟฟ้าจากระบบเคร่ืองปรับอากาศมาเป็นระบบ E-VAP 
รวมกนัได้จํานวนมากถึง 1,117,597 กิโลวตัต์/ปี โดยคิดเป็น อตัราการใช้ไฟฟ้าลดลง 33% (โรงงานชยันาท)  และ 45% 
(โรงงานยโสธร) เม่ือเทียบกบัการใช้ระบบเคร่ืองปรับอากาศท่ีผ่านมา 

โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  โรงงานยโสธร  

โรงงานชยันาท โรงงานยโสธร 

หลกัการทํางาน EVAP แผงรังผึง้ ทําจากเย่ือไม้ การ Flow ของอากาศ 
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นอกจากนี ้โรงงานยโสธรได้ทําการตอ่ยอดระบบ EVAP  โดยใช้แทนเคร่ืองปรับอากาศในห้องทํางานทัง้หมด  5  
ห้องของโรงงาน คือ แผนกAQL., ผจก.ผลิต1, ผลิต3, ผลิต4, และช่างจกัรผลิต1 และดําเนินการขยายผลการใช้ระบบ 
EVAP ในโรงงานบรีุรัมย์  

เพื่อปรับลดการใช้พลงังานไฟฟ้า   บริษัทฯ ยงัดําเนินการปรับเปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ ดงันี ้
1.  เปล่ียนมอเตอร์จกัรอตุสาหกรรม จาก Clutch Motor เป็น Servo Motor ซึง่ควบคมุ Speed ความเร็ว และ  

Torque แรงบิด โดยไม่ต้องทํางานตลอดเวลาท่ีเปิดสวิทซ์  ตา่งจาก Clutch Motor ซึง่ทํางานตลอดเวลาเม่ือเปิดสวิทซ์ ทํา
ให้สิน้เปลืองพลงังาน ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการเปล่ียน Servo Motor ในปี 2556 - 2557 สง่ผลให้คา่ไฟฟ้าตัง้แตปี่ 2558 ลดลง
เกือบ 2 ล้านบาท/ปี  ซึง่บริษัทฯ ได้เปล่ียน Servo Motor รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 1,688   ลกู  
 
 
 
 
 
 

 
2. การเปล่ียนหลอดไฟ จากหลอด Fluorescent 36 W เป็น หลอด LED 18 W ซึง่ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยกวา่  

หลอด Fluorescent 36 W บริษัทได้เร่ิมทยอยเปล่ียนหลอดไฟดงักลา่วในทกุโรงงาน ตัง้แตปี่ 2561 จนครบตามจํานวน 
7,837 หลอด ทําให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ถึง 50%  เม่ือเทียบกบัการใช้หลอดไฟแบบเดิม 
 
 
 
 
 

โรงงาน สาย 5 ท่าพระ ชยันาท บรีุรัมย์ ยโสธร รวม 

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

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 
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(Fluorescent 36W/1หลอด และ LED 18W/1หลอด ใช้พลงังานไฟฟ้า 58,388 และ 28,892 กิโลวตัต์/เดือน ตามลําดบั )                                 

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 

บรีุรัมย์ 289 2,153 1,065 1,088 

สาย5 2,633 19,617 9,707 9,910 

ท่าพระ 1,800 13,410 6,636 6,774 

ยอดรวม 7,837 58,388 28,892 29,496 
                                       
 

3. ปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศท่ีโรงงานท่าพระเป็นระบบแอร์ชิลเลอร์ และโรงงานพทุธมณฑลสาย 5   เป็น 

ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) ซึง่ระบบนีเ้ป็นเทคโนโลยีที่ควบคมุการจ่ายปริมาณสารทําความเย็นโดยตรง ทํา
ให้ควบคมุอณุหภมิูได้แม่นยํา และประหยดัพลงังานไฟฟ้า เม่ือเทียบกบัระบบปรับอากาศอื่นๆ จงึสามารถปรับลดพลงังาน
ไฟฟ้าได้ถึง 12%  

 เคร่ืองปรับอากาศ 
30,000 BTU  

เคร่ืองปรับอากาศ VRF ผลต่าง % 

พลงังานไฟฟ้า/เดือน 
กิโลวตัต์ 

51,000 44,880 6,120 12% 

 
 
4. ปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเป็นเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่แบบประหยดัไฟเบอร์ 5 ทัง้ 5 โรงงาน โดยได้ 

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

โรงงาน สาย 5 ท่าพระ ชยันาท บรีุรัมย์ ยโสธร รวม 

จํานวนท่ีเปล่ียน  32 ตวั 10 ตวั 11 ตวั 2 ตวั 2 ตวั 57 ตัว 
ไฟฟาลดลง/เดือน (KW) 1,408 KW 440 KW 484 KW 88 KW 88 KW 2,508 KW 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 
 

5. ปรับเปล่ียนป๊ัมลมชนิดลกูสบู เป็นป๊ัมลมชนิดสกรู Inverter ซึง่เป็นระบบที่ช่วยให้ความดนัลมคงท่ี และ 
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 30-35%   
 
 
 
 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-4 ลดการใช้พลงังาน 
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นอกจากนีบ้ริษัทดําเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็น โดยล็อคหน้าปุ่มที่ตัวรีโมท
เคร่ืองปรับอากาศ ในระดบัอณุหภมิูที่ 25 C ทําให้เปิดปิด-ได้ แตไ่ม่สามารถปรับอณุหภมิู  และตดิตัง้มิเตอร์วัด
พลังงานแยกตามแผนกต่างๆ  เพื่อวดัคา่การใช้พลงังานแตล่ะแผนก สําหรับวิเคราะห์การวางแผนลดการใช้พลงังาน 
และการใช้พลงังานอย่างคุ้มคา่  

อีกทัง้ได้ดําเนินการปฏิบติัการเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance)  เพ่ือบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน รักษาสภาพ ป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่มีการใช้พลงังานสงู เช่น 
แผนงานประจําปีสําหรับการดแูลบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ  เพื่อลดการสญูเสียด้านพลงังาน 

 

และท่ีสําคญัไม่น้อยไปกวา่การดําเนินมาตรการตา่งๆ คือ การปลกูจิตสํานกึด้านการอนรัุกษ์พลงังานแก่พนกังาน
ในองค์กร โดยส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กบัพนกังาน รวมถึงการจดักิจกรรมตา่งๆเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสํานึกที่เก่ียวกบั
การประหยดัไฟฟ้า นํา้ เช่น โครงการลดการใช้นํา้ ใช้ไฟฟ้าจากองค์กรสูบ้่าน, การประกวดภาพวาดเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
พลงังาน, การประกวดคําขวญัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ในการบริหารจดัการพลงังาน บริษัทยงัคํานงึถึงผลกระทบตอ่ภาวะโลกร้อนและส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลงังานเกิน
ความจําเป็น ดงันัน้จงึสง่พนกังานเข้าอบรม  หลกัสตูร Carbon Footprint for Organization  ณ วนัที่ 2 ธนัวาคม  2021 
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ผลการดาํเนินงานเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
จากการดําเนินงานและมาตรการตา่งๆด้านพลงังานของบริษัท ทําให้ทกุโรงงานสามารถปรับลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้
มากกวา่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 10%  โดยสามารถปรับลดพลงังานไฟฟ้าได้ถึง  12 % 

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

สาย5 3,009,180 2,333,380 2,008,723 -11% 

ท่าพระ 608,244 438,217 389,505 -11% 

ชยันาท 358,336 302,072 269,056 -3% 

ยโสธร 1,009,574 788,259 764,910 -28% 

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

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

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

 
 

เม่ือพิจารณาผลดําเนินงานเทียบเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ในการปรับลดการใช้ไฟฟ้า 33%  พบวา่ ในปี 2564 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า = 3,997,121 KW. เม่ือเทียบกบัปี 2562 สามารถลดการใช้พลงังานได้ 31%   

 

การบริหารจดัการนํา้ 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

นํา้เป็นทรัพยากรที่สําคญัของโลก แตท่รัพยากรท่ีสําคญันีไ้ด้เกิดการขาดแคลนมากขึน้ ปริมาณการใช้นํา้ของโลก

เพิ่มมากขึน้กวา่สองเท่าของอตัราการเติบโตของประชากรในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา รวมทัง้คณุภาพนํา้ในโลกที่ลดลงเร่ือยๆ

ซึง่สง่ผลถึงสขุภาพของผู้คนและระบบนิเวศ  ทางบริษัท ซาบีน่าตระหนกัถึงความสําคญัของนํา้ที่เป็นทรัพยากรมีคา่ที่ต้อง

อนรัุกษ์และใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จงึมุ่งมัน่ที่จะบริหารจัดการ การอุปโภคนํา้ในองค์กร รวมทัง้ควบคุมดูแลจัดการ

นํา้ทิง้ที่ปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อลดผลกระทบกบัชมุชนรอบข้างให้น้อยที่สดุ และเป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การ

พฒันาท่ียัง่ยืน” (Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อ 6 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ในการลดการใช้นํา้อปุโภคขององค์กร ซึง่ปี 2562 มีปริมาณการใช้นํา้
อปุโภค 113,460 ลบ.ม.โดยมีเป้าหมายปรับลด 15% หรือในปี 2566 จะต้องมีปริมาณการใช้นํา้อปุโภค ไม่เกิน 96,441 
ลบ.ม 
เป้าหมายการดาํเนินงาน  ปี 2564 

1. ลดการใช้นํา้อปุโภคขององค์กรลง 3% โดยเทียบกบัปี 2563 

2. ควบคมุดแูลจดัการนํา้ทิง้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย และไม่สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชมุชนโดยรอบ 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 302-1 การใช้พลงังานภายในองค์กร 
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แนวทางการจดัการลดการใช้นํา้อุปโภคขององค์กร 3% 

บริษัทฯมีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานกึในการใช้นํา้ให้เกิดความคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการ 
ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางตา่งๆ  เช่น  โปสเตอร์มาตรการประหยดันํา้  เสียงตามสาย  ให้พนกังานรับทราบและปฏิบติั
ตาม 
 

 

 

 

 

 

- มีการจดัทําแผนงาน PM (Preventive Maintenance) ในการบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคประจําปี เพื่อป้องกนัการ

ร่ัวไหลของนํา้โดยเปลา่ประโยชน์ และดําเนินการตามแผนเป็นประจําทกุเดือน 

 

-ดําเนินการปรับเปล่ียนอปุกรณ์สขุภณัฑ์ที่ชํารุด และติดตัง้อปุกรณ์ประหยดันํา้ ซึง่ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัในทกุ

โรงงาน และสํานกังาน  นอกจากนีบ้ริษัทเร่ิมแนวคิดการนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่ (เฉพาะนํา้สําหรับล้างชกัโครก) โดยเร่ิมจาก

การนํานํา้ทิง้จากระบบแอร์ชิลเลอร์ (โรงงานท่าพระ) หมนุเวียนกลบัมาใช้สําหรับล้างชกัโครก 

 

 

                

บอร์ดประชาสมัพนัธ ์ เสียงตามสาย 

แอร์ชิลเลอร์ นํ้าท้ิงแอร์ลงถงัเกบ็นํ้า นาํนํ้ากลบัมาใชใ้หม่ 
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-สํารวจพฤติกรรมการใช้นํา้ เพื่อหาทางปรับลดการใช้นํา้ เช่น การล้างรถเปิดนํา้ทิง้ในขณะล้าง เพราะระยะทางปิดก๊อกไกล 

 

 

 

 

-สํารวจจดุเส่ียงท่อสง่นํา้ เพื่อป้องกนัท่อแตก เพื่อดําเนินการแก้ไข :โรงงานยโสธรสํารวจจดุเส่ียงได้ 15 จดุ  

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 : ลดการใช้นํา้อุปโภคขององค์กรเป้าหมาย ลดลง ˃3% 

 

 ผลดําเนินงาน ปี 2564 ไม่บรรลเุป้าหมายในการปรับลดการใช้นํา้ โดยโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 เพิ่มขึน้ 4%  จากการ
รณรงค์ล้างมือบ่อยครัง้ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายโควิด 19 และโรงงานยโสธร เพิ่มขึน้ 10% จากการขยายกําลงัการผลิต 
สง่ผลให้การใช้นํา้บริโภค โดยรวมเพิ่มขึน้ 5%  อย่างไรก็ตามจะดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการใช้นํา้ของพนกังาน เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงลดการใช้นํา้ต่อไป                                                                                           

 
 
 

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

สาย 5 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% 

บุรีรัมย์ 2,808 2,276 2,119 -7% 

สาํนักงาน 6,480 4,926 4,867 -1% 

รวม 113,460 97,922 102,521 
5% 

เฉล่ีย 9,455 8,160  8,543 

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบ GRI 303-5  ปริมาณการใชน้ํ้ า 
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แนวทางการควบคุมดูแลจัดการนํา้ทิง้ 
            โรงงานซาบีน่า สาขาพทุธมณฑลสาย 5 เป็นโรงงานเดียวที่มีกระบวนการย้อมวตัถดิุบโดยมีสดัสว่นการย้อมงาน

ตวัอย่างและย้อมยาง/ริบบิน้ คิดเป็น ผ้าย้อม 2.2% และยาง/ริบบิน้ 0.7% จากปริมาณวตัถดิุบทัง้หมด โดยบริษัทมี

กระบวนการบําบดันํา้ทิง้ที่มีประสิทธิภาพ และมีการบํารุงรักษาตรวจสอบระบบบําบดัอย่างสม่ําเสมอ  อีกทัง้เพื่อยืนยนั

ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบบําบดั  และให้มัน่ใจวา่นํา้ทิง้ที่ปลอ่ยออกจากโรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่

กฎหมายกําหนด ไม่สง่ผลกระทบทางลบตอ่ส่ิงแวดล้อมและชมุชนรอบข้าง ทางบริษัทได้ให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ทําการตรวจสอบระบบบําบดัทกุเดือน  ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการให้มีกระบวนการบําบดันํา้ทิง้ ดงันี ้

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                        

 

                                                                                                                            

          

 

 

บ่อพกั บ่อบาํบดั 

บ่อปล่อย 

วดัค่า PH หมุนเวียนนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

หอ้งยอ้ม 

วธีิการบําบัด 
1.เติมกรด เพื่อปรับสภาพนํ้า 
2.เติมสารเคมีใหต้กตะกอน E-Poly 
3. เติมอากาศ ดว้ยป้ัมลม  
4.หลงัจากนํ้าเปล่ียนเป็นสีชาแลว้ ใหปิ้ดเคร่ืองป๊ัมลม เพือ่ใหก้ากสีตะกอนตกสู่กน้บ่อ 
5.สูบนํ้าส่วนบนหลงับาํบดัมาใส่บ่อปล่อยนํ้า เพื่อใหต้กตะกอนอีกคร้ัง 

วธีิการตรวจสอบ 

1.ตรวจสอบประจาํวนัโดยผูรั้บผิดชอบ 

2.ตรวจสอบประจาํเดือนโดยหน่วยงานท่ีข้ึน 

ทะเบียนภายนอก 

 

วธีิการกาํจัด 

ติดต่อใหบ้ริษทัรับกาํจดัของเสียนาํไปกาํจดั 
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ทัง้นีเ้คร่ืองปัม้อากาศมีความสําคญัในกระบวนการบําบดันํา้ เน่ืองจากต้องเปิดเคร่ืองเพื่อบําบดันํา้ตลอดเวลาจนกวา่นํา้

ย้อมสีตา่งๆจะเป็นสีชาในที่สดุ ถ้าเคร่ืองหยดุเดินจะสง่ผลให้เกิดนํา้เน่าเสีย จงึต้องมีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองปัม้อากาศ 

เพื่อป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึน้ตามตารางด้านล่าง        

              

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการยืนยนัประสิทธิภาพในการทํางานของระบบบําบดั และให้มัน่ใจวา่นํา้ทิง้ที่ปลอ่ยออกจากโรงงานเป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนด และไม่สง่ผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อมและชมุชนรอบข้าง ทางบริษัทจงึให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จํากดั ซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบติัการทดสอบทําการตรวจสอบระบบบําบดัทกุเดือน 

หัวข้อ รายการ ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี

1 ตรวจสอบสภาพโดยท ัว่ไป

2 ตรวจเชค็หลอดไฟหน้าตูค้วบคมุเบรกเกอร์

3 ตรวจเชค็การทาํงานของเคร่ือง

4 ตรวจเชค็การรัว่ของลมและอุปกรณ์

5 ทดสอบวาวล์นิรภยั

6 เดรนถ่ายนํ้ าทิง้

7 ตรวจสอบสภาพสายพาน

8 ปรบัต ัง้สายพาน

9 เปล่ียนสายพาน       ตามสภาพ

10 ตรวจสอบระดบันํ้ ามนัป๊ัมลม

11 ทาํความสะอาดตวักรองอากาศ

12 ตรวจเชค็จุดตอ่สายไฟ , อุปกรณ์

13 เปล่ียนกรองอากาศ       ตามสภาพ

14 เปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัป๊ัมลม        ทุก 6 เดือน

15 ตรวจเชค็มอเตอร์ทาํความสะอาด

16 ทาํความสะอาดตวัเคร่ือง

บริษทั ซาบีน่า จํากัด ( มหาชน ) / บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด

มาตราฐานการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรช่ือ(เคร่ืองจักร)…ป๊ัมลม.....(CT-A )

หมายเหตุ : เปิดเผยขอ้มูลตามกรอบ GRI 303-2 การจดัการผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบายนํ้า 

