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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

ดวยคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเรียก

ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552

 ในวนัศุกร ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. 

ณ. สํานักงานสาขาของบรษิัท ชั้น 7 หอง 702 

 เลขท่ี12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร

 เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  10700 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

   พิจารณารับรองการประชุมสามัญผูถือหุน

   ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551

วาระที่ 1

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551

เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2551 ซึ่งไดจดัสงใหผูถือหุนทุกทาน

พรอมหนังสอืเชิญประชุมแลว
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของ

บรษิทัสําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2551

     ผลการดําเนินงานประจําป 2551 มีรายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําป 2551 ของบริษัท 

ซึ ่งไดจัดสงใหกับผู ถือหุ นพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

ความเห็นคณะกรรมการเห็นวา ที่ประชุมสมควรรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทประจําป 2551
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

ผลการดาํเนนิงานของบริษัทประจําป 2551
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ยอดรายไดรวมเทยีบกําไรสุทธิ
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ยอดขาย OEM เทียบ Exchange rate (USD.)
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ยอดขาย OEM

(79%)

(-70%)
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ยอดขายในประเทศ
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ยอดขายในประเทศ
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10% 10%

6%
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14%

5%
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ฐานะทางการเงิน

      บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงนิรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

หนวย : ลานบาท
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วิเคราะหนโยบายการเงิน
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วิเคราะหความสามารถในการทํากําไร
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของ

บรษิทัสําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2551

     ผลการดําเนินงานประจําป 2551 มีรายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําป 2551 ของบริษัท 

ซึ ่งไดจัดสงใหกับผู ถือหุ นพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

ความเห็นคณะกรรมการเห็นวา ที่ประชุมสมควรรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทประจําป 2551
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบัญชกีําไรขาดทุน 

ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

      งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2551 ไดผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรับรองของ

ผูสอบบัญชีแลว      

      คณะกรรมการมีความเห็นวาทีป่ระชุมสมควรอนุมัติงบดุลและ  

บัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท

 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรกําไรเงินปนผล

และเงินสํารองประจําป พ.ศ. 2551

     บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 

40 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจํานวนทีก่ฎหมาย

กําหนดและตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากัดและขอบังคับของบริษัทได

กําหนดใหบริษัทตอง จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึง่ไวเปนทุนสํารองไม

นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 

(ถามี)

วาระที่ 4



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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          จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวาจํานวนรอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 

148.89 ลานบาทและกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 180.25 ลานบาท

ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2551 จากกิจการท่ีไดรับ 

BOI ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1653(2)/2545 ซ่ึงผูถือหุนจะ

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผล



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

            โดยจายเปนเงินหุนละ 1.40 บาท รวมเปนเงิน 97.30 ลานบาท 

แตเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

ไปแลว จํานวน หุนละ 0.75 บาท ดังนั้นเงินปนผลที่บริษัทฯ จะตอง

จายเพิ่ม คือ เงินปนผลหุนละ 0.65 บาท จํานวน 69.50 ลานหุน รวม

เปนจํานวนเงิน 45.175 ลานบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับ

เงินปนผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อ ตาม 

ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย

20
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

       โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 และกําหนด

จายเงินปนผล ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552

2) ใหจัดสรรกําไรบางสวนเปนเงินสํารองตามกฎหมาย เปน

จํานวนเงิน 7.44 ลานบาท  รวมกับเงินสะสมสํารองตามกฎหมาย

ท่ีมีอยูเดิม 19.25 ลานบาท รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมาย

ท้ังสิ้น  26.69 ลาน
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สรุปรายละเอียดการจายเงินปนผล
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตแิตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ตองออกตามวาระ

    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของ

บริษัท ขอ 17 กําหนดใหทุกปกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม

วาระในการประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป จํานวน 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจ

ไดรับการเลือกตั้งใหมได ซึ่งปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 8 ทาน
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

สําหรับในปนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

จํานวน 3 ทาน คือ

1. นายวิโรจน       ธนาลงกรณ    ประธานกรรมการบริษัท

2. นายอภิสิทธิ์      จงกิตติพงศ    กรรมการบริษัท

3. นายสมชัย        วนาวิทย            กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

     ในวาระนี้การเสนอชื่อบุคคลใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการนั้น 

เปนสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ตนเอง

พิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติและมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปน

ตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท สวนอํานาจในการพิจารณาเลือกผูใด

เปนกรรมการ กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของผูถือหุน และตามที่บริษัทให

ผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

24
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

      ในระหวางวันที ่22 ธันวาคม 2551 ถึงวันท่ี 22 มกราคม 2552 นั้น 

ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัท

      กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื ่องจากปจจุบันบริษัทยังไม มีการแตงตั ้ง

คณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา

คุณสมบัติในดานตางๆแลว เห็นวากรรมการที่ตองออกจากวาระทั้งหมด

ดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวนตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากัด และตาม

หลักเกณฑที ่ตลาดหลักทรัพย  และสํานักงาน ก .ล .ต. กําหนด เปน

ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจ
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

    ที่เกี ่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่

โปรงใสไมดางพรอย สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทไดจึงเห็นสมควร

เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ืออนุมัติแตงตั้งกรรมการท้ังหมด ท่ี

ออกตามวาระ ทั้ง 3 ทานขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

   โดยแตงตั ้ง นายสมชัย วนาวิทย เปนกรรมการอิสระ อีกตําแหนง

หนึ่งดวย  สําหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน  ไดจัดสงใหผู ถือหุ น

พรอมเอกสารเชิญประชุมแลว ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 3

26



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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 ขอมูลของผูไดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการ
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-นามสกลุ - นายวิโรจน  ธนาลงกรณ

อายุ - 56 ป

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - MINI MBA   มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ

- DAP รุน 64/2007 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย

ตําแหนงในบริษัท    - ประธานกรรมการบรษิัท

ประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท       -  2  ป

ประสบการณการทํางาน           -  

   2550-ปจจุบนั           ประธานกรรมการ   บริษัท ซาบีนาจํากัด(มหาชน)

          ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรหิาร  

    2516-ปจจุบนั          ประธานกรรมการ    บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน (ที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน

กัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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การถือหุนในบริษัท                     -   51,841,400 หุน  คิดเปน 74.59%

การเขารวมประชมุ ในป 2551     -   สามัญผูถือหุน  1/1 ครั้ง

                -   คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

     -   คณะกรรมการบรหิาร 18/18 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง      - กรรมการบริษัท

คุณสมบัติตองหาม -   ไมมปีระวัติการกระทําความผิดอาญาใน

    ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงไดกระทําโดย

    ทุจรติ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล - นายอภิสิทธิ์   จงกิตติพงษ

อายุ - 50 ป

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร

การอบรมหลักสตูรกรรมการ

- DAP รุน 50/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงในบริษัท - กรรมการบริษัท



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท       -  2  ป

ประสบการณการทํางาน           -  

2550-ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการ   บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

        กรรมการบริษัท             บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด

2538-2550       ผูจัดการทั่วไป             บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด

       สายงานบัญชีและการเงนิ  

2534-2537       ผูจัดการทั่วไป          บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน (ที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน

กัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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การถือหุนในบริษัท       -   2,000 หุน คิดเปน 0.003%

การเขารวมประชมุ ในป 2551     -   สามัญผูถือหุน  1/1 ครั้ง

      -   คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

      -   คณะกรรมการบรหิาร 18/18 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง - กรรมการบริษัท

คุณสมบัติตองหาม  -   ไมมปีระวัติการกระทําความผิดอาญาใน

    ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงไดกระทําโดย

    ทุจรติ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล - นายสมชัย   วนาวิทย

อายุ - 60 ป

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ

Southeastern Louisiana.

University, U.S.A.

