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การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที่ 1/2556 

บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)                       10 เมษายน 2556 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้เรียก 
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 

ในวนัพธุ ที ่10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ส านักงานสาขาของบริษทั ช้ัน 7 ห้อง 702 
เลขที ่12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
เพือ่พจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้

 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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องค์ประชุม 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่ 1/2555 
 

เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

วาระที ่1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที่ 1/2555  เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2555 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการลงมติ ในวาระที ่1 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2555 ของบริษัท ซ่ึงได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 

 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2555 
 

วาระที ่2 

พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ 
บริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 
ผลการด าเนินงาน ปี 2554 ปี 2555 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,927.27 2,032.48 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 62.78      92.40    

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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โครงสร้างรายได้ 
หน่วย : ล้านบาท100 ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
 ผลติภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า              
 ของบริษัทย่อย             
 รายได้จากการขายในประเทศ 1,291.11  68.19% 1,454.08  75.45% 1,800.65  88.59% 
 รายได้จากการขายต่างประเทศ  31.17 1.65% 19.94 1.03%           24.05     1.18% 
 รวมรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ภายใต้ 

   1,322.28  69.83%    1,474.02  76.48% 1,824.70     89.78%  เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัย่อย 
 ผลติภัณฑ์ OEM             
 รวมรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ OEM 544.87 28.78% 426.91 22.15%         185.90    9.15 %  
 รวมรายได้จากการขาย 1,867.15 98.62% 1,900.93 98.63% 2,010.60 98.92% 
 รายได้จากการบริการ  0.40 0.02% - - 4.11 0.20% 
 รายได้อืน่  25.91 1.37% 26.34 1.37% 17.77 0.87% 
 รวมรายได้ 1,893.46 100.00% 1,927.27 100.00% 2,032.48 100% 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลติภัณฑ์ 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 
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กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลติภัณฑ์ OEM 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00

 600.00

 544.87   426.91   185.90  

ปี2553 ปี2554 ปี2555 

Millions 

G -22% 

G -56% 



11 

กราฟแสดงรวมรายได้จากการขาย 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

กราฟแสดงเปรียบเทียบยอดขายผลติภัณฑ์                                               
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย และ OEM 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



Myanmar : Sabina shop  
in Time Magazine  



Standalone shop - Hai Ba Trung Rd. 



Premier shopping  complexes 



Laos  
Business  launce  : since 2011 
Channel : Lady shop, Vientiane 

 
   
 



Philippines – Landmark Trinoma 
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หน่วย :ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2555 2555 

สินทรัพย์รวม 2,167.39 1,093.71 

หนีสิ้นรวม    862.99          93.14       

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,304.40 1,000.57      

บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ฐานะการเงิน 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

2554 2555 
เปล่ียนแปลง 

2554 2555 
เปล่ียนแปลง  

% % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,900.93 2,014.72           5.99 811.59 763.54 (5.92) 

รายได้อืน่ 26.34 17.76        (32.57) 17.46 16.06 (8.02) 

รวมรายได้ 1,927.27 2,032.48           5.46 829.05 779.60 (5.96) 

ต้นทุนขาย 1,073.43 1,012.59          (5.67) 645.75 608.63 (5.75) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 718.24 823.55         14.66 111.87 84.35 (24.60) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,791.67 1,836.14           2.48 757.62 692.98 (8.53) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงินได้ 135.60 196.34         44.79 71.43 86.62 21.27 

ดอกเบีย้จ่าย 16.70 22.03         31.92 1.17 1.17 0.00 

ภาษเีงินได้นิติบุคคล 56.12 81.91         45.96 12.49 12.66 1.36 

ก าไรสุทธิ 62.78 92.40         47.18 57.77 72.79 26.00 

ก าไรต่อหุ้น(บาท) 0.18 0.27        0.17 0.21   

งบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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 รายการ 2554 2555 เปล่ียนแปลง 2554 2555 เปล่ียนแปลง 

% % 

ก าไรขั้นต้น 827.50 1,002.13 21.10 165.84 154.91 (6.59) 