นํ้ายอ้มสีต่างๆ นํ้าบ่อพกั นํ้าบ่อบาํบดั นํ้าบ่อปล่อยสีชา 
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ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 : ควบคุมดูแลจัดการนํา้ทิง้ 

               ในปี 2564 โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 มีปริมาณนํา้ทิง้รวมเฉล่ีย  2,200 ลบม./เดือน โดยเป็นปริมาณนํา้ทิง้หรือ
นํา้เสียจากการย้อม เฉล่ีย 120 ลบม./เดือน (120,000 ลิตร) คิดเป็น 5.5% และมีนํา้ทิง้จากการอปุโภคภายในโรงงาน เฉล่ีย 
2,080ลบม./เดือน (2,080,000 ลิตร) คิดเป็น 94.5%   
หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 303-5 ปริมาณการใช้นํา้ , GRI 303-4 การปลอ่ยนํา้ 

               จากการที่บริษัทได้ดําเนินมาตรการตา่งๆเพื่อดแูลและบําบดันํา้ทิง้ก่อนปลอ่ยออกจากโรงงาน ทําให้ผลการ

ตรวจวดัสารเคมีตกค้างจากตวัอย่างนํา้ทิง้ของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดทกุคา่ในแตล่ะเดือน  

 

                *ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

     สว่นในเดือนที่มีคา่ไม่ผ่านมาตรฐานบางคา่ ทางบริษัทได้ดําเนินการแก้ไขโดยการปรับสตูรการใช้สารเคมี
บําบดันํา้ใหม่ ตามปริมาณการใช้สารเคมีที่ใช้ย้อม และเพิ่มชัว่โมงการปลอ่ยอ๊อกซิเจนในนํา้ จาก 20 ชม./วนั เป็น 22 ชม./
วนั เพื่อให้ได้คา่ผ่านมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้จากโรงงานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม       

นอกจากนีบ้ริษัทดําเนินการสํารวจผลกระทบตอ่ชมุชน ในสว่นโรงงานท่าพระ และโรงงานพทุธมณฑล สาย 5 ซึง่
ตัง้ใกล้แหลง่ชมุชน (โรงงานยโสธรและโรงงานชยันาท มีพืน้ที่โรงงานอยู่ห่างชมุชน สว่นโรงงานบรีุรัมย์ตัง้อยู่ในศนูย์มีชยั
นางรอง ซึง่เป็นพืน้ที่โรงงานเช่า จงึไม่ได้สํารวจ) มีรายละเอียดการสํารวจประจําปี 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 

  
 

ผลการสํารวจพบวา่ ชมุชนได้รับผลกระทบด้านสภาพนํา้ทิง้ (สี/กล่ิน)  ในระดบัน้อยและไม่ได้รับผลกระทบ 
100% แตไ่ด้รับผลกระทบด้านการระบายนํา้ อยู่ในระดบัปานกลาง 11% (ได้รับผลกระทบระดบัน้อยและไม่ได้รับ
ผลกระทบ 89%) บริษัทจงึดําเนินแผนการแก้ไขดงันี ้   

 
หวัข้อผลกระทบ การดาํเนินการแก้ไข 

ทางเดิน/การไหล/การระบายของนํา้ -กําหนดระดบันํา้ (Risk Indicator) เพื่อป้องกนันํา้ล้น 
-สํารวจส่ิงกีดขวางทางเดินของนํา้ทกุๆ สิน้เดือน เพื่อ
กําจดัส่ิงกีดขวางช่องทางเดินระบายนํา้ 

 
สง่ผลให้บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนในเร่ืองการปลอ่ยนํา้ทิง้จากชมุชน  นบัตัง้แตโ่รงงานซาบีน่า สาขาพทุธมณฑล

สาย5 เปิดดําเนินการมา ตัง้แต่ปี 2540  จนถึงปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพิ่ม น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นํา้ทิ้ง
    1.1 ทางเดิน/การไหล/การระบายของนํ้า 11% 17% 72%
    1.2 สภาพของนํ้าท่ีปล่อย (สี/กลิ่น) 33% 67%
2. อากาศ 
    2.1 ระบบการจดัการปล่อย อากาศ/ควนั 17% 83%
    2.2 สภาพของอากาศ/ควนัที่ปล่อย (ฝุ่ น/กลิ่น) 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 (สถานท่ี/อุปกรณ์จดัเกบ็) 17% 83%

    4.2 สภาพของขยะจากร้านคา้ (กลิ่น/พื้นท่ีสาธารณะสกปรก) 17% 83%
    4.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 17% 83%

5. การจราจร

    5.1 การจดัการระบบการจอดรถ /แม่คา้ขายของ 11% 17% 72%
    5.2 ผลกระทบจากกลิ่นไอเสีย/เสียง 17% 83%

ผลกระทบด้าน
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การมส่ีวนร่วมในการดูแลสภาพอากาศ 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate change) สง่ผลกระทบตอ่ภาวะโลกร้อนและสภาพภมิูอากาศ อนัมี
ผลตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก ซึง่เกิดจากการผนัแปรตามธรรมชาติและกิจกรรมของ
มนษุย์ บริษัทซาบีน่า มุ่งมัน่ที่จะควบคุมดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ และดาํเนินงาน

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาที่ยัง่ยืน” 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อที่ 13 

ทัง้นีก้ารปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของบริษัท คํานวณได้จากกิจกรรม การขนสง่ที่บริษัทดําเนินการเอง  
การเดินทางเพื่อประชมุ และการทิง้ขยะขององค์กร (รายละเอียดใน การจดัการขยะ)  
 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564   

1. ควบคมุดแูลมลภาวะทางอากาศ จากการดําเนินงานของกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์  โดยควบคมุไม่ให้ฝุ่ นละออง

เกิน 400 มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร และสารเคมี (โทลอูีน) ไม่เกิน 200 ppm 

2. บริหารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการขนสง่ ร้อยละ 5  

3. บริหารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพื่อประชมุ  ร้อยละ 100 (ผ่าน VDO Conference ทัง้หมด) 

แนวทางการจดัการเพ่ือดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์  

กระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ (Molding) เป็นกระบวนการเตรียมชิน้วตัถดิุบเต้าทรงก่อนเข้าสูก่ระบวนการผลิตเย็บ  โดยจะ

มีการดําเนินงานเฉพาะที่โรงงานซาบีน่า สาขาพทุธมณฑลสาย 5 
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          กระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ก่อให้เกิด ฝุ่ นละออง และสารเคมีโทลอูีน จงึต้องมีการระบายอากาศจากเคร่ืองขึน้รูป

ฟองโมล์ด โดยใช้ท่อดดูอากาศ แล้วผ่านเคร่ืองบําบดัอากาศ แล้วจงึปลอ่ยออกสู่บรรยากาศ ซึง่ประกอบด้วย 

1. ท่อดดูอากาศ (hood) จะดดูอากาศภายในที่มีการเจือปนของฝุ่ นละอองและสารเคมี จากเคร่ืองขึน้รูปฟองโมลด์ 

   

2. ระบบแผ่นกรองซึง่ประกอบด้วยแผ่นกรองที่ทําหน้าที่ กรองฝุ่ นและสารเคมีให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด และ

เพื่อให้การกําจดัฝุ่ นและสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จงึมีการบํารุงรักษาโดยล้างแผ่นกรองทกุเดือนตาม

แผนงานท่ีกําหนด และจะเปล่ียนแผ่นกรองทกุๆ 2 ปี เพื่อให้ได้ซึง่ประสิทธิภาพของการกรองตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

3. ปลอ่งระบายอากาศ โดยจะเจาะรูที่ปลอ่ง เพื่อสามารถใสเ่คร่ืองมือสําหรับตรวจวดัคา่ฝุ่ นและสารเคมีในอากาศท่ี

ถกูบําบดัแล้ว โดยคา่การตรวจวดัต้องได้ตามมาตรฐาน จงึจะสามารถปลอ่ยอากาศดงักลา่วไปในบรรยากาศได้ 

   

ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 เพ่ือดูแลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ 
จากการตรวจวดัคา่ฝุ่ นละอองและสารเคมี ประจําปี 2564 พบว่าคา่ฝุ่ นละอองและสารเคมี (โทลอูีน) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การขึน้รูปฟองโมลด์ 
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วันที่ตรวจวัด บริเวณที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวดัฝุ่น
ละอองไม่เกิน 400 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 

ผลการตรวจวดัสารเคมี 
(โทลูอีน)  ไม่เกิน 200 

ppm 
สถานะ 

 
 

10 พ.ย.2564 

ปลอ่ง MO-BW-01 2.18  มก./ลบ.ม. 0.15 ppm ผ่านมาตรฐาน 
ปลอ่ง MO-BW-02 2.11  มก./ลบ.ม. 0.21 ppm ผ่านมาตรฐาน 
ปลอ่ง MO-BW-03 2.96  มก./ลบ.ม. 0.25  ppm ผ่านมาตรฐาน 
ปลอ่ง MO-BW-04 3.11  มก./ลบ.ม. 1.21 ppm ผ่านมาตรฐาน 
ปลอ่ง MO-BW-05 2.86 มก./ลบ.ม. 0.66 ppm ผ่านมาตรฐาน 

จากการที่บริษัทดําเนินการควบคมุดแูลมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการขึน้รูปฟองโมลด์ ทําให้ไม่เกิดผลกระทบทาง
ลบตอ่ชมุชนและส่ิงแวดล้อม  ส่งผลให้บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนในเร่ืองอากาศที่ปลอ่ยออกสูภ่ายนอก นบัตัง้แตโ่รงงานซาบี
น่า สาขาพทุธมณฑลสาย 5 เปิดดําเนินการมา ตัง้แตปี่ 2540 จนถึงปัจจบุนั   และจากการสํารวจผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี  

แนวทางการจดัการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 

การเตบิโตในช่องทางการขายแบบไม่มีร้าน (NSR) – การขายแบบไม่มีร้านผ่านช่องทางการขายออนไลน์, ทีวี และ
แคตตาลอค ลดการเคล่ือนย้ายสินค้าไปยงัจดุขาย และลดการส่งสินค้าเหลือจากการขายกลบัคืนคลงัสินค้า นอกจากนี ้
ลกูค้าสามารถเลือกซือ้สินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยงัจดุขายตา่งๆ ดงันัน้การเติบโตของช่องทางการขายแบบไม่มีร้าน เป็น
การ สนบัสนนุให้ลดการขนสง่สินค้าและลดการเดินทางของลกูค้า สง่ผลตอ่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง ซึง่ในปี 
2564 
การขายแบบไม่มีร้านเติบโต 12% เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา (ทัง้นีเ้ทียบ 2559 : 2564 เติบโต  2,160 %) ซึง่ช่วยลดการขนสง่
สินค้าที่ไม่จําเป็น 3,199,174 ชิน้ และลดการเดินทางของลกูค้าในการซือ้ 540,183 ออเดอร์/ครัง้ 

การขนส่ง-บริษัทดําเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการขนสง่ โดยเปล่ียนชนิดนํา้มนั
เชือ้เพลิง ดีเซล B7 (ดีเซลเดิม) เป็น ดีเซล B10 (ดีเซลใหม่) ซึง่ช่วยลดฝุ่ น PM 2.5 เน่ืองจากมีสดัส่วนไบโอดีเซลที่มากขึน้
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมากกวา่, ดแูลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบลมยางและความสมบรูณ์ดอกยาง 
ซึง่สง่ผลตอ่ปริมาณการใช้นํา้มนัร้อยละ 20 ของอตัราสิน้เปลืองพลงังานทัง้หมด รวมทัง้ฝึกอบรมพนกังานขบัรถอย่าง
ปลอดภยัและประหยดัพลงังาน, กําหนดความเร็ว, ไม่ติดเคร่ืองทิง้ไว้, วางแผนเดินทาง  ฯลฯ  
 

  

 

 



บริษัท ซาบีนา่ จํากดั (มหาชน)   
 

303 
 

ในการดําเนินงานเพื่อลดการขนสง่ระหวา่งโรงงาน (โรงงานสาขาพทุธมณฑลสาย 5 ถึงปลายทางที่โรงงาน
ชยันาท ยโสธร บรีุรัมย์)  ทกุโรงงานวางแผนประสานงานขนสง่วตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บรรทกุอย่างเต็มที่ ซึง่ช่วยลดจํานวนเที่ยวรถขนสง่ระหวา่งโรงงานมากท่ีสดุ  นอกจากนีไ้ด้วางแผนเส้นทางในการขนสง่ไป
ยงัร้านค้าตา่งๆ และรับกลบั โดยสร้างระบบการประสานงานระหวา่งหน่วยงานขนสง่และพนกังานขาย (PC)   เพื่อให้
พนกังานขายสามารถแจ้งสินค้าคืนเข้าระบบ และหน่วยงานขนส่งสามารถรับของคืน เพื่อลดเที่ยวเปลา่ในขากลบั 
การเดนิทางเพ่ือประชุม –  บริษัทได้ทบทวนความจําเป็นและวิเคราะห์รายละเอียดการเดินทางเพื่อประชมุบอร์ด 
Output, Quality, HR, Shipment เพื่อลดจํานวนของการประชมุ และ ปรับเปล่ียนการประชมุเป็นแบบ Video conference 
ซึง่ทําให้พนกังานลดการเดินทางเพื่อประชมุ สง่ผลสืบเน่ืองให้ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ทัง้นี ้ปริมาตรนํา้มนัดีเซล 1 
ลิตร ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรัม 

สาขา ระยะทาง/
รอบ(ก.ม.) 

ระยะทางไป-
กลับ(ก.ม.) 

รายละเอียดการประชุม/ครัง้ 
รถตู้/รถยนต์

(คัน) 
กิโลเมตร/
การประชุม/

เดือน 

ปริมาณ
นํา้มัน (ลิตร) 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
(kgCO2e) 

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

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

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

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

ผลจากการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการประชมุผ่าน Video conference ทําให้ในปี 2564 ไม่ต้องเดินทางและใช้การประชมุ
ผ่าน Video conference 100%  

 
วาระการประชุม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เดนิทางมาประชุม เดนิทางมาประชุม 
Video 

conference 
Video conference 

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

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

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

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

 
ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 
การเตบิโตในช่องทางการขายแบบไม่มีร้าน (NSR) และการขนส่ง – จากการดําเนินมาตรการตา่งๆ ทําให้สามารถ

ปรับลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตอ่เน่ือง นบัจากปี 2562 ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 478.01 

TonCO2e ลดลงเป็น 363.08 TonCO2e  ในปี 2564  ซึง่ปรับลดลง 114.93 TonCO2e คิดเป็น 24%  
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(ปริมาตรนํา้มนัดีเซล 1 ลิตร ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรัม)  

ประเภท 

2562 2563 2564 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

ปริมาตร
นํา้มนั (ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 
(TonCO2e) 

ระยะทาง (ก.ม.) ปริมาตรนํา้มนั 
(ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 
(TonCO2e) 

ระยะทาง 
(ก.ม.) 

ปริมาตร
นํา้มนั (ลิตร) 

การปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 
(TonCO2e) 

รถ 6 ล้อ 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 

รถตกแต่งร้านค้า 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 ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 305-2  การปลอ่ยก๊าซ GHG พลงังานทางอ้อม,  GRI 305-5  ลดการปลอ่ย 
greenhouse gases หรือก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

การเดนิทางเพ่ือประชุม - จากการดําเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อลดการประชมุ ทําให้สามารถลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจก ได้ถงึ 100%  ทัง้นี ้ปริมาตรนํา้มนัดีเซล 1 ลิตร ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) 2.7446 กิโลกรัม  

วาระการ
ประชุม 

ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก/ครัง้ 
(kgCO2e) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
เดนิทางมา
ประชุม 

ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
(kgCO2e) 

เดนิทางมา
ประชุม 

ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
(kgCO2e) 

เดนิทางมา
ประชุม 

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

- 

Quality 642.06 6 ครัง้/ปี 3,852.36 2 ครัง้/ปี 1,284.12 
HR 623.94 12 ครัง้/ปี 7,487.28 2 ครัง้/ปี 1,247.88 
Shipment 667.39 24 ครัง้/ปี 16,017.36 6 ครัง้/ปี 4,004.34 
รวม 2,593.58  35,279.28  7,856.72 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรือก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

สรุปการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษัท 
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ต้องการมีสว่นร่วมในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมมือกนัจํากดัการ

เพิ่มอณุหภมิูของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส ผ่านการขายแบบไม่มีหน้าร้าน, การขนสง่, การประชมุผ่าน VDO 
Conference  และการบริหารจดัการของเสีย (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ข้อ 13 Climate Action การรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ )  สง่ผลให้สามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  
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 ปี 2562 (TonCO2e) ปี 2563 
(TonCO2e) 

ปี 2564 
(TonCO2e) 

ผลต่าง (TonCO2e) 

การขาย NSR/การขนสง่ 478.01 381.63 363.08 ลดลง 13.55 
การเดินทางมาประชมุ 35.28 7.86 - ลดลง   7.86 
การบริหารจดัการของเสีย 249.38 141.41 121.07 ลดลง 20.34 
รวม 762.67 530.90 484.15 ลดลง 46.75 
หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 305-5  ลดการปลอ่ย greenhouse gases หรือก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม                                   

ดงันัน้ ปี 2564 ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 484.15 ตนั ลดลงจากปี 2563 จํานวน 46.75 ตนั คิดเป็นปรับลดได้ 9% 

ถ้าเทียบปี 2562 : 2564 ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 278.52 ตนั คิดเป็น 36.52% 

 
การบริหารจัดการของเสีย 

 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

 บริษัทมุ่งมัน่ที่จะดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม จงึมีเป้าหมายในการบริหารจดัการของเสีย ทัง้
ขยะทัว่ไป  และขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต  โดยต้องไม่สร้างผลกระทบทางลบตอ่ส่ิงแวดล้อมและชมุชน และสง่เสริม 
Reuse Reduce Recycle ในรูปแบบตา่งๆ ซึง่ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (GHG) อีกทัง้นําไปสูก่ารจดัการ 
อตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตอ่ไป   

 ทัง้นี ้บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ในการจดัการของเสีย ซึง่ปี 2561 มีปริมาณขยะทัว่ไป 517,771 กก. 
 โดยมีเป้าหมายปรับลด 50% หรือในปี 2565 จะต้องมีปริมาณขยะทัว่ไปไม่เกิน 258,559 กก. 

