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การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

คร้ังที ่1/2557

บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)                       9 เมษายน 2557
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ด้วยคณะกรรมการบริษทัได้มมีตใิห้เรียก

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2557

ในวนัพธุ ที ่9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ สํานักงานสาขาของบริษทั ช้ัน 7 ห้อง 702

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เพือ่พจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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องค์ประชุม
บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)



4

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1/2556เมื่อวันที่  10 เมษายน 2556 ซ่ึงได้

จัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

คร้ังที ่1/2556  เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2556

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ผลการลงมตใินวาระที ่1
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2556 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2556 ของบริษัท ซ่ึงได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัประจําปี 2556

วาระที ่2

พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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ผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2556

ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ปี 2556

รายไดร้วม (ลา้นบาท)      2,032.48      2,189.43 

กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)        111.52        117.15 

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
  ผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ           

  บริษัทย่อย       

       รายได้จากการขายในประเทศ        1,454.08             75.45        1,800.65             88.59        1,960.47             89.54 

       รายได้จากการขายต่างประเทศ             19.94               1.03             24.05               1.18             17.23               0.79 

       รวมรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้   

       เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย        1,474.02             76.48        1,824.70             89.78        1,977.70             90.33 

  ผลติภณัฑ์ OEM       

       รวมรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ OEM           426.91             22.15           185.90               9.15           199.96               9.13 

  รวมรายได้จากการขาย        1,900.93             98.63        2,010.61             98.92        2,177.66             99.46 

  รวมรายได้จากการบริการ                    -                      -                 4.11               0.20  -  - 

  รายได้อืน่             26.34               1.37             17.76               0.87             11.77               0.54 

  รวมรายได้        1,927.27           100.00        2,032.48           100.00        2,189.43           100.00 
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลติภณัฑ์

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัย่อย

 - 

200 
400 
600 
800 

1,000 
1,200 
1,400 
1,600 
1,800 
2,000 

1,474.02 1,824.70 1,977.70 

Millions

2554

2555

2556G 24%

G 8%



10

กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลติภณัฑ์ OEM
บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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กราฟแสดงรวมรายได้จากการขาย
บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

กราฟแสดงเปรียบเทยีบยอดขายผลติภณัฑ์                                               

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัย่อย และ OEM
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หน่วย :ล้านบาท

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

2556 2556

สินทรัพย์รวม 2,293.40 1,160.62

หนีสิ้นรวม 821.12 122.94

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 1,472.28 1,037.68

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ฐานะการเงนิ

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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งบกาํไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

รายการ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2555 2556
เปล่ียนแปลง

2555 2556
เปล่ียนแปลง

 %  % 

  รายได้จากการขายและบริการ              2,014.72              2,177.66 8.09                 763.54                 786.99 3.07

  รายได้อืน่                   17.76                   11.77 (33.73)                   16.06                   11.81 (26.46)

  รวมรายได้              2,032.48              2,189.43 7.72                 779.60                 798.80 2.46

  ต้นทุนขาย              1,012.59              1,061.48 4.83                 608.63                 630.83 3.65

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                 823.55                 947.75 15.08                   84.35                   81.12 (3.83)

  รวมค่าใช้จ่าย              1,836.14              2,009.23 9.43                 692.98                 711.95 2.74

  กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้                 196.34                 180.20 (8.22)                   86.62                   86.85 0.27

  ต้นทุนทางการเงิน                   22.03                   16.08 (27.01)                     1.17                          -   (100.00)

  ภาษีเงินได้นิตบุิคคล                   62.79                   46.97 (25.20)                   17.25                   13.20 (23.48)

  กาํไรสุทธิ                 111.52                 117.15 5.05                   68.20                   73.65 7.99

  กาํไรต่อหุ้น(บาท)                     0.32                     0.34                      0.20                     0.21  
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วเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร
บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2555 2556 เปลีย่นแปลง 2555 2556 เปลีย่นแปลง

 %  % 

  กาํไรขั้นต้น    1,002.13    1,116.18         11.38 154.91       156.16          0.81