อตัราก าไรขั้นต้น 43.53 49.74 14.27 20.43 20.29 (0.69) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 109.26 178.58 63.44 53.97 70.56 30.74 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 5.75 8.86 54.09 6.65 9.24 38.95 

ก าไรสุทธิ 62.78 92.40 47.18 57.77 72.79 26.00 

อตัราก าไรสุทธิ 3.26 4.55 39.57 6.97 9.34 34.00 

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 4.94 7.27 47.17 5.94 7.45 25.42 

วเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2555 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ
รับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  
2555 
 

วาระที ่3 
พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



23 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

    สินทรัพย์รวม 2,167.39 1,093.71 

   หนีสิ้นรวม     862.99      93.14 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,304.40 1,000.57 

   รายได้รวม 2,032.48    779.60     

   ก าไรสุทธิ     92.40         72.79 

   ก าไรต่อหุ้น (บาท)       0.27            0.21 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการลงมติ ในวาระที ่3 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



25 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักส ารองตามจ านวนที่
กฎหมายก าหนดและตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จ ากดัและข้อบังคบัของ
บริษัทได้ก าหนดให้บริษัทต้อง จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)      
 

วาระที ่4 
พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรเงนิปันผล 
และเงินส ารองประจ าปี พ.ศ. 2555 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



26 

               จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจด 

ทะเบียน ในปี 2555  บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะบริษทัจ านวน  

 72.79  ล้านบาทและก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจ านวน   92.40  ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมัต ิดงันี ้

  1) อนุมัตจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2555 จากผลก าไรสุทธิประจ าปี     

                2555  โดยจ่ายเป็นเงนิหุ้นละ 0.115   บาท  รวมเป็นเงิน 39.9625       

                ล้านบาทแต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้จ่ายเงินปัน       

                ผลระหว่างกาลไปแล้ว  จ านวน หุ้นละ 0.065  บาท ดงัน้ันเงินปัน 

                             

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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                   ผลทีบ่ริษทัฯ จะต้องจ่ายเพิม่ คอื เงนิปันผลหุ้นละ  0.05  บาท                  
        จ านวน 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นจ านวนเงนิ  17.375  ล้านบาท 

                   โดยก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นทีม่ีสิทธิรับเงนิปันผลในวนัที ่ 25    

                   เมษายน   2556 และให้รวบรวมรายช่ือ  ตาม ม.225  ของ พ.ร.บ.     

                   หลกัทรัพย์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัที ่26  เมษายน 2556     

                   และก าหนดจ่ายเงนิปันผล ในวนัที่ 9  พฤษภาคม 2556 

   

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



28 

  

  2) ให้จดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เป็น 

                จ านวนเงิน   0.03  ล้านบาท  รวมกบัเงนิสะสมส ารองกฎหมาย 

                ทีม่ีอยู่เดมิ 34.72 ล้านบาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

                กฎหมายทั้งส้ิน  34.75   ล้านบาท (ครบ 10 % ของทุนจดทะเบียน    

                ตามที่กฎหมายก าหนด) 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล หน่วย 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 

  ก าไรสุทธิ ล้านบาท 62.78 92.40 57.77 72.79 

  จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 69.50 347.50 69.50 347.50 

  เงนิปันผล บาท/หุ้น   0.15 0.115 0.15 0.115  

  จ านวนเงินปันผลรวมทั้งส้ิน ล้านบาท  10.425 39.9625 10.425 39.9625   

  สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ %    16.61 43.25 18.05 54.90 

สรุปรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการลงมติ ในวาระที ่4 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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     ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดัและตามข้อบังคบัของบริษัท
ข้อ 17 ก าหนดให้ทุกปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดและกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลอืกตั้งใหม่
ได้  ซ่ึงปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน 

วาระที ่5 
พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทน 
กรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่านคือ 
1. นายอมรเทพ        อสีปัญญา            กรรมการบริษัท 
2. นางสาวสมศรี      ศรีปทุมรักษ์        กรรมการบริษัท 
3. นายยุทธนา           อดพิฒัน์              กรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

 