เป้าหมาย การบริหารจัดการของเสีย  ปี 2564 
               1. ลดขยะทัว่ไปซึง่เป็นขยะทิง้ฝังกลบไม่น้อยกวา่ 10%  

2. นําขยะไปทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพและนํา้หมกัชีวภาพ ไม่น้อยกวา่ 70  กก.  
 3. รวบรวมกลอ่งนมและเคร่ืองด่ืม UHT เพื่อบริจาคในโครงการ Greenroof ไม่น้อยกวา่ 70 กก.  
              4. ขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ถกูดําเนินการโดยผู้ รับเหมาท่ีได้รับใบอนญุาต 100%   
               5. ของเสียจากการดําเนินงานต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการบริหารจัดการขยะทั่วไป  
เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป บริษัทใช้หลกัการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle)  โดย 
             -  Reuse รณรงค์การใช้ซํา้-กระดาษ 2 หน้า, กลอ่งกระดาษ, ถงุพลาสติกขนงานในกระบวนการปฏิบติังาน   
             -  Reduce ทบทวนขัน้ตอนการทํางาน เพื่อปรับลดเอกสารและแบบฟอร์ม-ปรับขนาดจาก A4 เป็น A5 (คร่ึงหนึ่ง
ของ A4) และใช้หลักการ Paperless โดยการใช้  Google Form, ส่ง E-mail แทนการปริน้ นอกจากนีย้ังสนับสนุนให้
ร้านอาหารในโรงงานงดการใช้ภาชนะท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้ (single-use) เพื่อลดขยะจากกล่องโฟม, ถ้วยโฟม, ช้อนพลาสติก 
หรือจานกระดาษ 
              - Recycle   ดําเนินงานผ่าน 3 โครงการ คือ 
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โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพและนํา้หมักชีวภาพ ที่โรงงานชยันาท โดยนําเศษอาหาร 3 กก. ผสมกบันํา้เปลา่ 50 ลิตร และ
นํา้ตาลทรายแดง 1 กก. ใสใ่นถงัหมกั คลกุเคล้าให้เข้ากนั จากนัน้ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม นานประมาณ 10-15 วนั แล้วจงึ
สามารถนําไปใสเ่ป็นปุ๋ ยให้พืชผกัผลไม้ได้ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสียและวิธีการกําจดั 
โครงการรวบรวมกล่องนมและเคร่ืองดื่ม UHT เพื่อบริจาคในโครงการ Greenroof    ทัง้นี ้ Greenroof  หรือ หลงัคา
เขียว คือโครงการที่สนบัสนนุการคดัแยก จดัเก็บขยะรีไซเคิลกลอ่งเคร่ืองด่ืมที่ใช้แล้วอย่างยัง่ยืน โดยการรวบรวมกลอ่ง
เคร่ืองด่ืมที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลงัคา เพื่อให้กบัมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สําหรับ
มอบให้กบัชมุชนที่ขาดแคลนต่อไป 

 
โดยแตล่ะโรงงานจะทําจดุคดัแยกกลอ่งนม เพื่อใช้ทํา Greenroof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

โครงการวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 

วดัจากแดงร่วมกบับริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (GC) ดําเนินการจดัการขยะในชมุชนอย่างครบวงจร และพฒันา

ผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มมลูคา่จากการรีไซเคิล จนออกมาเป็นผืนผ้าและต่อยอดมาเป็นผลิตภณัฑ์จีวรรีไซเคิล  

โรงงานยโสธร 

โรงงานท่าพระ            โรงงานสาย 5

 โรงงานบุรีรัมย์  โรงงานชัยนาท 

หลงัคาขนาด 1×2.40 

เมตร จะใช้กลอ่ง

เคร่ืองด่ืมประมาณ 

2,000 กลอ่ง 
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จากการที่บริษัทมีการรณรงค์คดัแยกขยะอยู่แล้ว และเห็นความสําคญัของโครงการดงักลา่ว จงึสนบัสนนุโดยการจดัจดุทิง้

ขยะขวดพลาสติกเพื่อวดัจากแดง แล้วทําความสะอาดขวดพลาสติกทัง้หมด หลงัจากนัน้นํามาแยกออกตามลกัษณะของ

พลาสติก เป็น ขวดพลาสติก, ฝาขวด, ฉลากและหลอด เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ตวัแทนวดัจากแดงมารับ  
 

 

ในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับวัดจากแดง โดยบริจาคขวดพลาสตกิไปแล้วดังนี ้

สาขา จาํนวนวขวดที่บริจาค (ใบ) 
สํานกังานใหญ่ 6,489 

ท่าพระ 3,500 
สาย 5 300 
ยโสธร 1,000 
ชยันาท 300 
บรีุรัมย์ 500 
ยอดรวม 12,089 

 
นอกจากนีทุ้กโรงงานรณรงค์การคดัแยกขยะ และกําหนดถังขยะสําหรับทิง้ขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณขยะทัว่ไปที่ลดลง จากการคดัแยกขยะ Recycle  
 
 

จีวร 1 ผนื  ใช้ขวดพลาสติก 15 ขวด 

ผ้าไตรจีวร 1 ชุด  ใช้ขวดพลาสติก 60 ขวด 
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กล่องกระดาษ

ส่งเข้าโรงงาน เพือ่บบีอดัเป็นก้อน

ขายต่อให้โรงงาน Recycle กระดาษ 

ทาํการเอากล่องกระดาษไปต้ม เพือ่เอาเยือ่กระดาษ

กระดาษ Recycle

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อีกทัง้ดําเนินการจดัพืน้ที่ในการวางถงัขยะ โดยย้ายจากหน้าโรงงานซึง่เป็นพืน้ที่สาธารณะมาอยู่ในบริเวณ
โรงงาน  และรณรงค์การทิง้ขยะของพนกังานในจดุที่กําหนด นอกจากนีจ้ดัให้มีการทําความสะอาดหลงัการขายอาหาร
กลางวนัทกุครัง้ของแม่ค้าที่ขายของหน้าโรงงาน และท่ีสําคญั คือ บริษัทจดัหาผู้ รับเหมากําจดัขยะที่มีใบรับอนญุาต เพื่อ
นําขยะมลูฝอยไปดําเนินการกําจดัขยะอย่างถกูต้อง  ทัง้นีบ้ริษัทดําเนินการสํารวจในเร่ืองผลกระทบด้านลบ ที่ชมุชนได้รับ
จากการดําเนินงานของบริษัท แล้วนําปัญหาดงักลา่วจากข้อร้องเรียนของชมุชน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขตอ่ไป 

แนวทางการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

       บริษัทได้ดําเนินโครงการ Zero Waste (รายละเอียดในความรับผิดชอบตอ่การผลิต) และดําเนินการคดัแยกขยะจาก
กระบวนการผลิต เพื่อสะดวกต่อการบริหารจดัการขยะและจดัหาผู้ รับทิง้ขยะที่น่าเช่ือถือและมีใบอนญุาต เพื่อนํากลอ่ง
กระดาษ, ถงุพลาสติก ไป Recycle และเศษผ้า, ยาง, ด้าย, ฟอง นําไปกําจดัอย่างถกูต้อง 
 

กระบวนการ Recycle กล่องกระดาษ จากการดาํเนินงานของผู้รับทิง้ขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงงานชยันาท โรงงานยโสธร โรงงานท่าพระ 

สาํนกังานใหญ่ โรงงานสาย 5 โรงงานบุรีรัมย ์
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การตรวจสอบประเภทของพลาสติก

การบดโม่พลาสตกิ

การล้างพลาสตกิ

การผสมแม่สีให้กบัเศษพลาสตกิ

หลอม( Recycle) ด้วยความร้อน

เมด็พลาสตกิ

กระบวนการ Recycle ถุงพลาสตกิ จากการดาํเนินงานของผู้รับทิง้ขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสียและวิธีการกําจดั 
 
 
ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการขยะทั่วไป ปี 2564 
        จากการดําเนินงานเพื่อบริหารจดัการขยะจากพนกังานในโรงงาน สง่ผลให้มีปริมาณขยะลดลง และคดัเลือกผู้ รับจ้าง
ที่มีใบอนญุาติรับไปดําเนินการกําจดัขยะ (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ข้อ 12 Responsible Consumption and 
Production แผนการบริโภคและการพฒันาท่ียัง่ยืน)  ทัง้นีใ้นปี 2564 การดําเนินงานเพื่อบริหารจดัการขยะ สามารถทําให้
ปริมาณขยะทัว่ไปลดลง 14% (จากเป้าหมายปรับลด 10%) สง่ผลให้สามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 
20,346 Kg.CO2 (ขยะฝังกลบ 1 Kg. ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.842  Kg.CO2) 

 

 2561 2562 2563 2564 

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

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
Kg.CO2 

  
435,963  

 
 249,375  

  
141,411  

 
121,065   

% ลดลงเทยีบปี  43% 43% 14% 
 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสียและวิธีการกําจดั 
 
สว่นเป้าหมายระยะยาว 5 ปี คือ ปรับลดขยะทัว่ไป 50% (เปรียบเทียบ 2561: 2566)  ซึง่ในปี 2564 เทียบปี 2561 สามารถ
ดําเนินการปรับลดได้  72% 
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ส่วนการดาํเนินงานตามโครงการ Recycle ขยะทั่วไป มีผลดาํเนินงานดังนี ้

เป้าหมายของการลดขยะทั่วไป 
ประเภท Recycle 

เป้าหมาย 2564 
(Kg.) 

2563 2564 

โครงการปุ๋ ยหมกัชีวภาพและนํา้หมกัชีวภาพ 
(เศษหญ้า เศษอาหาร)  

70 88.5 89.7 

โครงการรวบรวมกลอ่งนมและเคร่ืองด่ืม UHT  
เพื่อบริจาคในโครงการ Greenroof   

70 55.2 75 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสียและวิธีการกําจดั 
 
ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ปี 2564 
            ปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตในปี 2564 เพิ่มขึน้จากกําลงัการผลิตที่กลบัสู่สภาวะปกติหลงัจากสถานการณ์
โควิด 19 อย่างไรก็ตามบริษัทรับผิดชอบบริหารการจดัการขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีได้ใบรับ
อนญุาตกําจดัอย่างถกูต้อง 100% (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ข้อ 12 Responsible Consumption and Production 
แผนการบริโภคและการพฒันาที่ยัง่ยืน) ทัง้นีมี้ปริมาณขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ดงันี ้

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 306-2  ประเภทของเสียและวิธีการกําจดั 
นอกจากนีบ้ริษัทดําเนินการสํารวจผลกระทบตอ่ชมุชน ในสว่นโรงงานท่าพระ และโรงงานพทุธมณฑล สาย 5 ซึง่

ตัง้ใกล้แหลง่ชมุชน (โรงงานยโสธรและโรงงานชยันาท มีพืน้ที่โรงงานอยู่ห่างชมุชน สว่นโรงงานบรีุรัมย์ตัง้อยู่ในศนูย์มีชยั
นางรอง ซึง่เป็นพืน้ที่โรงงานเช่า จงึไม่ได้สํารวจ) มีรายละเอียดการสํารวจประจําปี 2564 ดงันี ้
การสาํรวจผลกระทบต่อชุมชน ปี 2564 โรงงานท่าพระ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 2561 2562 2563 2564 

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

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพิ่ม น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นํา้ทิ้ง
    1.1 ทางเดิน/การไหล/การระบายของนํ้า 14% 86%
    1.2 สภาพของนํ้าท่ีปล่อย (สี/กลิ่น) 14% 86%
2. อากาศ 
    2.1 ระบบการจดัการปล่อย อากาศ/ควนั 14% 86%
    2.2 สภาพของอากาศ/ควนัท่ีปล่อย (ฝุ่ น/กลิ่น) 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 (สถานท่ี/อุปกรณ์จดัเกบ็) 14% 86%
    4.2 สภาพของขยะจากร้านคา้ (กลิ่น/พื้นท่ีสาธารณะสกปรก) 29% 71%
    4.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 14% 86%
5. การจราจร

    5.1 การจดัการระบบการจอดรถ /แม่คา้ขายของ 14% 43% 43%
    5.2 ผลกระทบจากกลิ่นไอเสีย/เสียง 43% 57%

ผลกระทบด้าน
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จากการสํารวจพบวา่ ผลกระทบด้านขยะมลูฝอย อยู่ในระดบัน้อย14% และไม่ได้รับผลกระทบ 86% ซึง่เป็นผล
จากการดําเนินมาตรการตา่งๆเพื่อบริหารจดัการของเสียของโรงงานท่าพระ แตช่มุชนรอบข้างได้รับผลกระทบด้านเสียงใน
ระดบัปานกลาง 10% (ได้รับผลกระทบน้อยและไม่ได้รับผลกระทบ 90%) รวมทัง้ผลกระทบด้านการจราจร ในระดบัปาน
กลาง 14% (ได้รับผลกระทบน้อยและไม่ได้รับผลกระทบ 86%) จงึดําเนินแผนการปรับปรุง ดงันี ้

หวัข้อผลกระทบ การดาํเนินการแก้ไข 
ผลกระทบทางเสียงจากการจดักิจกรรม 
 

-ควบคมุเวลาทํางานลว่งเวลาไม่เกิน 21.00 น. เพื่อไม่รบกวนเวลา
พกัผ่อนของชมุชนรอบข้าง 
-ทําแผนการจดักิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมที่มีการใช้เสียงดงั), เวลา
และช่วงเวลาที่ใช้  เพื่อแจ้งชมุชนลว่งหน้า 2 สปัดาห์  
-ควบคมุระดบัเสียง และช่วงเวลาในการจดักิจกรรมไม่ให้เกิน
กําหนด 
-เชิญให้ชมุชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมรวมทัง้มอบของชํารวย 

ผลกระทบทางจราจร จากการจอดรถของพนกังาน
และแม่ค้าขายของ 

-สะสางพืน้ที่ ทําให้มีพืน้ที่จอดรถสําหรับพนกังานภายในโรงงาน
เพิ่มขึน้ 
-สํารวจพืน้ที่รอบข้าง เพื่อกําหนดพืน้ที่ในการจอดรถท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชน และประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทราบ 
-ขอความร่วมมือแม่ค้าขายของหน้าโรงงานให้อยู่ในแนวที่กําหนด 
เพื่อไม่ลํา้ในพืน้ที่จราจรกลาง  

การสาํรวจผลกระทบต่อชุมชน ปี 2564 โรงงานสาย 5  

 
จากการสํารวจพบวา่ ผลกระทบด้านขยะมลูฝอย อยู่ในระดบัน้อย17% และไม่ได้รับผลกระทบ 83% ซึง่เป็นผล

จากการดําเนินมาตรการตา่งๆเพื่อบริหารจดัการของเสียของโรงงานพทุธมณฑลสาย 5  รวมทัง้ผลกระทบด้านเสียงอยู่ใน

มาก / แก้ไขด่วน ปานกลาง / จัดการเพิ่ม น้อย / ควบคุม ไม่กระทบ

1. นํา้ทิ้ง
    1.1 ทางเดิน/การไหล/การระบายของนํ้า 11% 17% 72%
    1.2 สภาพของนํ้าที่ปล่อย (สี/กลิ่น) 33% 67%
2. อากาศ 
    2.1 ระบบการจดัการปล่อย อากาศ/ควนั 17% 83%
    2.2 สภาพของอากาศ/ควนัท่ีปล่อย (ฝุ่ น/กลิ่น) 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 (สถานท่ี/อุปกรณ์จดัเกบ็) 17% 83%
    4.2 สภาพของขยะจากร้านคา้ (กล่ิน/พื้นที่สาธารณะสกปรก) 17% 83%
    4.3 ผลกระทบทางสุขภาพ 17% 83%
5. การจราจร

    5.1 การจดัการระบบการจอดรถ /แม่คา้ขายของ 11% 17% 72%
    5.2 ผลกระทบจากกลิ่นไอเสีย/เสียง 17% 83%

ผลกระทบด้าน
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ระดบัได้รับผลกระทบน้อยและไม่ได้รับผลกระทบ 100% แตมี่ผลกระทบด้านการจราจร ในระดบัปานกลาง 11% (ได้รับ
ผลกระทบน้อยและไม่ได้รับผลกระทบ 89%) จงึดําเนินแผนการปรับปรุง ดงันี ้

หวัข้อผลกระทบ การดาํเนินการแก้ไข 
ผลกระทบทางจราจร จากการจอดรถของพนกังานและ
แม่ค้าขายของ 

-ปรับปรุงพืน้ที่ด้านข้างโรงงาน เพื่อเพิ่มพืน้ที่จอดรถ โดย
ห้ามพนกังานจอดรถริมถนน  
-จดัพืน้ที่ขายของภายในบริเวณโรงงานสําหรับแม่ค้า โดย
ห้ามไม่ให้ขายของริมถนนหน้าโรงงาน   