  อตัรากาํไรขั้นต้น         49.74         51.26          3.06 20.29        19.84          (2.22)

  กาํไรจากการดาํเนินงาน       178.58       168.43           (5.68) 70.56        75.04          6.35

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน            8.86            7.73         (12.75) 9.24         9.54          3.25

  กาํไรสุทธิ        111.52        117.15          5.05         68.20       73.65          7.99

  อตัรากาํไรสุทธิ            5.49            5.35           (2.55) 8.75        9.22          5.37

  อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น            8.45            8.15           (3.55) 6.94        7.19          3.60
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งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 ตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงาน

ประจําปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ

รับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร

ขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2556

วาระที ่3

พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไร

ขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

    สินทรัพย์รวม 2,293.40 1,160.62

   หนีสิ้นรวม 821.12 122.94

   ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,472.28 1,037.68

   รายได้รวม 2,189.43 798.80    

   กาํไรสุทธิ 117.15   73.65

   กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.34     0.21

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ผลการลงมตใินวาระที ่3
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจํานวนที่

กฎหมายกาํหนดและตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากดัและข้อบังคบัของ

บริษัทได้กําหนดให้บริษัทต้อง จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย

ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี     

วาระที ่4

พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรเงนิปันผล

ประจาํปี พ.ศ. 2556

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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               จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมไีม่น้อยกว่าจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ในปี 2556  บริษทัมกีาํไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะบริษัท

จํานวน 73.65  ล้านบาทและกาํไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจํานวน  117.15  

ล้านบาท

    ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา

อนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจําปี 2556 จากผลกาํไรสุทธิประจําปี 2556  

โดยจ่ายเป็นเงนิหุ้นละ 0.13   บาท  รวมเป็นเงนิ 45.175 ล้านบาทแต่

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได้มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไป

แล้ว  จํานวน หุ้นละ 0.065  บาท ดงัน้ันเงนิปันผลทีบ่ริษทัฯจะต้อง

                            

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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        จ่ายเพิม่ คอื เงนิปันผลหุ้นละ  0.065  บาท  จํานวน 347.50 ล้านหุ้น  

รวมเป็นจํานวนเงนิ  22.5785  ล้านบาทโดยกาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้น

ทีม่สิีทธิรับเงนิปันผลในวนัที่  25  เมษายน   2557 และให้รวบรวม

รายช่ือ  ตาม ม.225  ของ พ.ร.บ.  หลกัทรัพย์โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนในวนัที ่28  เมษายน 2557 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผล ใน

วนัที ่8  พฤษภาคม 2557

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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สรุปรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล
บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย
งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะ

บริษทั

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556

  กาํไรสุทธิ ล้านบาท 111.52 117.15 68.20 73.65

  จาํนวนหุ้น ล้านหุ้น 347.50 347.50 347.50 347.50

  เงนิปันผล บาท/หุ้น 0.115 0.13 0.115 0.13 

  จาํนวนเงนิปันผลรวมทั้งส้ิน ล้านบาท 39.9625 45.1750 39.9625 45.1750  

  สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักาํไรสุทธิ % 35.83 38.56 58.60 61.35
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ผลการลงมตใินวาระที ่4
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     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามข้อบังคับของ

บริษทัข้อ 17 กาํหนดให้ทุกปีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมดและกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการ

เลอืกตั้งใหม่ได้  ซ่ึงปัจจุบันมกีรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

วาระที ่5

พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทน

กรรมการทีต้่องออกตามวาระ

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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สําหรับในปีนี ้มกีรรมการทีต้่องออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่านคอื

1. นายบุญชัย ปัณฑุรอมัพร      กรรมการบริษทั

2. นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์    กรรมการบริษทั

3. นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี    กรรมการบริษทั

4. นางสาวรววีลัย์ ภยิโยพนากลุ    กรรมการบริษทัและกรรมการอสิระ

 ในวาระนี้การเสนอช่ือบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ งเป็น

กรรมการน้ันเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอช่ือ

บุคคลที่ตนเอง พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ

เหมาะสมทีจ่ะเป็นตวัแทนในการทาํหน้าทีก่รรมการบริษทั

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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ส่วนอาํนาจในการพจิารณาเลอืกผู้ใดเป็นกรรมการกาํหนดให้เป็น
อํานาจของผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการ
เลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั

ในระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 น้ัน
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
การแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้
ร่วมกนัพจิารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออก
จากวาระทั้งหมดดงักล่าว มคุีณสมบัตคิรบถ้วนตาม พ.ร.บ. 