การอบรมหลักสตูรกรรมการ

- DCP รุน 49/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- DAP รุน 08/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท       -  2  ป

ประสบการณการทํางาน           -  

2550-ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

2547-ปจจุบัน   กรรมการ                     บริษัท เค ซี พร็อบเพอรต้ี  จํากัด (มหาชน)

         รองกรรมการผูจัดการ  

2548-2548        กรรมการ               บริษัท นครหลวงลิสซ่ิง แฟกเตอริ่ง จํากัด 

                                                                            (มหาชน)

2546-2547        กรรมการ              บริษัท โมเตอรนโฮมแพลน เนอร จํากัด 

2544-2546        ที่ปรึกษา              บริษัท เค ซี กรุป จํากัด 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน (ที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน

กัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร

1 กรรมการ,รองกรรมการ

ผูจัดการ, บริษัท เค ซี 

พร็อบเพอรต้ี  จํากัด

(มหาชน)

ไมมี ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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การถือหุนในบริษัท       -   ไมมี

การเขารวมประชมุ ในป 2551     -   สามัญผูถือหุน  1/1 ครั้ง

      -   คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

      -   คณะกรรมการบรหิาร 8/8 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง - กรรมการอสิระ

คุณสมบัติตองหาม -   ไมมปีระวัติการกระทําความผิดอาญาใน

    ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงไดกระทําโดย

    ทุจรติ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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คุณสมบัติเพิ่มเติม สําหรับกรรมการอสิระที่ไดรับการเสนอชือ่

ลักษณะความสัมพันธ คุณสมบัติ

-  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน  พนักงาน  

ลกูจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี

-  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา 

กฎหมาย) ไมมี

-  มีความสัมพันธทางธุรกิจ ที่มีนัยสาํคัญ อันมีผลใหไม

สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  (เชน การซือ้/ขาย 

วัตถุดิบ/ สนิคา/ บริการ การใหกูยืมเงิน หรือการกูยืมเงิน)
ไมมี

- เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ฯ/ บริษัทยอย ไมมี



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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วาระที่ 6

พิจารณาและอนมุตัิแตงตั้งกรรมการใหมเพ่ิม 

     เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปอยางครอบคลุมท่ัวถึงและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแตงตั้ง

กรรมการใหมเพิ่มอีก 1 ทาน คือ นายอภินันท บุษบก ผูอํานวยการ

สายงานทรัพยากรมนุษยและวิศวกรรมการผลิต  ทั้งนี้กระบวนการ

คั ด เ ลื อ ก ผู ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  ไ ม ไ ด ผ า น

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั ้ง

คณะกรรมการสรรหา 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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      อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา คุณสมบัติใน

ดานตางๆแลว เห็นวา นายอภินันท บุษบก มีคุณสมบัติครบถวน 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด และตามหลักเกณฑทีต่ลาด

หลักทรัพยและสํานักงาน ก .ล .ต.  กํ าหนด เปนผู มีความรู   

ความสามารถ และมีประสบการณในธุรกิจทีเ่กีย่วของกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได  สําหรับ

ประวัติของนายอภินันท บุษบก   ไดจัดสงใหผู ถือหุ นพรอม

เอกสารเชิญประชุมแลว ตามท่ีสงมาดวย ลําดับที่ 5



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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 ขอมูลของผูไดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล - นายอภินันท  บุษบก

อายุ - 43 ป

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสตูรกรรมการ

- ยังไมเขารับการอบรม หลักสูตรกรรมการของ IOD 

(กําลังจะเขารับการอบรม DAP  รุน 79/2009 

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตําแหนงในบริษัท - ผูอํานวยการสายงานทรัพยากรมนุษยและวิศวกรรมการผลิต

ประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมเพ่ิม



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท       -  

ประสบการณการทํางาน           -  

   ธ.ค. 2550-ปจจุบัน        ผูอาํนวยการสายงาน  บริษัท ซาบีนาจํากัด(มหาชน)

                  ทรัพยากรมนุษย และวิศวกรรมการผลิต       

           