 
ผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการของเสีย เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  หมายถึง  อตุสาหกรรมที่ยึดมัน่ในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยการมุ่งเน้นในเร่ืองของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร
จดัการส่ิงแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซอ่ปุทาน 
 ระดับที่ 1 ความมุ่งมัน่สีเขียว คือ มีการส่ือสารในองค์กรที่จะลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม 
 ระดับที่ 2 ปฏิบติัการสีเขียว คือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม  
 ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว คือ การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการ
พฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
 ระดับที่ 4 วฒันธรรมสีเขียว คือ ทกุคนในองค์กรให้ความร่วมมือดําเนินงานในทกุด้านของการประกอบกิจการ
จนกลายเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร  
 ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซอ่ปุทานสีเขียว โดยสนบัสนนุให้คูค้่า
และพนัธมิตรเข้าสูเ่ครือข่ายอตุสาหกรรมสีเขียวด้วย 
ปี 2563 ได้รับการรับรอง GREEN   INDUSTRY ระดบั 2 ครบทัง้ 5 โรงงาน  
 

ระดับ 
ปี 2562 ปี 2563 

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

ได้รับ GREEN   
INDUSTRY ระดบั 2           
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การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
                  ปัจจบุนัทางบริษัท ได้ทําการศกึษาเตรียมการเพื่อยกระดบัเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 3 ระบบสีเขียว คือ 
การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง  

 

ความรับผิดชอบต่อการผลิต 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตและบริโภค ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทกุคน บริษัทจงึให้

ความสําคญัตอ่ความรับผิดชอบในการผลิต โดยใช้ทรัพยากรตามความจําเป็น เพื่ออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับคน

รุ่นหลงั โดยการใช้วตัถดิุบตา่งๆในกระบวนการผลิตอย่างระมดัระวงัและคุ้มคา่ บริหารจดัการของเหลือจากการผลิต หรือ

นํามาใช้ซํา้ (reuse) หรือนําไปแปรรูป (recycle) เป็นผลิตภณัฑ์อื่นๆ  ซึง่เป็นไปตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ียัง่ยืน” 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ในข้อ 12 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ในความรับผิดชอบต่อการผลิต โดยปี 2568 จะพยายามดําเนินการ
ให้บรรลเุป้าหมาย 3 ด้าน คือ อตัราสว่น Material Utilization มากกวา่ 97%, การ Reuse กลอ่งบรรจภุณัฑ์ เพื่อกลบัมาใช้
ซํา้  ไม่น้อยกวา่ 70%, การใช้ Recycle วตัถดิุบในการผลิตสินค้า 5%  
เป้าหมาย ปี 2564 

1. อตัราสว่น Material Utilization มากกวา่ 95% 

2. ปริมาณการคืนกลอ่งบรรจภุณัฑ์ เพื่อกลบัมาใช้ซํา้  ไม่น้อยกว่า 70% 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือรับผิดชอบต่อการผลิต 

1.ดําเนินการควบรวมแผนกต้นทุน ซึ่งทําหน้าที่ในการคํานวณจํานวนการใช้วตัถุดิบ และแผนกจดัซือ้ซึ่งทําหน้าที่ในการ
จดัซือ้และจดัหาวตัถดิุบ รวมเป็นแผนก Consumption Controller เพื่อคํานวณการใช้วตัถดิุบอย่างถกูต้อง  สามารถแก้ไข
จํานวนท่ีเปล่ียนแปลงได้ทนัเวลา ทําให้มีของเหลือน้อยที่สดุ อนัเป็นการใช้วตัถดิุบหรือทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จําเป็น   
 

2.นํากลอ่งบรรจภุณัฑ์มาใช้ซํา้  และกําหนดสญัลกัษณ์ที่กลอ่ง เพื่อให้ทราบวา่กลอ่งใบนัน้ๆ วนกลบัมาใช้ก่ีรอบ ซึง่ต้อง

บนัทกึจํานวนการสง่และรับคืนกลอ่งจากทกุโรงงาน และทกุเดือน เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ที่สดุ ตามแนวคิด ‘doing 

more and better with less’ ใช้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ซํา้ๆหลายครัง้  เพื่อลดการใช้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ใหม่  สง่ผลตอ่การลดใช้

ทรัพยากรนํา้และไม้ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (อนัเป็นการสนบัสนนุ SDGs ข้อ 12 

Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการพฒันาท่ียัง่ยืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ดําเนินการศกึษาวตัถภดิุบ Recycle ตา่งๆ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ที่สามารถใช้ Recycle Yarn, Recycle Polyester, 

Recycle Nylon ซึง่คาดวา่จะออกเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ภายในปี 2565 
 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัดําเนินโครงการ Zero waste โดยนําวตัถดิุบที่เหลือจากการผลิต เช่น ฟองนํา้ ผ้า ยาง ผ้าขน ฯลฯ  เพื่อ 

Recycle และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ  เช่น ไม้ขนไก่   หมอน  เปล   พรมเช็ดเช้า  ถงุมือไมโครเวฟ ฯลฯ  แล้วขายให้กบั

พนกังานในราคาถกู เพื่อนํารายได้เข้ามลูนิธิคณุแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์  ซึง่จะนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นทนุการศกึษา 
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ซึง่ในปี 2563 มีการระบาดของโรคโควิด 19  บริษัทซาบีน่าได้ดําเนินการนําวตัถดิุบที่เหลือจากการผลิต มาทํา

เป็นหน้ากากผ้า เพื่อแจกพนกังานและบริจาค จํานวนทัง้สิน้ 284,108 ชิน้  

 

 

 

 

 

ทัง้นีใ้นปี 2564 การดําเนินงานจากโครงการ Zero Waste แปรรูปของเหลือจากการผลิตสําหรับขายพนกังาน นําเงินมอบ

เข้ามลูนิธิคณุแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จํานวน 32,380 บาท 

ไมข้นไก่ พรมเช็ดเทา้ ถุงมือไมโครเวฟ เปล 

211 อนั 592 ผนื 113 อนั 210 ปาก 
4,220 บาท 11,840 บาท 1130 บาท 15,190 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 32,380 บาท 

 

ผลการดาํเนินงาน เพ่ือรับผิดชอบต่อการผลิต 

1.การควบรวมแผนกต้นทนุและจดัซือ้ ทําให้มีจํานวนการใช้วตัถดิุบที่เหมาะสม และมีจํานวนวตัถดิุบหลกัที่ใช้ในการผลิต

ดงัตอ่ไปนี ้ 

Indicator 2563 2564 

จาํนวนวตัถุดิบหลกั – ผา้ท่ีใชใ้นการผลิต  ( หลา ) 6,445,665 5,288,568 
หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 301-1 วสัดทุี่ใช้โดยนํา้หนกัหรือปริมาตร (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.เป้าหมายการคืนกลอ่งบรรจภุณัฑ์ เพื่อกลบัมาใช้ซํา้  ไม่น้อยกวา่ 70%  สามารถใช้ซํา้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ได้ 74.9% 

Indicator 
2562 

เฉล่ีย / เดือน 
2563 

เฉล่ีย / เดือน 
2564 

เฉล่ีย / เดือน 
ปริมาณการส่งกล่องมา ( จาํนวนใบ ) 2,454 2,102 712 

 ปริมาณการคืนกล่องกลบัมาใชซ้ํ้ า  ( จาํนวนใบ ) 1,250 1,543 533 
อตัราส่วนของปริมาณการคืนกล่องกลบัมาใชซ้ํ้ า  ( % )  > 70% 49% 73.4% 74.9% 

 

การจัดการด้านความยั่งยนืในมิตสัิงคม (Social) 

 
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 

 ด้วยความมุ่งมัน่ของบริษัทที่ต้องการให้โอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนที่เรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ ซึง่เป็น
กําลงัสําคญัของประเทศในอนาคต รวมถึงผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทพุพลภาพ อนัเป็นการ
สง่เสริมให้เยาวชนและบคุคลดงักลา่วมีโอกาสได้ศกึษาเลา่เรียน และนําความรู้มาช่วยพฒันาสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 
ซึง่เร่ิมจากการส่งเสริมการศกึษาบตุรหลานและพนกังานภายในองค์กร โดย“ทนุอดลุย์-จินตนา ธนาลงกรณ์” ตอ่มาบริษัท
ได้มองเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัสงัคมและชมุชน จึงได้ก่อตัง้มลูนิธิ“คณุแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ขึน้เม่ือวนัที่ 
27 กรกฎาคม 2552 โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

 

1. สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา 
2. ให้ทนุช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและ/หรือ นกัเรียน นิสิต นกัศกึษาที่เรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆ ทัง้สิน้จากมลูนิธิฯ 
4. ร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
5. ไม่ดําเนินกิจการเก่ียวข้องกบัการเมือง ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 โดยทนุมลูนิธิคณุแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้เร่ิมทําการมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน / นิสิต นกัศกึษา ตัง้แตปี่ 
2553 จนถึงปัจจบุนัอย่างตอ่เน่ือง และในปี 2559 มลูนิธิคณุแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้รับการประกาศจาก
กระทรวงการคลงั ให้เป็นองค์กรสาธารณกศุล ลําดบัที่ 928  ซึง่ทําให้มลูนิธิคณุแม่ฯ สามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาค
สําหรับลดหย่อนภาษี ได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย  
 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ปี 2564 
1. จดัหารายได้สนบัสนนุมลูนิธิไม่น้อยกวา่ 2,300,000 บาท/ปี 
2. สนบัสนนุกิจกรรมการศกึษาไม่น้อยกวา่ 60% ของรายได้มลูนิธิ/ปี 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ   
สถานการณ์โควิดสง่ผลกระทบกบัการจดัหารายได้สนบัสนนุมลูนิธิฯในปี 2564 เน่ืองจากต้องงดจดักิจกรรมวนั

ครบรอบมลูนิธิฯ, วนัแม่และวนัพ่อ โดยการออกร้านขายอาหารและสินค้าอปุโภคบริโภค , การเล่นเกมส์ตา่ง ๆ , การสอยดาว  
แนวทางการดําเนินงานจงึมุ่งเน้นการสนับสนุนการทาํ 5ส ที่บ้านพนักงาน โดยสะสางของไม่จําเป็น แตส่ภาพดีและยงั
ใช้ประโยชน์ได้ เข้าห้องอิ่มบญุ(ของโรงงานทกุสาขา) เพื่อขายราคาถกูและนํารายได้เข้ามลูนิธิฯ และมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์การดาํเนินงานของมูลนิธิฯทําให้ลกูค้าทัว่ไปอยากทําบญุร่วมกบัมลูนิธิฯ เพื่อสร้างโอกาสทางการศกึษา
ให้กบัเยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส  โดยบริจาคผ่านกลอ่งรับบริจาคจาก SABINA SHOP ทัว่ประเทศ ซึง่ในปี 2564 มีผู้ ร่วม
บริจาคเป็นเงิน 55,025 บาท 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงให้การสนบัสนนุการดําเนินงานของมลูนิธิ โดยบริจาคเงินเข้ามลูนิธิฯ ในปี 2564 จํานวน 500,000 บาท  
 
แนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการสนบัสนนุกิจกรรมการศกึษา ไม่น้อยกวา่ 60%ของรายได้มลูนิธิฯ บริษัทจงึดําเนินการ
โดยเร่ิมจากกําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาทนุ คณุสมบติัของผู้สมคัร และแนวทางประชาสมัพนัธ์เพื่อขยายโอกาสให้
เข้าถึงผู้สมคัรจากทัว่ประเทศ โดยใช้ช่องทางหลกัได้แก่ 

 

1.Facebook Fanpage : มลูนิธิคณุแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ 
2. Line OA : SabinaThailand 
3. การติดตอ่สถานศกึษาโดยตรงจากเจ้าหน้าที่มลูนิธิ 
4. www.sangfans.com , Facebook Fanpage : TCAS รับตรง ทนุ คา่ย-Sangfans.com  และเว็บไซต์ด้าน

การศกึษาอื่นๆ รวมถึงการประสมัพนัธ์ภายใน ทําให้ปี 2564 มีนกัเรียน นกัศกึษาผู้สนใจสมคัรเข้ารับทนุเป็นจํานวนมาก 
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ภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิ 
 

 
 
 
 
 
 

 
               
               ภาพท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์                  Fanpage มลูนิธิ                Sangfans.com และเว็บไซต์อื่นๆ 

ทัง้นีแ้นวทางการพิจารณาทนุการศกึษา แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ สําหรับนกัเรียน/นกัศกึษาทัว่ไป ตัง้แตร่ะดบัชัน้
ประถมศกึษา-อดุมศกึษา โดยพิจารณาข้อมลูพืน้ฐานของผู้ขอรับทนุการศกึษาที่ผ่านการรับรองจากบคุลากรของ
สถานศกึษา ผลการเรียน และการเขียนบทความตามที่มลูนิธิกําหนด 
 

2.ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ เพ่ือบุคคลทุพพลภาพ  สําหรับนกัเรียนและนกัศกึษา ผู้
ทพุพลภาพท่ีมีผลการเรียนดี และสถานศกึษาสําหรับผู้ทพุพลภาพทัว่ประเทศ ที่ขาดแคลนงบประมาณจดัจ้างบคุลากรครู
ด้านทกัษะการอาชีพให้แก่นกัเรียนผู้ทพุพลภาพ  
 

3.ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ เพ่ือการศึกษาต่อเน่ือง  สําหรับนกัเรียนและนกัศกึษา 
ตัง้แตร่ะดบัชัน้การศกึษามธัยมศกึษาปีที่ 4 จนถึงระดบัอดุมศกึษา ซึง่จะสนบัสนนุทนุการศกึษาจนถึงระดบัชัน้ปริญญาตรี 
โดยพิจารณาผลการศกึษาในแต่ละปีของผู้ รับทนุ ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด  นอกจากนี ้มีการพิจารณาให้รางวลันกัเรียน
และนกัศกึษาทนุตอ่เน่ืองที่เรียนดี มีเกรดเฉล่ียสะสมตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป โดยระดบัมธัยมศกึษาจะได้รางวลัเพิ่มทนุละ 2,000 
บาท/ปี และระดบัป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวลัเพิ่มทนุละ 5,000 บาท/ปี เพื่อเป็นกําลงัใจให้เด็ก ๆ มีความตัง้ใจและ
มุ่งมัน่ในการศกึษาเลา่เรียนย่ิงขึน้ไป 

และนอกจากการมอบทนุการศกึษา ในปี 2564 มลูนิธิฯ และบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกนัสนบัสนนุ
การบริจาคหน้ากากผ้าจํานวน 57,000 ชิน้ เป็นเงินกวา่สองล้านบาท ให้กบัโรงเรียนกวา่ 40 แห่ง  ในสงักดัสํานกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของการร่วมรักษาและป้องกนั บคุลากรท่ีเป็นกําลงัสําคญัของสงัคม และประเทศชาติใน
อนาคต รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรม โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวญัจากใจ เพื่อรอยยิม้ ความหวงั และ
กําลงัใจ ปีที่ 12” ร่วมกบัมลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ เพื่อสง่มอบเป็นขวญักําลงัใจ และรอยยิม้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ด้วยเสือ้ผ้าใหม่คณุภาพดี มลูคา่กวา่ 245,000 บาท 
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ภาพการบริจาคหน้ากากผ้าร่วมกบับริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากท่านอศัวิน ขวญัเมือง 
ผู้วา่ราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นตวัแทนรับมอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน เพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ   
การดําเนินงานเพ่ือหารายได้เข้ามลูนิธิฯ บรรล ุ97.3% ซึง่ต่ํากวา่เป้าหมาย 2,300,000 บาทเลก็น้อย 

ปี บริษัทซาบีน่า จาํกัด มหาชน รายได้จากช่องทางอ่ืน 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 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของมูลนิธิ 
จากการดําเนินงานตา่งๆซึง่ได้รับการสนบัสนนุด้านบุคลากร อุปกรณ์ และส่ิงของจาํเป็นอ่ืนๆ รวมทัง้จติ

อาสาของพนักงานซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากดั ทําให้สามารถสนบัสนนุกิจกรรม
การศกึษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของรายได้มลูนิธิฯ  

 

ปี รายได้มูลนิธิฯ 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% 

 

 
บริษัทให้ความสําคญัเก่ียวกบัการศกึษาท่ีเท่าเทียม โดยเฉพาะการศกึษาสําหรับผู้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง

การศกึษาท่ีทัว่ถึง และเสมอภาคทกุเพศ โดยได้รับทนุการศกึษาฟรี ในระดบัตัง้แตป่ระถมศกึษาถึงอดุมศกึษา ทัง้นีต้ัง้แต่
ก่อตัง้มลูนิธิฯจนถึงปัจจบุนั ได้มีการมอบทนุการศกึษาแล้วทัง้สิน้จํานวน 2,135 ทนุ และอีก 1 สถานศกึษา เป็นจํานวนเงิน
กวา่ 19,649,000 บาท  โดยในปี 2564 ได้เล่ือนพิจารณาทนุการศกึษาเพื่อบคุคลทพุพลภาพ  เน่ืองด้วยหลายๆ
สถานศกึษาท่ีผ่านการพิจารณาเบือ้งต้นสําหรับทนุทพุพลภาพ ได้สง่ตวัผู้ เรียนกลบัภมิูลําเนาเพื่อป้องกนัความเส่ียงโควิด 
จงึไม่สามารถประสานงานได้โดยสะดวก 
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จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บทุนทั้งหมดตั้งแต่ปี 2553 - 2564 
ปี ทุนประจาํปี ทุนต่อเน่ือง 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 