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท มหาชน จํากัด และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์สํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ด่าง

พร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น เพือ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลบั

เข้าดํารง ตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยแต่งตั้ง นางสาวรวีวัลย์  

ภยิโยพนากลุ เป็นกรรมการอสิระ อกีตําแหน่งหน่ึงด้วย

สําหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน  ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสาร

เชิญประชุมแล้ว  ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย  ลาํดบัที ่3

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
จาํนวนปีทีด่าํรง

ตาํแหน่ง

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการปี 2556 (คร้ัง)

 นายบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร 7 4/4

 นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ 2 4/4

 นางสาววชิรวรรณ  แย้มศรี 2 4/4

 นางสาวรววีลัย์  ภยิโยพนากลุ 7 4/4

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ

เป็นกรรมการ

ประเภท

กรรมการ

จาํนวน

หุ้น

คดิเป็น% ของหุ้น

ทีม่สิีทธิออกเสียง

ทั้งหมด

  นายบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร กรรมการบริษทั 10,000 0.003%

  นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษทั - -

  น.ส.วชิรวรรณ  แย้มศรี กรรมการบริษทั 35,000 0.01%

  น.ส.รววีลัย์  ภยิโยพนากลุ
กรรมการบริษทั

และกรรมการอสิระ
- -

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)



ช่ือ-นามสกลุ -  นายบุญชัย ปํณฑุรอมัพร

อายุ -  50 ปี 

สัญชาติ -  ไทย

การศึกษา -  ปริญญาโทสาขาการตลาด  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - DAP รุ่น 63/2007   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- EDP  รุ่นที ่5/2010  จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตาํแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท -  7  ปี

ประสบการณ์การทาํงาน -  2550-ปัจจุบัน      -   ประธานกรรมการบริหารและ          บริษัท ซาบีน่าจํากดั(มหาชน)

                                                                                                       กรรมการผู้จัดการ 

          -  กรรมการและประธานกรรมการ      บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อสีท์ จํากดั                                            

                                                                                                      บริหาร 

-  2538-2550           -  ผู้อาํนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ     บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อสีท์ จํากดั

- 2535-2536 - ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ             บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อสีท์ จํากดั
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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ

ให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บริษทัจดทะเบียน
กจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผู้บริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถอืหุ้นในบริษทั        -  10,000   หุ้น        คดิเป็น 0.003%

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 -  สามญัผู้ถอืหุ้น                        1/1      คร้ัง

                           -  คณะกรรมการบริษทั              4/4      คร้ัง

                           -  คณะกรรมการบริหาร         14/14      คร้ัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง -  กรรมการบริษทั

คุณสมบตัต้ิองห้าม        -  ไม่มปีระวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ 

                      ซ่ึงได้กระทาํโดยทุจริต

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

ช่ือ-นามสกลุ -  นางสุชัญญา    ธนาลงกรณ์   

อายุ -  59 ปี

สัญชาติ -  ไทย

การศึกษา -  ปริญญาโท  รัฐศาสตร์

                                                             มหาวทิยาลยัรามคาํแหง        

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - DAP105/2013  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

ตาํแหน่งในบริษทั    -  กรรมการบริษทั

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั - 2 ปี

ประสบการณ์การทาํงาน - 2552 - ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ     บริษทั 36 PROPERTY  จํากดั

 -  2539 - 2552         กรรมการผู้จัดการ     บริษทั SGF TRADING (THAILAND) จํากดั

- 2535 - 2539         กรรมการผู้จัดการ     บริษทั FRANK JEWELRY จํากดั
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บริษทัจดทะเบียน
กจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผู้บริหาร