 ในวาระนี้การเสนอช่ือบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเป็นกรรมการ
น้ันเป็นสิทธิของผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัที่จะเสนอช่ือบุคคลที่ตนเอง 
พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็น
ตัวแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท ส่วนอ านาจในการพจิารณาเลอืกผู้ใด
เป็นกรรมการ 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัทให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอบุคคลเพือ่รับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 

ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 น้ัน
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้
ร่วมกันพจิารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออก
จากวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัท 
มหาชน จ ากดั และตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
  
       

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ มี
ประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทได้
จงึเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เพือ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ทั้งหมด ทีอ่อกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลบัเข้าด ารง ต าแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยแต่งตั้ง นายยุทธนา อดิพัฒน์ เป็นกรรมการ
อสิระ อกีต าแหน่งหนึ่งด้วย 

ส าหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน  ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสาร
เชิญประชุมแล้ว  ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย  ล าดบัที ่3 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่

ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการปี 

2555 (คร้ัง) 

 นายอมรเทพ     อสีปัญญา 6 5/5 

 นางสาวสมศรี   ศรีปทุมรักษ์ 6 5/5 

 นายยุทธนา       อดพิฒัน์ 6 5/5 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
เป็นกรรมการ 

ประเภท 
กรรมการ 

จ านวน 
หุ้น 

คดิเป็น% ของหุ้น 
ทีม่ีสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

  นายอมรเทพ   อสีปัญญา กรรมการบริษัท - - 

  น.ส.สมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการบริษัท 10,000 0.003% 

  นายยุทธนา  อดิพฒัน์ 
กรรมการบริษัท 

และกรรมการอสิระ 
- - 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ประวัตบิุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 
 
ชื่อ-นามสกุล         -  นายอมรเทพ อสีปัญญา 
อายุ    -  44  ปี   
สัญชาต ิ    - ไทย 
การศึกษา    - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - DAP รุ่น 63/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท              - กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  - 6  ปี 
ประสบการณ์การท างาน               -  2550-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร          บริษัทซาบีน่าจ ากัด(มหาชน)  
                                                                                                                       บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
                -  ต.ค.53-ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการสายงานกลยุทธ          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
                              และพัฒนาธุรกิจ     
                                              -  2550-ก.ย.53       ผู้อ านวยการสายงานขาย               บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
                              ในประเทศ  
         -  2538-2550         ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ           บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
กจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

การถือหุ้นในบริษัท          -  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555  -  สามัญผู้ถือหุ้น                        1/1      คร้ัง 

                                                                                                              -  วสิามัญผู้ถือหุ้น                      1/1      คร้ัง 

                             -   คณะกรรมการบริษัท              5/5      คร้ัง 

                             -   คณะกรรมการบริหาร         14/14      คร้ัง 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง           -  กรรมการบริษัท 

คุณสมบัติต้องห้าม          -  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดเกีย่วกบัทรัพย์  

                         ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล           - นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ 
อายุ           - 49 ปี 
สัญชาต ิ           - ไทย 
การศึกษา           - ปริญญาโท สาขาการตลาดมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ            - DAP รุ่น 63/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท           - กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท         - 6  ปี 
ประสบการณ์การท างาน          - 2550-ปัจจุบัน   กรรมการบริหารและ              บริษัทซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
    -  ต.ค.53-ปัจจุบัน        ผู้อ านวยการสายงานขาย         บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
                    ในประเทศ  
                                                                                รักษาการผู้อ านวยการสายงาน  บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                จัดซือ้และเตรียมการผลิต 
                                                 - 2550-ก.ย.53             ผู้อ านวยการสายงานจดัซือ้       บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
                    และเตรียมการผลิต 
                                                 - 2538-2550               รองผู้จัดการโรงงาน                บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
กจิการอืน่ (ที่ไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

การถือหุ้นในบริษัท                       -  10,000 หุ้น คดิเป็น  0.003% 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555                 -  สามัญผู้ถือหุ้น  1/1  ครัง้ 
                                                                -  วสิามัญผู้ถือหุ้น  1/1  ครัง้ 
                                                                -  คณะกรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 
                       -  คณะกรรมการบริหาร   14/14 ครัง้ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้         -  กรรมการบริษัท 
คุณสมบัตต้ิองห้าม                      - ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกับ 
                     ทรัพย์ ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