โดยมีความสําเร็จที่น่าภาคภมิูใจจากการสนบัสนนุโอกาสทางการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองของมลูนิธิคณุแม่จินตนา 
ธนาลงกรณ์ ซึง่ทําให้เยาวชนชายหญิง รวม 25 คน ได้รับการสนบัสนนุและพฒันาคณุภาพการศกึษา จนสําเร็จการศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษาจากหลายสถาบนั และเป็นบณัฑิต ซึง่จะเป็นฟันเฟืองสําคญัในอนาคตของชาติ (อนัเป็นการสนบัสนนุ 
SDGs ข้อ 4 Quality Education การศกึษาท่ีเท่าเทียม) 

รายช่ือ 25 บัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์  
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวอุมาพร พลชัย นางสาวสุปรียา เสรีพงษ์  นางสาววรรณชรีภรณ์ บุญทัน นางสาวมาลณีิ ภูลายยาว 

สถาบัน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

คณะ บริหารธุรกิจ คุรุศาสตร์  วิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยา 
บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

ปีที่จบ 2559 2560 2560 2560 

อาชีพปัจจุบัน ครูศูนยเ์ด็กเล็ก จ.ยโสธร 
ขา้ราชการครู รร.โครกกรวด 

เพชรบูรณ์ 
นางแบบอิสระ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ

ชลประทาน จ.อุบล 
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ช่ือ-สกุล นายณัฐพล ศรีจันทร์ นางสาวบุษกร อ่อนธรรม นางสาวปิยรัตน์ ทองคาํ นายธวชัชัย นาชัยพลอย 

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 
ราชวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัเทคโนยีสุรนารี  

คณะ อกัษรศาสตร์ บญัชี ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยกีารจดัการ 

ปีที่จบ 2561 2561 2562 2562 

อาชีพปัจจุบัน อาจารย ์ณ จ.ตาก 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารกรุงเทพ 

(หนองแขม) 

ขา้ราชการครู รร.หนองใหญ่ศิ

ริวรวาทวิทยา จ.ชลบุรี 
นายแบบอิสระ 

 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์  นายปิยะวตัร ศรีชา นายผลา ชิดประทุม นางสาวสุกญัญา  วริิยะพงษ์ 

สถาบัน มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัข่อนแก่น มหาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะ พยาบาลศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรทัว่ไป 

ปีท่ีจบ 2562 2562 2562 2562 

อาชีพปัจจุบัน 

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยโสธร จนท.วิเคราะห์แผนและ

นโยบาย 

กรมพฒันาท่ีดิน 

บ.อิเลคทรอนิกส์ ศศินนัทฟ์าร์ม จ. เพชรบุรี 

 
 
 

 
 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวสิริจันทร์ คาํบุตร นางสาววรรณิภา จันเหลอืง นางสาวอารียา สําเนียงดี นางสาวปิยาภรณ์  เสนาไทย 

สถาบัน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 

สถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวฒัน์ 

คณะ ครุศาสตรบณัฑิต/คณิตศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑิต/ภาษาไทย ศิลปศาสตรบณัฑิต/ภาษาไทย บริหารธุรกิจ 

ปีท่ีจบ 256 2563 2563 2563 

อาชีพปัจจุบัน ครูคืนถ่ินจ.ยโสธร อยูร่ะหวา่งรอสอบบรรจุ ครูอตัราจา้ง จ.ยโสธร ผจก.ร้านเซเวน่ (มีนบุรี) 
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ชื่อ-สกุล นางสาวสุชีรา ประจญยุทธ นางสาวเจนจริา งามวงศ์ นางสาวณัฏฐพร หงษ์หาร นางสาวกุลสตรี วรโยธา 

สถาบัน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัเเม่ฟ้าหลวง มาหาวิทยาลยัราชภฏั

ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลยันครพนม 

คณะ ศกึษาศาสตร์/ภาษาองักฤษ  การจดัการการท่องเท่ียว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

ปีที่จบ 2563 2563 2563 2563 

อาชีพ
ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างรองาน อยู่ระหว่างรองาน พยาบาลวิชาชีพ รพ. ธวชับรีุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.

นครพนม 

 

  
  
 

  
  

ช่ือ-สกุล  นางสาววนัวสิา  อุย  นางสาวกนกวรรณ  ภูตีกา  นายณัฐพล  ไชยมี  น.ส.สุนทรี  เที่ยงป่า  

สถาบัน  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ 

คณะ  
ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์/ภาษาองักฤษ  
ปีที่จบ  2564  2564  2564  2564  

อาชีพปัจจุบัน  
อาจารยพ์ิเศษโรงเรียนกรวดวิชา
หมอสอนลูก จ.หนองคาย  

ครูอตัราจา้ง โรงเรียนอนุบาลบา้น
เด็กยศวดี(เลิกนกทา)  

อยูร่ะหวา่งรอสอบบรรจุ  ฟรีแลนซ์รับแปลภาษา  

  
  
  
  
  

ช่ือ-สกลุ  นายณัฐพร  สนธิกร  

สถาบัน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

คณะ  ครุศาตร์บณัฑิต / ภาษาไทย  

ปีท่ีจบ  2564  

อาชีพปัจจุบัน  อยูร่ะหวา่งรอสอบบรรจุ  
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“Sewing Cup Sewing Heart เยบ็เต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็ง”   
 

 ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย  
      บริษัทในฐานะผู้ นําธุรกิจผลิตและจดัจําหน่ายชดุชัน้ในสําหรับสภุาพสตรี ซึง่มีความรู้เก่ียวกบัสรีระของคณุ

สภุาพสตรี  ได้ตระหนกัถึงความยากลําบากและสภาพจิตใจของสภุาพสตรีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม จงึปรารถนาที่จะเป็นสว่น
หนึง่ในการให้ความช่วยเหลือ แสดงความห่วงใยและเป็นกําลงัใจให้สภุาพสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านม ให้
สามารถฟืน้คืนกําลงักาย กําลงัใจ และสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุ   
  

เป้าหมายการดาํเนินการ ปี 2564  
จากความต้องการเต้านมเทียมที่เพิ่มมากขึน้ บริษัทจงึตัง้เป้าหมายในการรณรงค์จิตอาสาร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม 
เพื่อบริจาคไม่น้อยกวา่ 34,000 เต้า  
  
แนวทางการดาํเนินงาน  

บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านม ตัง้แตปี่ 2550 เป็นต้น
มา  เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมในเร่ืองมะเร็งเต้านม และการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ หลงัผ่านการ
รักษามะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ผู้มีจติอาสาเยบ็เต้านมเทยีม  ส่งมอบเต้านมเทยีมให้แก่
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการตดัเต้านม เพื่อช่วยปรับสมดลุร่างกายให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกติ ตลอดจน
เป็นการแสดงความห่วงใย สร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วย ทัง้นี ้ ผู้ ป่วยหรือญาติที่ต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม 
สามารถติดตอ่ขอรับบริจาคเต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่   

  

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

  
2.ผ่านบริการลกูค้าสมัพนัธ์ Sabina Call Center เบอร์โทรศพัท์ 02-422-9430   
3.ผ่านจดุขายของ Sabina ทัว่ประเทศ  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ เย็บเต้าเติมใจ สู้ภยัมะเร็งเต้านมอย่างตอ่เน่ือง เป็นปีที่ 15  
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โดยได้รับการสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) โดยมอบ
ผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก LLDPE  ซึง่มีความบริสทุธ์ิสงู ปราศจากสารเคมีที่เป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย ใช้เป็นวสัดทุดแทน
นํา้หนกัของเต้านมผู้หญิงที่ขาดหายไป จํานวน 3,600 กิโลกรัม และผ้าดิบจากกระบวนการ Upcycling จํานวน 1,875 
หลา สําหรับใช้ทําถงุอปุกรณ์เย็บเต้านมเทียม  

จากนัน้บริษัทรณรงค์สร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงภยัจากมะเร็งเต้านม เพื่อชกัชวนให้มีสว่นร่วมในกิจกรรม 
ผ่านช่องทางประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ โดยในปีนีไ้ด้เพิ่มการรับรู้และการมีสว่นร่วมของกลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุ่น วยัทํางาน
มากขึน้ ด้วยการจดัทําคลิปประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ให้ร่วมกนัเป็นจิตอาสา ผ่านช่องทาง Social Media ตา่งๆ ของบริษัทฯ 
เช่น คลิปเชิญชวนให้มาเป็น Hero จิตอาสา และจดัทําคลิปวิธีการเย็บเต้านมเทียมใหม่แบบละเอียด เพื่อให้จิตอาสาเข้า
มาดแูล้วสามารถเย็บตามได้เลย เพื่อเพิ่มความสะดวกในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ไม่สามารถจดักิจกรรมรวมตวักนัได้ 
ให้สามารถรับชดุเย็บไปเย็บเองที่บ้านได้เลย   
 

 

 
 

 

  อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุจากห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล และ โรบินสนั  ร่วมเป็นจุดกระจายเต้านมเทยีม
รวม 74 สาขาของเซ็นทรัลและโรบนิสันทั่วประเทศ  โดยจดัทําชัน้สําหรับวางชดุเย็บเต้านมเทียมวางที่เคาน์เตอร์ซาบี
น่า และบริเวณจดุประชาสมัพนัธ์ของห้าง เพื่อให้จิตอาสา และบคุคลทัว่ไปสงัเกตเห็นได้ง่าย และสามารถมารับชดุเย็บได้
สะดวกขึน้ ทัง้นีส้ามารถรวบรวมเต้านมเทียมจากโครงการนี ้จํานวน 31,410 เต้า 
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นอกจากนี ้กิจกรรมเต้านมเทียมที่ซาบีน่าทําอย่างจริงจงั ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ทําให้มีหน่วยงานต่างๆ คณะ

บคุคล นกัเรียนนกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไปติดตอ่เข้ามาขอรับชดุเย็บเต้านมเทียมไปเย็บในนามหน่วยงานอีกด้วย ซึง่ใน
ปี 2564 มีหน่วยงานตา่งๆ มาขอรับชดุเย็บไปจดักิจกรรม รวม 2,685 เต้า รายละเอียดตามตาราง 

 

 หน่วยงาน   ช่วงเวลาทาํกิจกรรม  จาํนวนเต้า  

     GC จ.ระยอง  24-มี.ค.-64  120  

     เครือโรงแรม Hilton  30-มี.ค.-64  160  

     สมามคมแม่บ้านตํารวจ  02-เม.ย.-64  100  

     นกัเรียนสตรีวิทยา  ต.ค.-64  30  

     คณุหมี  22-ต.ค.-64  200  

     บ.Viatis   22-ต.ค.-64  1,000  

     แม่บ้านตํารวจสรุาษฎร์ธานี  ต.ค.-64  100  

     บ. Q&F  พ.ย.-64  300  

     นกัเรียน ร.ร.มหิดลวิทยานสุรณ์  4- ธ.ค. -64  675  

  ผลการดาํเนินการ  ปี 2564 

จากการรณรงค์ผ่านโครงการ Hero จิตอาสา, การสนบัสนนุจากห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล และ โรบินสนั  ร่วมเป็น
จุดกระจายเต้านมเทยีม รวมทัง้การขอรับชดุเย็บเต้านมเทียมไปเย็บในนามหน่วยงานตา่งๆ คณะบคุคลที่เป็นประชาชน

ทัว่ไป และนกัเรียนนกัศกึษา  ทําให้บริษัทสามารถผลิตเต้านมเทียมและบริจาคได้ตามเป้าหมาย 34,095  เต้า 

  

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

2561  15,200 15,200 100  
2562  19,000 19,000 100  
2563  23,000 23,000 100  
2564  34,000 34,000 100  

  

นอกจากนีบ้ริษัทมุ่งหวงัในการสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงภยัจาก “โรคมะเร็งเต้านม” ซึง่เป็นภยัร้ายแรงที่ผู้
หญิงไทยพบมากเป็นอนัดบัหนึง่ และทําให้สงัคมตระหนกัถึงภยัร้ายของโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้ และร่วม
เป็นสว่นหนึง่ของกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วยทกุท่าน ผ่านการมอบเต้านมเทียมอย่างต่อเน่ืองและตลอดไป    
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Factory Model 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

การดําเนินธุรกิจต้องเผชิญกบัความท้าทายหลายด้าน ทัง้ความเส่ียงและโอกาส ดงันัน้จงึต้องปรับตวัและพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ซึง่การเติบโตอย่างยัง่ยืนจําเป็นต้องได้รับการขบัเคล่ือน
จากบคุลากรที่มีประสิทธิภาพด้วย บริษัทจงึตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรซึง่เป็นทรัพยากรที่สําคญั โดยการ
อบรม ฝึกปฏิบติั และให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารปรับปรุงงาน ประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการจดัการอย่างตอ่เน่ือง และ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการปรับปรุงพฒันาองค์กรให้กบัผู้ที่สนใจทัว่ไป ทําให้ได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการตอ่ยอดพฒันา  รวมทัง้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ เข้ามาฝึกงานในองค์กรตามหลกัสตูร 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัทําโครงการการกระจายรายได้สู่ชมุชน ผ่าน5ส, Zero Waste  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชมุชน 

เป้าหมาย ปี 2564 
1. จํานวนสถานศกึษามาฝึกงาน  ไม่น้อยกวา่   12  คน  

2. การกระจายรายได้สูช่มุชน ผ่าน5ส, Zero Waste   ไม่ต่ํากวา่ 1.2 แสนบาท/ปี 

แนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 บริษัทสนบัสนนุให้แตล่ะโรงงานดําเนินการปรับปรุงพฒันาด้วยเคร่ืองมือการจดัการตา่งๆ แล้วนําไปเทียบเคียง
กบัมาตรฐานสากล ผ่านการเข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award, Thailand 5s Award และThailand Kaizen Award 
กบั สถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ( สสท.)  เพื่อช่วยแนะนําให้สามารถปรับปรุงในจดุที่ยงัไม่สมบรูณ์   

จากการดําเนินการดงักลา่ว จงึมีองค์กรจากภาคเอกชนและหน่วยงานราชการติดตอ่ขอเข้าดงูาน  เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การปรับปรุงและนําไปตอ่ยอดพฒันาในกิจการหรือหน่วยงานตอ่ไป 
 

สถานประกอบการ/หน่วยงานที่เข้าเย่ียมชมที่ผ่านมา 

จากการดําเนินงานตามมาตรการโควิด อย่างเข้มงวด ทําให้ทกุโรงงานของบริษัทไม่เป็นคลสัเตอร์โควิด 
โดยเฉพาะโรงงานพทุธมณฑลสาย 5 ซึง่อยู่ในพืน้ที่เส่ียง (สีแดงเข้ม) ในช่วงเวลาวิกฤต (มิ.ย.- ก.ค. 2564) สามารถเปิด
ดําเนินการได้ตามปกติ  ซึง่คณุบญุชยั ปัณฑรุอมัพร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รับโอกาสเป็น Guest Speaker ให้
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สมันาออนไลน์ หวัข้อ “การบริหารความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19” โดยชมรมบริหารความเส่ียงและควบคมุ
ภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในวนัที่ 20 ส.ค. 2564   
 นอกจากนีโ้รงงานพทุธมณฑลสาย 5 มีโอกาสต้อนรับผู้ เย่ียมชม จากสมาคมนกัลงทนุเน้นคณุค่า (ประเทศไทย) 
ทําให้จํานวนผู้ เย่ียมศกึษาดงูาน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปี 2561 – 2564   มีรายละเอียดตามสรุปด้านลา่ง 
 2561 2562 2563 2564 

สาย 5 152 397 76 55 
ท่าพระ 2 16 - - 
ชยันาท 6 8 - - 
ยโสธร  51 70 - 
บรีุรัมย์ 160 219 130 - 
รวม 320 691 276 55 

อีกทัง้บริษัทยงัเปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษา สง่นกัศกึษาเข้ามาฝึกงานพร้อมทัง้ทําโปรเจคจบตามหลกัสตูร 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดแูล แนะนํา ให้คําปรึกษา ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  ซึง่ในปี 2564 มีนกัศกึษาเข้ามาทํา
โปรเจค ดงันี ้

มหาวิทยาลัย / สาขา โปรเจค 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 

วิศวกรรมอตุสาหการ 
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคณุภาพโดยการชกัสุ่ม

ตวัอย่าง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

วิศวกรรมอตุสาหการ 
การปรับปรุงกระบวนการทํางานหน่วยงานป้ายและริบบิน้ 

ด้วย แนวคิด Lean 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

วิศวกรรมอตุสาหการ 
การลดเวลาการปรับเปล่ียนรุ่นงานของการผลิตชดุชัน้ในสตรี 

มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
โลจิสติกส์ 

การหาเวลามาตรฐานในหน่วยงาน Test Lab เพื่อจดัทํา 
Benchmark 

 

ผลการดาํเนินงาน จากโครงการ Factory Model จํานวนนกัศกึษามาฝึกงาน ปี 2564  ไม่น้อยกวา่   12  คน 

โรงงาน 2561 2562 2563 2564 

สาย 5 14 6 18 10 
ท่าพระ 4 - 3 3 
ชยันาท 6 6 8 1 
ยโสธร - 6 5 1 
บรีุรัมย์ - - - - 
สํานกังาน 13 11 6 1 