ไม่มี ไม่มี
กรรมการผู้จัดการ บริษทั 

36 Property จาํกดั
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท                     -  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556                -  สามญัผู้ถือหุ้น            1/1 คร้ัง

-  คณะกรรมการบริษัท             4/4 คร้ัง

                    -  คณะกรรมการบริหาร      14/14 คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -  กรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม                    - ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิเกีย่วกบั

                  ทรัพย์ ซ่ึงได้กระทาํโดยทุจริต

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

ช่ือ-นามสกลุ -   นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี   

อายุ -   49 ปี

สัญชาติ -   ไทย

การศึกษา -   ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์(การคลงั)

                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั       

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - DAP 99/2012  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- EDP 10 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตาํแหน่งในบริษัท -   กรรมการบริษัท

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 2 ปี

ประสบการณ์การทาํงาน -   2555-ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการบริหาร     บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

- 2555-ปัจจุบัน ผู้อาํนวยการสายงานผลติ      บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

- 2550-2555 ผู้จัดการฝ่ายผลติ     บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บริษทัจดทะเบียน
กจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผู้บริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท                     -  35,000  หุ้น คดิเป็น 0.01%

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556                -  สามญัผู้ถือหุ้น             1/1 คร้ัง

-  คณะกรรมการบริษัท        4/4 คร้ัง

                    -  คณะกรรมการบริหาร      14/14 คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -  กรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม                    - ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิเกีย่วกบั

                  ทรัพย์ ซ่ึงได้กระทาํโดยทุจริต

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)



37

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ช่ือ-นามสกลุ -  นางสาวรววีลัย์       ภยิโยพนากลุ

อายุ -  67 ปี

สัญชาติ -  ไทย

การศึกษา -  ปริญญาโทบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต

   Michigan State  University  USA

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - DAP  ปี 2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

- ACP  ปี 2005  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

ตาํแหน่งในบริษทั -  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั - 7  ปี

ประสบการณ์การทาํงาน -  2550-ปัจจุบัน   กรรมการอสิระและประธาน    บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน)                                                                               

                                                                                                                      กรรมการตรวจสอบ  

-  2545-ปัจจุบัน       กรรมการอสิระและกรรมการ      บริษทั ทาทา สตลี(ประเทศ                          

                                                                                                                    ตรวจสอบ                                   ไทย) จาํกดั(มหาชน)                  

- 2542-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการ   บริษทั ไทยแคนเปเปอร์ จาํกดั

                                                                                                                    ตรวจสอบ                                    (มหาชน)

                                                                        - 2538- ปัจจุบัน           กรรมการอสิระและกรรมการ      บริษทั  ไทยเทพรสผลติภณัฑ์ 

                           ตรวจสอบ         อาหาร จาํกดั (มหาชน)          

- 2513-2550                ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      คณะพาณชิยศาสตร์และการ    

                                                                                                                                                                                  บัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บริษทัจดทะเบียน
กจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักนั/

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผู้บริหาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท                            -  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2555               -  สามญัผู้ถือหุ้น                       1/1 คร้ัง

                           -  คณะกรรมการบริษัท      4/4 คร้ัง

                      -  คณะกรรมการตรวจสอบ      4/4    คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอสิระ

คุณสมบัติต้องห้าม                            -  ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิเกีย่วกบัทรัพย์                    

                                                          ซ่ึงได้กระทาํโดยทุจริต
  

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบตัิ

   -  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที ่

ปรึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจาํ
ไม่เป็น

   -  เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น

   -  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสําคัญ อันมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที่

ได้อย่างเป็นอสิระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดบิ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยมืเงนิ 

หรือการกู้ยมืเงนิ)

ไม่มี

   - เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/ บริษทัย่อย ไม่เป็น

คุณสมบตัเิพิม่เตมิ สําหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ผลการลงมตใินวาระที ่5
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วาระที ่6