41 

ชื่อ-นามสกุล                                -   นายยุทธนา       อดพิัฒน์ 
อายุ    -    68 ปี 
สัญชาต ิ    -   ไทย 
การศึกษา    -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
                     Eastern New Maxico UN 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    -  DAP รุ่น 63/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท     -  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  -  6  ปี 
ประสบการณ์การท างาน   -  2550-ปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบ              บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
                 2545-2548               ผู้เช่ียวชาญด้านการภาษี        สรรพากรภาค 7   

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
กจิการอืน่ (ที่ไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

การถือหุ้นในบริษัท                            -  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555                -  สามัญผู้ถือหุ้น                      1/1  ครัง้ 
                                                       -  วสิามัญผู้ถือหุ้น                      1/1  ครัง้ 
                            -  คณะกรรมการบริษัท      5/5 ครัง้ 
                         -  คณะกรรมการตรวจสอบ      4/4     ครัง้ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้           -  กรรมการอสิระ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม                             - ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกับทรัพย์                     
                                                          ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
   

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

   -  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที ่
ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

   -  เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น 

   -  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยส าคัญ อันมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอสิระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยมืเงิน 
หรือการกู้ยมืเงนิ) 

ไม่ม ี

   - เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย ไม่เป็น 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิ ส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการลงมติ ในวาระที ่5 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



45 

วาระที ่6 

เพื่อให้การพิจารณาในวาระนี้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม ตามหลัก 
ธรรมาภบิาล และไม่เกดิ Conflict of interest 

ดงัน้ันผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง  และไม่เข้าร่วม
ประชุมในวาระนี ้ ซ่ึงได้แก่ 

นายวโิรจน์     ธนาลงกรณ์ 
นายบุญชัย     ปัณฑุรอมัพร 
นายอภิสิทธ์ิ     จงกติติพงศ์ 
น.ส.สมศรี     ศรีปทุมรักษ์ 
น.ส.วชิรวรรณ  แย้มศรี 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

พจิารณาและอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 



46 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเดิมที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนพืน้ฐานส าหรับกรรมการทุกคนในอตัราเท่ากนั และ
ค่าตอบแทนตามความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมายเพิม่เติม ตลอดจนบ าเหน็จกรรมการ ดงันี้ 

ต าแหน่ง   ค่าตอบแทน(บาท/เดือน) 
     ประธานกรรมการ 30,000 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ   5,000 

     ประธานกรรมการบริหาร   5,000 

     กรรมการ 10,000 

     กรรมการตรวจสอบ   5,000 

     กรรมการบริหาร   5,000 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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บ าเหน็จกรรมการก าหนดเป็น ไม่เกนิปีละ 3 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็น
รายไตรมาสและ ให้กรรมการมีอ านาจจัดสรร  และก าหนดส่วนแบ่งระหว่าง
กนัเอง ซ่ึงในปี 2555  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,490,000 บาท 

   บ าเหน็จคณะกรรมการ    1,765,000 บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 360,000 บาท 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนของบริษัท เน่ืองจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน  การขยายตัวทางธุรกิจและผลการด าเนินงานรวมถึง
อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนเท่า
เดมิ เท่ากบั ปี 2555  แก่คณะกรรมการ  รายละเอยีด ดงันี ้  

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2555 
1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   - ประธานกรรมการ 
   - กรรมการ 
   - บ าเหน็จรายไตรมาส 

 
30,000บาท/คน/เดอืน 
10,000บาท/คน/เดอืน 
ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท 
โดยให้มีการจ่ายเป็นราย
ไตรมาสและให้กรรมการมี
อ านาจจัดสรรและก าหนด
ส่วนแบ่งระหว่างกนัเอง 

 
30,000บาท/คน/เดอืน 
10,000 บาท/คน/เดอืน 
ไม่เกนิปีละ 3 ล้านบาท 
โดยให้มีการจ่ายเป็นราย
ไตรมาสและให้กรรมการ
มีอ านาจจัดสรรและ
ก าหนดส่วนแบ่งระหว่าง
กนัเอง 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2555 