จาํนวนนักศึกษา 37 คน 29 คน 40 คน 16 คน 
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แนวทางการดาํเนินงาน เพ่ือการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
           บริษัทได้นําโครงการ 5ส ที่ดําเนินงานภายในโรงงาน  ขยายผลสง่ตอ่ไปถึงบ้านพนกังาน ในกิจกรรมร่วมทํา 5ส ที่
บ้านโดยพนกังานนําหลกัการ 5ส ไปดําเนินการท่ีบ้านตนเอง ทําการสะสางส่ิงของในบ้านแล้ว ถ่ายภาพ before & after  
และนําของที่สะสาง ซึง่มีสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อบริจาคให้ห้องอิ่มบญุ สําหรับขายให้พนกังานราคาถกู 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากความสําเร็จของกิจกรรมร่วมทํา 5ส ที่บ้าน ทางโรงงานยโสธรได้ขยายผลสง่เสริม 5ส เข้าสูช่มุชน โดยเร่ิม
รณรงค์ให้พนกังาน สะสางของท่ีบ้านญาติพี่น้อง และนําเสนอมมุมองแนวคิด ถึงมลูคา่ส่ิงของที่ได้จากการสะสาง ทดแทน
การซือ้ใหม่ สง่ผลให้ญาติพี่น้องของพนกังาน (ชมุชนใกล้) ได้นําของจากการสะสางกลบัมาใช้ใหม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซือ้ใหม่ และร่วมกบัพนกังานนําของสะสางท่ีไม่จําเป็น ขายเพื่อบริจาคเข้าห้องอิ่มบญุ  
      

     

 

 

 

 

ในปี 2563 จากการเย่ียมชมบ้านพนกังานตามโครงการ 5ส สูช่มุชน จ.ยโสธร-หมู่บ้านนํา้โผล่ ทําให้เห็นปัญหา

เศรษฐกิจของชมุชน ขณะเดียวกนับริษัทซึง่กําลงัดําเนินงานโครงการ Zero Waste ได้พิจารณาเห็นวา่ โครงการนีส้ามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชมุชนแบบWIN WIN  โดยบริษัทนําวตัถดิุบที่เหลือจากการผลิต ให้พนกังานและชมุชนใน

พืน้ที่ โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ไม้ขนไก่, เปล, พรมเช็ดเท้า, ถงุมือไมโครเวฟ และถงุผ้า ส่งกลบัมาขาย เพื่อนํารายได้

เข้าห้องอิ่มบญุ และรับริบบิน้จากบริษัทไปทําเป็นจดุแตง่ชดุชัน้ในแล้วสง่กลบัมา ซึง่เป็นการช่วยให้คนวา่งงานในชมุชนุมี

รายได้  ซึง่ในปี 2564 ได้ขยายโครงการเพ่ิมที่ จ.ชยันาท-หมู่บ้านดงคอน 

ของสะสางท่ีบริจาคเขา้หอ้งอ่ิมบุญ จะขายให้
พนกังานแลว้ นาํรายไดม้อบให้กบัมูลนิธิคุณแม่
จินตนา เพ่ือ เป็นทุนการศึกษาใหก้บันอ้งๆ 

ผูด้อ้ยโอกาส 

 (รายละเอียดในความรับผดิชอบต่อสงัคม)  
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ตัวอย่างจุดแต่ง ที่บริษัทส่งริบบิน้ให้ชุมชนรับไปจัดทาํ เพ่ือสร้างรายได้ 

 
ผลการดาํเนินงาน จากโครงการ Factory Model 
การมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาของชมุชน โดยสร้างรายได้จากโครงการ5ส, Zero Waste และทําจดุแตง่ สู่ชมุชน 

โรงงาน 2563 2564 

ชยันาท 48,496 49,252 
ยโสธร 44,011 121,682 

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

 

 
ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

           บริษัทให้ความสําคญัในการจดัการดูแล เร่ือง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เน่ืองจากพนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ ดังนัน้จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน   โดยมุ่งเน้นให้ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง (Safety First) ให้
ความสําคญัในการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม  เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพที่ดี และมีอตัราการ
เจ็บป่วยที่ลดลง  

เป้าหมาย ปี 2564 
1. ดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

- โรงงานยโสธร : รักษาสถิติอบุติัเหตถึุงขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย์ (Zero Accident) 
- โรงงานสาย 5, ท่าพระ, ชยันาท, บรีุรัมย์ : อบุติัเหตถึุงขัน้หยดุงาน ลดลงอย่างน้อย 10% 

วสัดุเหลอืจากการผลิต ส่งต่อชุมชน/เรือนจํา 
เพือ่แปรรูป 

ขายเข้าห้องอิม่บุญ  บริจาคเข้ามูลนิธิฯ  

ถุงจากวสัดุเหลอืจากการผลติ 
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2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้เหมาะสม 
- ต้องผ่านการตรวจ สภาพแวดล้อมประจําปีในเร่ือง แสง เสียง ความร้อน สารเคมี 

- ต้องมีคะแนนตรวจประเมิน ของกิจกรรม 5ส. > 75% 
3. ดูแลสุขภาพพนักงาน 

- สถิติการใช้ห้องพยาบาล ลดลง 30% 

- โรคในกลุม่ระบบทางเดินหายใจลงลด 30%    
แนวทางการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

บริษัทฯ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับต่าง ๆ ได้แก่ จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป.วิชาชีพ ตาม
กฎกระทรวง เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารการจดัการด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 2549   ทัง้นีมี้รายละเอียดดงันี ้

ตารางสดัสว่นเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทํางาน ระดบัตา่ง ๆ 
โรงงาน จป.หวัหน้างาน จป.บริหาร จป.วิชาชีพ 
สาย 5 66 11 1 
ท่าพระ 23 4 1 
ชัยนาท 28 2 1 
บุรีรัมย์ 18 3 1 
ยโสธร 50 8 1 

สาํนักงาน 3 47 - 
TOTAL 188 75 5 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-1 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

เพื่อความปลอดภยัในการทํางาน บริษัทจดัให้ขัน้ตอนการปฏิบติังาน และอบรมพนกังานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน เพื่อ
สร้างจิตสํานกึ และตระหนกัในเร่ืองการปฏิบติังานอย่างปลอดภยั ไม่ให้เกิดอบุติัเหตใุนการทํางาน 

 
 
 
 

 
รวมทัง้จดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร เช่น การ์ดจกัร กระจกกนักระเด็นของเข็ม รวมทัง้

มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร เช่น สวิตช์หยดุฉกุเฉิน และเคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประจํา  
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงในทุกกระบวนการผลิตของงาน เพื่อหาจุดที่อาจเป็นอนัตราย หรือ
อาจเกิดอบุติัเหต ุและแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดความเส่ียงที่จะเกิดอบุติัเหตแุก่พนกังาน 
 

ตวัอย่างการประเมินความเส่ียง 

หน่วยงาน ขัน้ตอน / กระบวนการ แหล่งที่มาของอนัตราย อันตราย มาตรการควบคุม 

สตอ็กวัตถดุบิ/
คลังสินค้า 

การขนย้ายวตัถดิุบ รถเข็นวตัถดิุบ รถเข็นทบัเท้า สวมใสร่องเท้าป้องกนั 

ขึน้รูปฟองโมลด์ 
การสไลด์ฟองโมลด์ และ

สไลด์เขียง 
เคร่ืองสไลด์ฟองโมลด์ 
 และเคร่ืองสไลด์เขียง 

รับสมัผสัเสียงดงั 
สวมที่ครอบห ู
 (Ear muff) 

ตัด ตดัชิน้งาน เคร่ืองแฮนด์ไนฟ์ ใบมีดบาดมือ สวมถงุมือป้องกนั 

เย็บ เย็บชิน้งาน เข็มของจกัรเย็บผ้า ปัก,ทิ่ม นิว้มือ การป้องกนัของมีคม 

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

ผู้รับเหมา (แม่บ้าน) ทําความสะอาดห้องนํา้ พืน้ห้องนํา้ ลื่นล้ม สวมใสร่องเท้ากนัลื่น 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-2 การระบอุนัตราย การประเมินความเส่ียง และการสอบสวนเหตกุารณ์        
บริษัทให้ความสําคญัในด้านการป้องกนัอคัคีภยัในสถานท่ีทํางาน โดยจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม เช่น ถงัดบัเพลิง สญัญาณเตือนภยั อปุกรณ์ ตรวจจบัความร้อน และปัม้นํา้ฉกุเฉิน (Fire Pump) 
พร้อมบอ่นํา้สํารอง และตรวจสอบอปุกรณ์ดงักล่าวตามแผน  พร้อมทัง้อบรมการใช้ถงัดบัเพลิง  และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ประจําปี โดยต้องมีจํานวนพนกังานที่ได้รับการอบรม การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เบือ้งต้น ต้องไม่น้อยกวา่ 40% 

โรงงาน จาํนวนพนักงาน จาํนวนผ่านการอบรม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
สาย 5 633 288 45% 
ท่าพระ 290 182 63% 
ชัยนาท 405 295 73% 
บุรีรัมย์ 356 153 43% 
ยโสธร 850 699 82% 

สาํนักงาน 351 262 75% 
รวม 2,885 1,879 65% 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ  GRI 403-5 การฝึกอบรมผู้ปฏิบติังานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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     รวมทัง้อบรมพนกังานที่เก่ียวข้องกบัสารเคมี  ซึง่มีเฉพาะท่ีโรงงานซาบีน่า สาขาพทุธมณฑลสาย5  
โรงงาน จาํนวนพนักงานที่

เกี่ยวข้อง 
จาํนวนผ่านอบรม เปอร์เซ็นต์ 

สาย 5 23 23 100% 

หมายเหต ุ:เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ  GRI 403-5 การฝึกอบรมผู้ปฏิบติังานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

                นอกจากนีบ้ริษัท จดัให้มีการตรวจสอบไฟฟ้าและอาคารประจําปี โดยตรวจระบบไฟฟ้า สายกราวด์ สายล่อฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร โดยบริษัทที่ได้รับใบอนญุาตและขึน้ทะเบียนอย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย 
 

 
 
 
 
                 ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนุนให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน เพื่อรายงานการตรวจพืน้ที่ของ จป. รายงานเหตุการณ์ Near Miss และการเกิดอุบติัเหตุ     
(ถ้ามี) รวมทัง้สอบสวนเหตกุารณ์  เพื่อหาสาเหตแุนวทางป้องกนั และการเฝ้าระวงั 
 
แนวทางการดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
               บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่เก่ียวกับ ปัจจยัเส่ียง ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง ฝุ่ น 
และ สารเคมี ในสถานปฏิบติังานประจําปี โดยบริษัทที่ได้รับใบอนญุาต และขึน้ทะเบียนถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 

            
 นอกจากนีไ้ด้ใช้ 5ส. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึง่มีหลกัการ ดงันี ้

o สะสาง : มีของที่จําเป็น ในจํานวน - เวลา ที่จําเป็น 
o สะดวก : หยิบ-เก็บ ง่าย หายต้องรู้ 
o สะอาด : ตรวจสอบความผิดปกติ ก่อนเกิดความเสียหาย 
o สร้างมาตรฐาน : กําหนดให้เป็นมาตรฐาน ทัว่ทัง้องค์กร ลดความผนัแปร 
o สร้างนิสยั/วินยั : การให้ความรู้-เข้าใจ-ลงมือทําซํา้ ๆ ปฏิบติัตามกติกา พืน้ที่ 

โดยทกุโรงงานจะมีคณะกรรมการขบัเคล่ือน และดําเนินงานตามแผนงาน มีการกําหนดมาตรฐานพืน้ที่ การตรวจพืน้ที่ด้วย  
Self Audit, Committee Audit, และคณะกรรมการกลาง ทัง้นีเ้พื่อนําผลการตรวจใช้จดัทํามาตรฐานพืน้ที่ ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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ผลจากการดําเนินงาน 5ส. อย่างจริงจงั ทําให้โรงงานในเครือ ซาบีน่า ได้รับรางวลัจาก THAILAND 5S AWARD 
จากสถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น (สสท.) ดงันี ้

โรงงานสาขา ปี รางวัลที่ได้รับ 
ท่าพระ 2557 ระดบัเงิน 
ชัยนาท 2557 ระดบัทอง 
สาย 5  2558 ระดบัทอง 
ยโสธร 2558 ระดบัทอง 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-6 การสง่เสริมสขุภาพคนงาน 
 
 

 
 
 
 
แนวทางการดแูลสุขภาพของพนักงาน 

             บริษัทฯจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังานประจําปีทกุคน ในเร่ืองสขุภาพทัว่ไป และตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียง  
 และได้ดําเนินโครงการสถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
สุขภาพ และสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ เพื่อให้ปลอดภยัจากการทํางาน รวมทัง้มี
สขุภาพจิตที่ดี ซึ่งโรงงานสาย5 ชยันาท และยโสธร ได้เข้าร่วมโครงการนี ้โดยผู้บริหารระดบัสงู ประกาศนโยบาย แต่งตัง้
คณะกรรมการ วางแผน และติดตามทบทวนประเมินผล โดยมีการดําเนินการดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงาน ตรวจทั่วไปและปัจจัยเส่ียง 
สาย 5 484 คน 
ท่าพระ 219 คน 
ชัยนาท 405 คน 
บุรีรัมย์ 156 คน 
ยโสธร 760 คน 

สาํนักงาน 252 คน 
รวม 2,276 คน 
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ผลจากการดําเนินโครงการ สถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ อย่างต่อเน่ือง ทําให้โรงงานในเครือ
ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัจาก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี 

 
 
 

โรงงานสาขา ปี ระดับรางวัล 
ชัยนาท 2559 ระดบัทอง 
สาย 5 2559 ระดบัเงิน 
สาย 5 2561 ระดบัทอง 
ยโสธร 2561 ระดบัทอง 
ยโสธร 2563 ระดบัทอง 

 

        
 
               นอกจากนีไ้ด้ดําเนินโครงการบริหารการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ซึง่ทําให้โรงงานยโสธร และ โรงงานบรีุรัมย์  ได้รับรางวลั “การบริหารการจดัการ ด้าน
ความปลอดภยัฯ ระดบัทอง  
               โรงงานยโสธร ได้นําหลกัการดําเนินงานส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคคนวยัทํางานในสถานประกอบการด้วย 
10 Packages ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ประยทุธ จนัทร์โอชา มาปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับโลร่างวลั   

ด้านปลอดโรค ด้านความปลอดภยั ด้านกายใจเป็นสุข 

- บนัทกึข้อมลูด้านสขุภาพ 

- ตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน 
- อบรมให้ความรู้เร่ือง สขุภาพ 

- กิจกรรม ลด ละ ยาเสพติด 
- สง่เสริมโภชนาการ  

- สง่เสริมการออกกําลงักาย 

- บนัทกึข้อมลูอบุติัเหต ุ

- อาคารสถานท่ี ดําเนินงาน 5ส 

- เคร่ืองจกัร มีการ์ดป้องกนั 

- ตรวจเช็คตรวจสภาพแวดล้อม 
และระบบไฟฟ้ามีตามแผน  

- กิจกรรมนนัทนาการ  

- สง่เสริมสขุภาพจิต มีมมุพกัผ่อน 

-กิจกรรมการเห็นคณุคา่ของ

ผู้ปฏิบติังาน เช่น จดักิจกรรมครอบครัว 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-4 การมีสว่นร่วมของผู้ปฏิบติังาน การให้คําปรึกษาและการส่ือสารด้านอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยั 
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               เครือข่ายสถานประกอบการยอดเย่ียมพืน้ที่นําร่องการดําเนินการสง่เสริมสขุภาพ และป้องกนัโรคคนวยั     
                    ทํางานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages ปี 2563 จากท่านนายกรัฐมนตรี ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
               โลเ่กียรติยศ เป็นสถานประกอบการสง่เสริมสขุภาพคนวยัทํางานด้วยแนวทาง 10 Packages “ยอดเย่ียม  
                    ระดบัเขต”  จากอธิบดีกรมอนามยั ปี 2563 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 
     โรงงานยโสธร สามารถรักษาสถิติอบุติัเหตถึุงขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย์ (Zero Accident) ติดต่อกนั 9 ปี จนได้รับรางวลั 
Zero Accident Campaign ระดบั Platinum ปีที่2  จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  
 
 
 
 
 
 
 
 โรงงานสาย 5, ท่าพระ, ชยันาท, บรีุรัมย์ : อบุติัเหตถึุงขัน้หยดุงาน ลดลงอย่างน้อย 10% 
 

ตารางบนัทกึผลการเกิดอบุติัเหตกุารการทํางานทัว่ไปของโรงงานในเครือ  
โรงงาน 2562 2563 2564 % ผลต่าง 

สาย 5 18 5 9 80% 
ท่าพระ 5 2 0 -100% 

ชัยนาท 1 1 1 0% 

บุรีรัมย์ 2 2 0 -100% 

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 403-9  การบาดเจ็บจากการทํางาน 
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           พบวา่ข้อมลุอบุติัเหตโุดยรวม ปี 2564 อยู่ในระดบัทรงตวั ไม่เป็นไปตามเป้าหมายปรับลด 10% เน่ืองจากมีจํานวน
ครัง้ของอบุติัเหตใุนการทํางานเพ่ิมขึน้ในโรงงานสาย 5 ซึง่เพิ่มขึน้มีรายละเอียดดงันี ้
 
 