   2547-2550                   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล    บริษัท วีที การเมนท จํากัด

    2544-2547                   ผูจดัการฝายพัฒนา                    บริษัท ลิเบอรตี้ การเมนท จํากัด

                   ทรัพยากรบุคคล/นักจิตวิทยา



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน (ที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน

กัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น

การถือหุนในบริษัท -   ไมมี

การเขารวมประชุม ในป 2551     -   คณะกรรมการบริหาร 18/18 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง - กรรมการบริษัท

คุณสมบัติตองหาม -   ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาใน

    ความผิดเก่ียวกับทรัพย ซึ่งไดกระทําโดย

    ทุจริต



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนมุตักิําหนดคาตอบแทนกรรมการ

เพ่ือใหการพิจารณาในวาระนี้มีความโปรงใส เปนธรรม ตาม

หลักธรรมมาภิบาล และไมเกิด Conflict of interest
ดังนั้นผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียง  และไม

เขารวมประชุมในวาระนี้ ซ่ึงไดแก

       นายวิโรจน     ธนาลงกรณ

       นายบุญชัย       ปณฑุรอัมพร

       นายอภิสิทธิ์     จงกิตติพงศ

       น.ส.สมศรี        ศรีปทุมรักษ



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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        เพือ่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึง่

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งเดิมที่

ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทนพืน้ฐานสําหรับกรรมการทุกคนในอัตราเทากัน 

และคาตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนบําเหน็จกรรมการ 

ดังนี้



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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      บําเหน็จกรรมการกําหนดเปนอัตรารอยละ 2  ของผลกําไรสุทธิ  

จากการดําเนินงานในรายไตรมาส  โดยมีการจายเปนรายไตรมาสและ

ใหกรรมการมีอํานาจจัดสรร  และกําหนดสวนแบงระหวางกันเองซึ่งใน

ป 2551  บริษัทไดจายคาตอบแทน  เปนคาตอบแทน



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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      การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนของบริษัทเนื ่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนอยางไรก็ตามการกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุม

      คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบขอมูลอางอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานรวมถึง

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนเทาเดิม

เทากับป 2551แกคณะกรรมการรายละเอียดดังนี้



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนมุตัิแตงตั้งผูสอบบญัชีและ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และแนวทางการ

ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ ่งกําหนดใหที ่ประชุมสามัญผู ถือหุ น

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  

   และสามารถแตงตั้งบุคคลท่ีเปนผูสอบบัญชีคนเดิมทําหนาท่ีไดไมเกิน 5 

รอบปบัญชีติดตอกันคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบ

บัญชี จากผลงานและความตอเนื่องของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดทํา

รายงาน การประสานงานตางๆ และคาตอบแทนผูสอบบัญชี
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          ซึ่งในปบัญชี 2551 ผูสอบบัญชีแหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ

เอท มีผลงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ปบัญชี 2552 เทากับปบัญชี 2551 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีของบริษัท ทั้งสิ้น 1,110,000 บาท จึงขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรเสนอที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณา

อนุมัติแตงตั้ง 

   ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76   

   นางณัฐสรัตร สโรชนันทจีน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563   

   นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
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       จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผู สอบบัญชีของบริษัท

สําหรับรอบบัญชีป 2552 ทัง้นี้ผู สอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระ 

และไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท บริษัทยอย 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยาง

ใด นอกจากการเปนผูสอบบัญชี บุคคลทัง้สามไดรับแตงตัง้เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทจํานวน 4 ป ตั้งแตรอบปบัญชี 2548

       โดยศาสตราจารย เกษรีย ณรงคเดช เปนผูสอบบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ

รับรองงบการเงินของบริษัท สวน นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา เปนผูสอบ

บัญชี ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทยอย
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ตารางคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

                       หนวย :  บาท
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ตารางคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

                       หนวย :  บาท



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)

57

วาระที่ 9

พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถามี)
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ขอบคุณครบั
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24 เมษายน 2552

การประชุมสามญัผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2552 

บรษิัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)
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