  2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     - กรรมการตรวจสอบ 

 
  5,000บาท/คน/เดือน 
  5,000บาท/คน/เดือน 

 
   5,000บาท/คน/เดือน 
   5,000บาท/คน/เดือน 

  3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
     - ประธานกรรมการบริหาร 
     - กรรมการบริหาร 

 
  5,000บาท/คน/เดือน 
  5,000บาท/คน/เดือน 

 
   5,000บาท/คน/เดือน 
   5,000บาท/คน/เดือน 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการลงมติ ในวาระที ่6 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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วาระที ่7 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และแนวทาง
การปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต  ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ืองหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ข้อ7 (7) ระบุให้บริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี 
 
 

               
 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
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           หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคดิเห็นต่องบการเงนิของบริษทัมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกนั 
โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบ
บัญชีเดยีวกบัผู้สอบบัญชีรายเดมิได้                                                                   

            ซ่ึงปี 2555  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง  ศาสตราจารย์ เกษรี   
ณรงค์เดช หรือ นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน  หรือนายชัยยุทธ  อังศุ
วิทยา  หรือนายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 76 , 
4563 , 3885  และ 4885 ตามล าดบั แห่งส านักงาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซิเอท 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ซ่ึงศาสตราจารย์เกษรี   ณรงค์เดช  เป็นผู้สอบ 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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    บัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี  
ตั้งแต่ปี 2548-2552    และนาง ณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน เป็นผู้สอบ
บัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปี 2553-2555  ส่วนนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีที่ลง
ลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทย่อย คือ บริษัท ซาบีน่าฟาร์
อสีท์ จ ากดั  เป็นระยะเวลา 5 ปี  ตั้งแต่ปี 2548-2552 และนาง ณัฐสรัคร์   
สโรชนันท์จีนเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษัทย่อย คือ บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จ ากัด  เป็นระยะเวลา 3 ปี  
ตั้งแต่ปี 2553-2555  โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษทัทั้งส้ิน 830,000 บาท 

   
 
 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จาก
ผลงานและความต่อเน่ืองของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดท ารายงาน 
การประสานงานต่าง ๆ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซ่ึงที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซิเอท มีผลงานอยู่ในระดบั
ที่น่าพอใจ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเห็นควร
เสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมัตแิต่งตั้ง 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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           1. ศาสตราจารย์เกษรี     ณรงค์เดช       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่76 
           2. นางณฐัสรัคร์      สโรชนันท์จีน       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4563 
           3. นายชัยยุทธ     องัศุวทิยา                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3885    
           4. นายสุมิตร      ขอไพบูลย์                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4885 
 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ
รอบบัญชีปี2555 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งส้ิน 830,000 บาท 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2555 

บริษัท  
ซาบน่ีา 
จ ากดั 

(มหาชน) 

ค่าสอบบญัชีงบการเงนิประจ าปี  360,000 360,000 

ค่าสอบบญัชีงบการเงนิรวม 80,000 80,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจ าปี 40,000 40,000 

ค่าตรวจสอบรายงานตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบบั 50,000 50,000 

ค่าสอบทานงบการเงนิส าหรับไตรมาส 1,2 และ 3 300,000 300,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่นค่าเดินทาง  ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม
จ านวนทีจ่่ายจริง 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย :  บาท 
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ค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2555 

บริษัท 
ซาบน่ีา  
ฟาร์อสีท์ 
จ ากดั  

ค่าสอบบญัชีงบการเงนิประจ าปี 330,000 330,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจ าปี - โรงงาน 50,000 50,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจ าปี - สาขา 20,000 20,000 

ค่าสอบทานงบการเงนิส าหรับไตรมาส 1,2 และ 3 210,000 210,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่นค่าเดินทาง  ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม
จ านวนทีจ่่ายจริง 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน่วย :  บาท 
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ผลการลงมติ ในวาระที ่7 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

วาระที ่8 

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 