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 เพิ่มขึน้ 

คลงัสินค้า - 5 เพิ่มขึน้ 
 
ซึง่อบุติัเหตใุนคลงัสินค้าและแพ็ค ในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นเร่ืองท่าทางในการทํางานผิดวิธี เกิดจากการทํางานซํา้ๆ สง่ผล
ให้เกิดความเม่ือยล้าและนําไปสู่อบุติัเหต ุซึง่แม้จะเป็นอบุติัเหตรุะดบัไม่หยดุงาน แตมี่จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จงึได้ดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อหาทางปรับลดลง  
 
ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
ผลการตรวจ ความร้อน แสง เสียง และสารเคมี พบวา่ทัง้ 5 โรงงาน ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  

โรงงาน สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย์ ยโสธร 

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

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

สาย 5 ท่าพระ ชัยนาท บุรีรัมย์ ยโสธร 

76% 76% 77% 77% 78% 

 
ผลการดาํเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน 
จากเป้าหมายสถิติการใช้ห้องพยาบาล ลดลง 30% สามารถทําได้จริง 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% 
บุรีรัมย์ 4,568 2,367 180 -92% 
รวม 18,270 13,194 8,512 -35% 
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และเป้าหมายสถิติโรคในกลุม่ระบบทางเดินหายใจ ลดลง 30% สามารถทําได้จริง 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% 
บุรีรัมย์ 211 131 80 -39% 
รวม 3,636 2,043 1041 -49% 

 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ความมุงมั่นและวัตถุประสงค์   

 สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานที่มนษุย์ทกุคนพึงได้รับ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของคณุคา่ความเป็น
มนษุย์    ซึง่กลา่วถึงความมีศกัด์ิศรี ความยติุธรรม ความเท่าเทียม การเคารพซึง่กนัและกนั   และความเป็นอิสระ  โดยไม่
คํานงึถึง เชือ้ชาติ เพศ  ศาสนา  สีผิว  อาย ุ การศกึษา ภาษา และความคิดเห็นตา่ง  ทัง้นีบ้ริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน )   
ตระหนกัถึงความสําคญั และ เห็นคณุคา่ความเป็นมนษุย์ของพนกังานในองค์กร จงึมี   วตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุ และ
สง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน ขัน้พืน้ฐานในโรงงาน อย่างเท่าเทียมกนั  โดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นการบริหารจัดการ  
4  ด้าน  ดงันี ้

ด้านที่ 1 การไม่เลือกปฏิบัตแิละให้โอกาสเท่าเทยีมกัน ในการจ้างแรงงานผู้พิการ และกํากบัดแูลสภาพแวดล้อมใน 
การทํางานท่ีเหมาะสมให้กบัแรงงานผู้พิการ โดยไม่คํานงึถึง เชือ้ชาติ เพศ  ศาสนา  สีผิว  อาย ุ การศกึษา ภาษา และ
ความคิดเห็นตา่ง 

** บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานพิการ ทัง้หมด  36 คน      คิดเป็น   1.08  % ของพนกังานทัง้หมด ธนัวาคม. 2564 

 
 

โรงงาน  /  สาขา จาํนวนพนักงานทัง้หมด พนักงานพกิาร 

สาํนักงานใหญ่ / PC 1,219 2 

สาย 5 477 16 

ท่าพระ 245 3 

ชัยนาท 336 5 

ยโสธร 866 9 

บุรีรัมย์ 171 1 

รวม 3,314 36 
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หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบGRI 412-1 จํานวนผู้ เก่ียวข้องภายใต้การทบทวนด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน 
1.1  โดยบริษัทฯ มีการกํากบัดแูลส่ิงอํานวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน ให้กบัพนกังานผู้พิการในการดํารงชีวิต  เช่นจดัทําทาง
ลาด และ ห้องนํา้สําหรับผู้พิการ  

 

1.2 การกํากบัดแูลการทํางานท่ีเหมาะสม และจดัทําวิธีการทํางาน ให้กบัพนกังานผู้พิการ  โดยพนกังานผู้พิการ
สามารถปฏิบติังานในหน่วยงานตา่งๆขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  

สาขา  จาํนวน หน่วยงาน 

สํานกังาน 2 ธุรการขาย 1 , ออกแบบ 1, 

สาย 5 16 คลงั 12  , ตดั 4  , โมล์ 2 

ท่าพระ 3 เย็บ 3 

ชยันาท 5 เย็บ 3 ,  สโตร์แพ็ค 2 

ยโสธร 9 เย็บ 5 , Pack 3  ,  ตดั 1 

บรีุรัมย์ 1 ผลิต 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ทางลาดสาํหรับผูพิ้การ 

หอ้งนํ้าสาํหรับผูพิ้การ 
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1.3 การกํากบัดแูลพฒันาศกัยภาพนกังานโดยดําเนินการอบรมการปฏิบติังานให้กบัพนกังานผู้พิการ โดยหวัหน้างงาน 

 

ในปี 2564 พนกังานผู้พิการได้รับสวสัดิการ ของบริษัทฯ   และได้รับการประเมินปรับคา่จ้างและโบนสั ตามผลการ
ปฏิบติังานเช่นเดียวกบัพนกังานปกติ 

พนักงานพกิารได้รับการประเมินผลเพ่ือปรับค่าจ้าง และโบนัส ปี 2564   

โรงงาน จาํนวนผู้พกิาร 
ผลการประเมินผล 

เกรด  A เกรด B เกรด C เกรด D 

สํานกังานใหญ่ 2 2 

สาย 5  16 1 5 10  

ท่าพระ 3  3   

ชยันาท 5 1 2 2  

ยโสธร 9  6 3  

บรีุรัมย์ 1  1   

รวม 36 2 19 15  

 
พนักงานพกิารได้รับสวัสดกิารเช่นเดียวกับพนักงานปกต ิ
 

ที่ สวสัดิการ ปี 2563 
สํานกังาน สาย 5 ท่าพระ ชยันาท ยโสธร บรีุรัมย์ 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

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

2 ช่วยเหลือ
ฌาปนกิจ 

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

3 เยี่ยมไข้ - - - - - - 1 500 - - - - 
รวมทัง้หมด - - 1 7,000 4 1,834 1 500 5 7,130 - - 

สรุป จาํนวนคน 11  คน 
จาํนวนเงนิ 16,464 บาท 
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ที่ สวสัดิการ ปี 2564 

สํานกังาน สาย 5 ท่าพระ ชยันาท ยโสธร บรีุรัมย์ 
จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน 

1 คา่
รักษาพยาบาล 

1 2,396 
  

1 640 2 1,720 1 2,770 
  

2 เย่ียมไข้ 
        

1 500 
  

 
รวมทัง้หมด 1 2,396 

  
1 640 2 1,720 2 3,270 

  

สรุป จาํนวนคน 6  คน 
จาํนวนเงนิ 8,026 บาท 

 

ด้านที่ 2 การให้อิสระทางด้านความคิดของพนักงานในองค์กร โดยบริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมการเลือกตัง้เพื่อ
เป็นตวัแทนพนกังาน และให้อิสระ เสรีภาพ ในการลงสมคัรเป็นคณะกรรมการ  และมีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ  
ซึง่บริษัทฯ จดัให้มีการเลือกตัง้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามหลกัการเลือกตัง้สากล 

 

 
ทัง้นีมี้ผู้ใช้สิทธ์ลงคะแนนเลือกตัง้ คณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อเป็นตวัแทนในทกุโรงงาน เกินกว่า  75% ของพนกังานทัง้
องค์กร 

ด้านที่ 3 การสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเหน็  ผ่านคณะกรรมการฯ และ ช่องทางอื่นๆ  โดยสนบัสนนุให้มีการ
จดัการประชมุ 4 ครัง้  / ปีหรือ มากกวา่     หากมีวาระเพิ่มเติมเร่งดว่น โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นตวัแทนพนกังานใน
การเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆอนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งพนกังานและบริษัทฯ  
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โรงงาน 

ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

จาํนวน
ครัง้ 

 เฉล่ีย คน/
ครัง้ 

จาํนวนครัง้ 
 เฉล่ีย คน/

ครัง้ 
จาํนวนครัง้  เฉล่ีย คน/

ครัง้ 

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 

บุรีรัมย์ 4 5 4 5 4 4 

 
และเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น หรือ แจ้งข้อร้องเรียนตา่งๆ บริษัทฯ  จงึจดัให้มีตู้

แสดงความคิดเห็นในทกุพืน้ที่  ของทกุโรงงาน  
โดยในปี  2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทาง  ( Line Official Account )  การส่ือสารประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร  
รวมถงึให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ อีกทัง้ยังเป็นอีกช่องทางในการร้องเรียน เพ่ือให้ได้รับ
การแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป ซึง่ในปี 2562  - 2564   บริษัทได้ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ครบทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงาน 
จาํนวนตู้แสดง
ความคิดเหน็ 

จาํนวนเร่ือง  
ปี 2562 

จาํนวนเร่ือง  
ปี 2563 

จาํนวนเร่ือง  ปี 2564 
ตู้แสดงความ

คิดเหน็  
Line OA รวม 

สํานกังาน 1 - - - - - 

สาย 5 5 4 2 2 1 3 

ท่าพระ 2 1 1 - - - 

ชยันาท 1 15 10 5 - 5 

ยโสธร 3 15 5 6 - 6 

บรีุรัมย์ 3 7 5 3 - 3 
รวม 15 42 23 16 1 17 
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ด้านที่ 4   การเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่อาจจะเกิดขึน้ จงึ
ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนภายในองค์กร ซึง่มี 6 ด้าน ดงันี ้

1.ความเส่ียงในด้านคา่ตอบแทนของแรงงานหรือลกูจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
2.ความเส่ียงในการใช้แรงงานเด็กที่อายไุม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย 
3.ความเส่ียงในด้านความปลอดภยั สภาพการทํางาน 
4.ความเส่ียงในการใช้แรงงานบงัคบั 
5.ความเส่ียงในการเลือกปฏิบติัตอ่แรงงานหรือลกูจ้าง 
6.ความเส่ียงในการลว่งละเมิดและคกุคามทางเพศ 
 
             เพื่อบริหารจดัการไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน บริษัทจงึขอรับรองมาตรฐานด้านแรงงาน คือ WRAP 
(Worldwide Responsible Accredited Production), มรท. (มาตรฐานแรงงานไทย) และมาตรฐาน SEDEX (Supplier 
Ethical Data Exchange) นอกจากนีไ้ด้ดําเนินการเพื่อจดัการกบัความเส่ียง ด้านสิทธิมนษุยชน 6 ด้านดงักลา่ว  คือ 
- กําหนดนโยบายสิทธิมนษุยชน เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2563 และประกาศให้ทกุคนรับทราบ 
- อบรมความรู้ด้านสิทธิมนษุยชนให้แก่พนกังานทกุคน เพื่อให้เข้าใจหลกัการของการเคารพสิทธิมนษุยชน   

หมายเหต ุ: เปิดเผยข้อมลูตามกรอบ GRI 412-2  การฝึกอบรมพนกังานเร่ืองนโยบายหรือกระบวนการด้านสิทธิมนษุยชน 

- ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทราบ โดยบอร์ดความรู้ด้านสิทธิมนษุยชน และให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย   
 

 

 

 

- กําหนดโครงสร้างเงินเดือนและคา่ตอบแทนตามอตัราตลาด ความสามารถและขอบเขตงานที่ได้รับ โดยที่ต้องไม่ต่ํากวา่
อตัราคา่จ้างขัน้ต่ําตามกฏหมาย ทัง้นีร้วมถึงการจ่ายคา่จ้างคนพิการเทียบเท่ากบัพนกังานปกติ  

โรงงาน จาํนวนพนักงานที่อบรม คะแนนหลังการอบรม 

สาํนักงาน 100% 97.70% 

สาย 5 100% 98.20% 

ท่าพระ 100% 98.90% 

ชัยนาท 100% 97.02% 

ยโสธร 100% 99.02% 

บุรีรัมย์ 100%- 98.07% 

รวม 100% 98.16% 
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- กําหนดอายขุัน้ต่ําในการรับสมคัรพนกังาน โดยต้องมีอายไุม่ต่ํากวา่ 18 ปี 
- จดัพืน้ที่การทํางาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัสําหรับการทํางาน และกําหนดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมประจําปี
ในด้านแสง  เสียง ฝุ่ น ความร้อน สารเคมี  รวมทัง้การประเมินความเส่ียงในการปฏิบติังานของแผนกตา่งๆ เพื่อความ
ปลอดภยั  
- กําหนดให้มีการแจ้งการทํางานลว่งเวลา หรือการทํางานในวนัหยดุให้พนกังานทราบลว่งหน้า และให้พนกังานมีสิทธิใน
การตดัสินใจ 
- มีหลกัเกณฑ์การประเมินผลการทํางานท่ีชดัเจน เพื่อปรับประจําปีและโบนสั เพื่อป้องกนัการข่มขู่คกุคาม
ผู้ใต้บงัคบับญัชา และป้องกนัการเลือกปฏิบติั 
- จดัสถานที่ทํางานให้โลง่ โปร่ง และจดั รปภ. ตรวจในพืน้ที่ที่เป็นจดุอบั เพื่อป้องกนัการใช้สถานท่ีในการทําการมิชอบ 

- กําหนดช่องทางในการร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพื่อให้ผู้ ได้รับความเดือดร้อนมีช่องทางในการร้องเรียน 
ได้รับการช่วยเหลือ โดยข้อร้องเรียนดงักลา่วจะถือเป็นความลบัส่วนบคุคล  
 ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดกระบวนการแก้ไขเยียวยา (Remediation) จากการละเมิดสิทธิมนษุยชน ดงันี ้
- รับข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ เพื่อดําเนินการสืบสวนและให้ความเป็นธรรม ในกรณีที่เป็นการละเมิดที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
- ช่วยเหลือพนกังานผู้ได้รับการละเมิดสิทธิมนษุยชน ในการฟ้องร้อง/เป็นคดีความ 
 
ผลการดาํเนินการ  : จากการดําเนินงานมาตรการตา่งๆ ในปี 2564 ที่ผ่านมา  บริษัทไม่พบการละเมิดสิทธิมนษุยชน ทัง้ 
6 ด้าน จงึไม่มีการดําเนินการแก้ไขเยียวยา และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านแรงงาน ดงันี ้

• โรงงานท่าพระ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
• โรงงานสาย 5   ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  Wrap  

• โรงงานยโสธร  ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  SEDEX 
 

 

 

 

 

ทัง้นีจ้ากการที่บริษัทดําเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อดแูลสิทธิมนษุยชน และการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารความเป็นไป
ขององค์กรให้พนกังานทราบ ทําให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกนัและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวลั
สถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานดีเดน่ ปี 2564 อย่างตอ่เน่ือง  
          -   โรงงานยโสธร   ได้รับรางวลัตอ่เน่ืองเป็น   ปีที่ 16 
          -   โรงงานท่าพระ    ได้รับรางวลัตอ่เน่ืองเป็น   ปีที่ 14   
          -   โรงงานพทุธมณฑลสาย 5  ได้รับรางวลัตอ่เน่ืองเป็น   ปีที่ 12 
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การจัดการด้านการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั ( มหาชน ) ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชุดชัน้ในสตรี มีความมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความ

ซื่อสตัย์ , โปร่งใส ตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในทกุๆสว่น ทัง้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น , พนกังาน , ลกูค้า , คูค้่า และ / หรือ เจ้าหนี ้

รวมทัง้สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยได้มีการกําหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบ ต่อส่วนต่างๆ และมีการถ่ายทอด

จรรยาบรรณความรับผิดชอบเหล่านีไ้ปยงัพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานยดึถือปฏิบติัได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป 

(ทัง้นีส้ามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบนหน้าเวปไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท

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

การต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ัน (Anti Coruption) 

การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน   

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส โดยคํานงึถึงประโยชน์ขององค์กรเป็น

หลกั ไม่สนบัสนนุการดําเนินการที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนบัสนนุทางด้านการเมืองไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้กําหนดนโยบายท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ความเสียหายของกิจการ และกําหนดให้บคุลากรของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทุกคนปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ยงัส่งพนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรที่

เก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่จดัโดยสถาบนัต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพฒันาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ

การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกบัผู้ที่

เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ให้มีการให้ และ/หรือ ไม่ให้มีการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ เงินสด ส่ิงของ หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ไม่ดําเนินการ หรือ

กระทําการใดๆ ที่เข้าข่ายดงักล่าว และไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย             ตอ่ตนเอง ตอ่ครอบครัว ตอ่เพื่อน ตอ่คนรู้จกั และหากบคุลากรของบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบติัตามนโยบายนี ้จะต้อง

ได้รับบทลงโทษทางวินยั  ทัง้นี ้วิธีการลงโทษจะขึน้อยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย           ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการ

กระทํานัน้ จะทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  
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 ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดําเนินโครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยู่ในระดบัที่ 4 ดงันี ้ 

 ระดบัที่ 1 :  มีนโยบาย (Committed) เพื่อเป็นแนวทางหรือคํามุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัร่วมกนัและไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกนั

เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ระดบัที่ 2 :  ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)  เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบติัได้ทราบถึง

เจตนารมณ์ที่จะปฏิบติัในเร่ืองนี ้

 ระดบัที่ 3 :  มีมาตรการป้องกนั (Established)  คือ องค์กรจะต้องกําหนดมาตรการตา่งๆ เพื่อป้องกนัทจุริต

คอร์รัปชัน่ที่อาจจะเกิดขึน้ เป็นการปฏิบติัโดยกําหนดบรรทดัฐาน (Norm) ให้ทราบโดยทัว่กนั 

 ระดบัที่ 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) เม่ือมีปฏิบติัตามระดบัตา่งๆ ข้างต้นแล้ว ซึง่จะมีข้อกําหนด 71 ข้อ ของแนว

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

ตรวจสอบว่าองค์กรได้ดําเนินการครบถ้วนตามข้อกําหนดและจะต้องปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง เพื่อขอการรับรองว่าเป็นองค์กร

ที่ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และบมจ.ซาบีน่า ได้รับมอบใบรับรองเม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึง่จะมีการตรวจสอบจาก

ภายนอกทกุ 3 ปี  โดยวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการรับรองการต่ออายใุบรับรอง(เป็นการต่ออายใุบรับรองครัง้ที่ 3) และ

ใบรับรองจะหมดอายใุนวนัที่ 30 มีนาคม 2567  

บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครัง้ที่ 11  ซึ่งจัด

ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ใน

รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom   
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ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้นํานโยบายมาจดัทํามาตรการในทางปฏิบติัโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมใน

การกําหนดวิธีปฏิบติัของหน่วยงานตนเองเพื่อให้ควบคมุการทํางานได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากส่วนกลางท่ีเป็น

แนวทางร่วมกนัขององค์กร และเพิ่มเติมในสว่นของแตล่ะหน่วยงานให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานอย่างชดัเจนย่ิงขึน้     

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ มุ่งมัน่ดําเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส  ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกําไรใดๆท่ีนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น   ได้มีการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง รวมทัง้ขัน้ตอนและการควบคมุที่

สามารถตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจของการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้ง

รับรอง ที่ตรงตามนโยบายท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย กําหนดไว้ และไม่นําไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 

แนวปฏิบัต ิ 

• บคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบติัตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ด้านการการ
รับ  การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง อย่างเคร่งครัด  

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใดและ
การเลีย้งรับรอง  เพื่อลดผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่ด้วยความลําบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์
ขดักนัได้ 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้มีข้อห้ามการรับ  การให้ของขวญั  ที่มีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ  เพื่อเป็นการ
รักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจ  หรือกระทําตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา 

• ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดและต้องไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

• การเลีย้งรับรอง จะต้องไม่มีข้อผกูมดั หรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สกึวา่ต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน่ 
และต้องไม่ผิดข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมาย 

• กรณีการคัดเลือก   การเจรจาต่อรองราคา  และการจัดซือ้  จัดหา  สินค้า   วัตถุดิบ  พืน้ที่การขาย   หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และไม่เรียกร้องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน   หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด และการเลีย้งรับรอง เพื่อติดสินบนและนําไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้  หรือการจดัทํา
สญัญาร่วมกนั  รวมทัง้สง่ผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบ  ข้อบงัคบัตามที่กําหนดไว้    

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการส่ือสาร  ประชาสมัพนัธ์ ให้กบับคุลากรของบริษัทฯ รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
การดําเนินธุรกิจ   เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบติัการรับ  การให้ของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่น
ใด และการเลีย้งรับรอง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
 ดงันัน้ ฝ่ายบริหาร สํานกัตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รับผิดชอบในการทดสอบ
และประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ือง จะต้องพึงระวงัจุดเส่ียงดงักล่าว และทําตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด โดยนําเสนอผลการประเมินตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามลําดบั อีก
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ทัง้จะต้องรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในองค์กร เพื่อร่วมมือกันให้เป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองค์กรต่อไป และ
มาตรการนีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างคนดีตามนโยบาย 4  ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ 

และแรงจงูใจต่อการได้รับสิทธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้ร่วมกนัจดัทํานโยบาย

ขอความร่วมมืองดการให้และรับของขวญัทกุประเภทในทกุโอกาส (No Gift Policy) โดยส่งจดหมายให้คู่ค้า และส่ือสารให้กบั

บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบติัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และ

การเลีย้งรับรอง    
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การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

เพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บคุคลที่เก่ียวข้อง และผู้ มีสว่นได้เสีย ทราบถึงนโยบายที่เก่ียวกบั

มาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  จงึมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วยงานภายใน 

• ประกาศผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯ  
• ติดประกาศของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในสถานท่ีเห็นเดน่ชดั  
• ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย 

• ไลน์กลุม่ 5ส สํานกังาน 

• จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

• จดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหาร
ความเส่ียงเป็นประจําทกุปี ให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   ได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ด้านตา่งๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเส่ียง และเน้นยํา้ให้ทกุคน
ปฏิบติัตามมาตรการดงักลา่ว   โดยในปี 2564 มีการฝึกอบรมดงันี ้ 

- สํานกังานป่ินเกล้า จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

- พนกังานขาย(PC)  จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานท่าพระ จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานชยันาท จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานยโสธร จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

- โรงงานบรีุรัมย์ จดัอบรมวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนพนกังาน 

(คน)
%

จํานวนพนกังาน

 (คน)
%

จํานวนพนกังาน

 (คน)
%

จํานวนพนกังาน 

(คน)
%

สาํนักงานป่ินเกลา้ 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 

• ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
• แจ้งจดหมายกบัทางผู้ ค้า 
• รายงานประจําปีของบริษัทฯ (56-1) 

 

แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแนวทางปฏิบัตใินการป้องกัน 

บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

แนวทาง   ในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ โดยให้สํานกังานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบ

การควบคมุภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ืองในการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่างๆ ที่มีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการ

กระทําซึ่งอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีมีนัยสําคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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เอกสารแนบ 7 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

                สืบเน่ืองจาก ภาวะโรคระบาดโควิด -19 ทําให้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2564 อยู่ ในภาวะ
ตกต่ํา ทําให้ตลาดโดยรวมของชุดชัน้ในจากมุมมองของการค้าหน้าร้านทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พบว่ามีการเติบโต
น้อยลงเน่ืองจากภาวะโรคระบาดโควิด- 19 ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคถกูจํากดัด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและชะลอการใน
ใช้จ่าย แต่ในด้านของ Online มีการค้าขายท่ีเติบโตและคึกคกัขึน้  ดงันัน้สรุปโดยรวมยงัคาดว่า ตลาดชุดชัน้ในยังมีการ
เติบโตอยู่พอสมควร เม่ือรวมทัง้ตลาดร้านค้าทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าของบริษัทเอง รวมถึงการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และช่องทางใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ นอกจากการแข่งขนัระหว่างบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศแล้ว ยงัมีการแข่งขนั
จากผู้ผลิตชดุชัน้ในชัน้นําจากตา่งประเทศ เช่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 
  แม้ว่าปี 2564 จะไม่ใช่ปีที่ดีนกั แต่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ยงัมีเร่ือง
ที่น่ายินดีเกิดขึน้กบั บริษัทฯ หรือ SABINA ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชดุชัน้ใน “ซาบีน่า” ในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่
ผ่านมา       ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัท ขยายฐานลูกค้าได้ในวงกว้างเน่ืองจาก ผู้ ขายรายย่อย ที่นําเข้าสินค้ามาขาย ไม่
สามารถนําสินค้าเข้ามาได้เหมือนเดิม เน่ืองจากมีการปิดการเดินทาง ตลอดจนการลงทุนตรงในการซือ้ สต็อคสินค้า
สําเร็จรูป เป็นเร่ืองที่ต้องระวงั ในปีที่ผ่านมา ทําให้เกิดโอกาส ช่องทางใหม่ๆให้กับบริษัท ในการทํารูปแบบการขายพิเศษ 
และขยายและสร้างฐานลกูค้าในกลุม่นี ้เพื่อนําสินค้าไปกระจายสูล่กูค้าปลายทางได้ 

ภายใต้สถานการณ์ระบาดท่ีต่อเน่ืองมาของ โควิด-19 นัน้ บริษัท ซาบีน่า จํากด ั(มหาชน) ยงัสามารถรักษาการ
ดําเนินงานในปี   พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ได้ดีตามการคาดการณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างดีมากทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่ายอดขายรวมในปี พ.ศ.2564 จะน้อยกว่าปี พ.ศ.2563 อยู่ 9 % หรือ 258 ล้านบาท โดยสามารถ
ปิดยอดขายรวมอยู่ที่ 2,656 ล้านบาท แต่เราสามารถสร้างผลกําาไรสทุธิของปี พ.ศ.2564 ได้สงูขึน้กว่าปี พ.ศ.2563 ถึง 6% 
คิดเป็นยอดกําไรสทุธิที่ 294 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564 จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผล
หุ้นละ 0.85 บาทต่อหุ้น แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.41 
บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เพื่ออนมุติัจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุ้น
ละ 0.44 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ในด้านการการพฒันาฝีมืออาชีพแรงงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะแรงงานเย็บได้รับการพฒันา อย่างต่อเน่ือง โดย
เน้นหลกัการพฒันาให้พนกังานส่วนงานท่ีเป็นฝีมือ ผ่านการฝึกอบรม ส่งเสริมให้ บริษัท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
ควบรวมหน่วยงานท่ี ทํางานเก่ียวพนั กนั ให้เป็นหน่วยงานเดียว เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มที่สดุ และลดปริมาณการส่งต่องาน 
เพื่อให้เกิดความถกูต้องในกระบวนการทํางาน และเพ่ิมความรวดเร็วในการทํางานให้มากขึน้ และได้เน้นการใช้ หลกัการ
บริหารแบบ Agile ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้การทํางานเร็วขึน้   ซึง่จะทําให้สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ได้รวดเร็วและ
ตอบโจทย์ผู้ ใช้งานมากขึน้นัน่เอง โดยนําหลกัความคิดของ ความคิดในเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking มาปรับใช้ ใน
กระบวนการทํางาน ทกุกระบวนการอย่าง 
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                 และบริษัทฯยงัคงยดึมัน่การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ภายใต้หลกัการกํากบั
ดแูลที่ดี ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ
อยู่ในระดับ”ดีเลิศ” การดําเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance) จากสถาบันได้รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการบริษัท ในระดับ “ดีเลิศ” EXCELLENT CG 
SCORE เป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานกังานคณะก.ล.ต.และยงัคงสามารถรักษาระดบัการบริหารงานได้อย่างดีเย่ียม อีก 1 ความภาคภมิูใจ คือ บริษัทฯ รับ
การรับรองเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเน่ืองเป็น
วาระท่ี 3 ตอกยํา้ความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นต้น  

  ในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) เรามีความภูมิใจกับการได้รับเลือกให้เป็นซาบีน่าเป็น 1 ในหุ้ นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2564 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนําเอา       
กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนมาบริหารจดัการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงที่ดี มีการปรับตวัและสร้างโอกาสใน
การแข่งขันผ่านนวตักรรมทางธุรกิจ รวมถึงให้ความสําคญัในการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ชุมชนและสงัคม นอกจากนี ้หุ้น
ยั่งยืนในปี 2564 นีย้ังมีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตท่ีครอบคลุมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้
อย่างชดัเจน แม้จะต้องเผชิญกบัความยากลําบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของซาบีน่า คือ รางวัล Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 
2021 ครัง้ที่ 18 ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร โดยมีการพิจารณาจากบริษัท
จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอยางยัง่ยืนในภาพรวมโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) รางวลัดงักล่าวสะท้อนความมุ่งมัน่ของ ซาบีน่า ในการกํากบัดูแล
กิจการตามหลกับรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์และความเท่าเทียมของทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึงส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับสังคมและส่วนรวมผ่านโครงการต่างๆ ที่ ซาบีน่า ได้
ดําเนินการมาโดยตลอด ไม่วาจะเป็นโครงการเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่านการผ่าตดัแล้ว 
โครงการ Zero Wasteรวมถึงโครงการสร้างความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy เพื่อช่วยเหลือพนกังานท่ีมีหนีสิ้น
ให้มีชีวิตความเป็นอยทูี่ดีขึน้ 

  ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน จะยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล เพื่อ
สร้างความยงัยืนให้กบัองค์กรและขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทกุฝ่าย สําหรับความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทตลอดมา เราพร้อมแล้ว
ที่จะพา ซาบีน่า ก้าวขึน้สู่การเป็นแบรนด์ภูมิภาค (Regional Brand) และเป็นอีก 1 คนภาคภูมิใจในแบรนด์ไทย ของคน
ไทย 

 
 
                                                              นายวิโรจน์      ธนาลงกรณ์ 
                                                                            ประธานกรรมการบริษัท  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2564 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน 
(นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ,  นายยทุธนา   อดิพฒัน์,  นายสมชยั   วนาวิทย และนางสาวเพ็ญศรี  สธีุรศานต์) ได้ปฏิบติั
หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สําคญั  ได้แก่  การสอบทานรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน  การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน  การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  การสอบทานระบบการ
ประเมินการบริหารความเส่ียง  และการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2565  ในปี  2564  มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  
(ในการประชุมครัง้ที่ 4   มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย)  สรุป
สาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าที่ในปี 2564 ได้ดงันี ้
 
          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําปี 2564  ของ
บริษัทซึง่ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  
ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     
รวมทัง้ได้ทําตามข้อกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)    
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็น
จํานวน 1 ครัง้ 

 
2.    การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ   
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย(ตลท.)     กฎหมายที่เก่ียวข้องและหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง     โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  
ทนัเวลา    โดยเน้นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
  3.    การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  พบว่าระบบการควบคุม
ภายในยงัมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจําปี และ ได้มีการสอบทานการปฏิบติังานว่าได้ทําตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  รวมทัง้ติดตามว่ามีการ
แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ได้ตรวจพบแล้วหรือไม่    
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          4.    การสอบทานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กบับริษัทของการทําธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากบักรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นประจําทุกไตรมาส
โดยบริษัทได้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี อย่าง
เคร่งครัด  พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถกูต้องและทนัเวลา 

 
     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยการสอบทานกับ
คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเส่ียงที่สําคัญๆ  โอกาสที่จะเกิด     
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน  เพื่อป้องกันและรับมือกบัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจ
เกิดขึน้     

           
             6.    การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกและแตง่ตัง้ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในปีที่ผ่านมา  ซึ่งมีผลงานที่น่าพอใจ  และได้สอบทานคณุสมบติั
ของผู้สอบบญัชีว่าถกูต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท  พิจารณา
เพื่อขออนุมติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  2565  แต่งตัง้ให้  นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน หรือ นายชยัยุทธ  
อังศุวิทยาหรือ นางสาวดรณี  สมกําเนิด  หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่   หรือ นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4563, 3885,5007,5596 และ 11821 ตามลําดบั  แห่งสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที  แอส
โซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
     
             (น.ส.รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 4 คนเป็นผู้ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็น
คณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระและมีตวัแทนจากคณะกรรมการบริหารจํานวน         
1 ท่าน  ประกอบด้วย 

   ท่านที่1.    นายสมชยั วนาวิทย กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

   ท่านที่ 2.   นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    

   ท่านที่ 3.   นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   ท่านที่ 4.   นายบญุชยั  ปัณฑรุอมัพร กรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กําหนดนโยบายหลกัเกณฑ์และวิธีการในหารสรรหากรรมการ
บริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบติัของบุคคลที่จะเสนอช่ือเพื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้ในด้านสถานภาพ
บุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อคัดเลือก
บคุคลท่ีมีคณุสมบติัที่เหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพ่ือเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป แล้วแตก่รณี 

หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาในการค่าตอบแทน พิจารณากําหนด
รูปแบบ หลกัเกณฑ์ ค่าตอบแทนและนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยและ
ผู้บริหารระดบัสงูตามความเหมาะสมท่ีมีความสมเหตสุมผล เม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั ไม่ว่าค่าตอบแทนท่ีเป็นตวั
เงินหรือค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใด พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัและ/หรือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

           คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฏิบติัตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน
ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียของทกุฝ่ายเป็นสําคญั 

 

 

 

                                                                                           นายสมชยั  วนาวิทย 
                                       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องอย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือเป็นการดําเนิน
ตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความสําเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึง่จะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการระบเุหตกุารณ์ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย และกําหนดมาตรการจํากัด ป้องกัน รวมถึงการควบคมุความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ต่างฯ รวมถึงการประเมินความ
เสี่ยงด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงติดตาม
สถานการณ์ และเหตุปัจจยัของความเสี่ยงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยบริษัทฯได้มีการกําหนดให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คนเป็นผู้ ได้รับการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ และเป็นคณะกรรมการบริหารจํานวน 3 ท่าน  
ประกอบด้วย 

1.คณุจกัรกฤษณ์ อทุโยภาศ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2.คณุดวงดาว มหะนาวานนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3.คณุวชิรวรรณ แย้มศรี  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4.คณุสมคิด ผดงุเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
โดย  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุก

กระบวนการในแผนธุรกิจ ซึง่ขัน้ตอนการจดัทําแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบถุึงปัจจยัความเส่ียงด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้
เป็นแนวทางกําหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุมและรายงานความเส่ียงให้
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ มีผลดําเนินงานท่ีสําคญั ดงันี ้

1.พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจว่าสอดคล้องเหมาะสมและสนบัสนนุให้องค์กร
สามารถบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.พิจารณารับรองรายงานการประเมินความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดโอกาส คอร์รัปชัน่กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

3. พิจารณาและอนมุติันโยบายวา่ด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3.รายงานผลการดําเนินการตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ 

 

 

          นายจกัรกฤษณ์ อุทโยภาศ 

                          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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