เพื่อให้การพิจารณาในวาระนี้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม ตาม
หลกัธรรมาภิบาล และไม่เกดิ Conflict of interest

ดังน้ันผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง  และไม่เข้า
ร่วมประชุมในวาระนี ้ ซ่ึงได้แก่

- นายวโิรจน์      ธนาลงกรณ์ - นายบุญชัย      ปัณฑุรอมัพร

- นายอภิสิทธ์ิ     จงกติตพิงศ์ - น.ส.สมศรี         ศรีปทุมรักษ์

- น.ส.วชิรวรรณ  แย้มศรี

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

พจิารณาและอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึง

กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเดิมที่

ประชุมผู้ถอืหุ้นได้อนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนพืน้ฐานสําหรับกรรมการทุกคนในอตัราเท่ากนั และ

ค่าตอบแทนตามความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมายเพิม่เตมิ ตลอดจนบําเหน็จกรรมการ ดงันี้

ตาํแหน่ง  ค่าตอบแทน(บาท/เดอืน)

     ประธานกรรมการ 30,000

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000

     ประธานกรรมการบริหาร 5,000

     กรรมการ 10,000

     กรรมการตรวจสอบ 5,000

     กรรมการบริหาร 5,000

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บําเหน็จกรรมการกาํหนดเป็น ไม่เกนิปีละ 3 ล้านบาท โดยให้มีการ

จ่ายเป็นรายไตรมาสและ ให้กรรมการมีอํานาจจัดสรร  และกําหนดส่วนแบ่ง

ระหว่างกนัเอง ซ่ึงในปี 2556  บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทน

   คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,560,000 บาท

   บําเหน็จคณะกรรมการ 1,900,000 บาท

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 360,000 บาท

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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การกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เน่ืองจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกําหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที่

ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  การขยายตัวทางธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานรวมถึงอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  เห็นสมควร

กําหนดค่าตอบแทนเท่าเดิม เท่ากับ ปี  2556  แก่คณะกรรมการ  

รายละเอยีด ดงันี้

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556

1.ค่าตอบแทนกรรมการ

   - ประธานกรรมการ

   - กรรมการ

   - บําเหน็จรายไตรมาส

30,000บาท/คน/เดอืน

10,000บาท/คน/เดอืน

ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท 

โดยให้มีการจ่ายเป็นราย

ไตรมาสและให้กรรมการมี

อํานาจจัดสรรและกําหนด

ส่วนแบ่งระหว่างกนัเอง

30,000บาท/คน/เดอืน

10,000 บาท/คน/เดอืน

ไม่เกนิปีละ 3 ล้านบาท 

โดยให้มกีารจ่ายเป็นราย

ไตรมาสและให้กรรมการ

มอีาํนาจจดัสรรและ

กาํหนดส่วนแบ่งระหว่าง

กนัเอง

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556

  2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

     - ประธานกรรมการตรวจสอบ

     - กรรมการตรวจสอบ

  5,000บาท/คน/เดอืน

 5,000บาท/คน/เดอืน

 5,000บาท/คน/เดอืน

5,000บาท/คน/เดอืน

  3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

     - ประธานกรรมการบริหาร

     - กรรมการบริหาร

  5,000บาท/คน/เดอืน

5,000บาท/คน/เดอืน

5,000บาท/คน/เดอืน

5,000บาท/คน/เดอืน

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ผลการลงมตใินวาระที ่6
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วาระที ่7

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
แนวทางการปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต  ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่  ทจ .11/2552 เ ร่ือง
หลกัเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  ข้อ7 (7) ระบุ
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการ
หมุนเวยีนผู้สอบบัญชี

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
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                หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชี

ติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสํานัก

งานสอบบัญชีเดยีวกบัผู้สอบบัญชีรายเดมิได้                                                                  

                 ซ่ึงปี 2556  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง  ศาสตราจารย์ เกษรี   

ณรงค์เดช หรือ นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน  หรือนายชัยยุทธ  อังศุ

วิทยา  หรือนายสุมิตร  ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 76 

, 4563 , 3885  และ 4885 ตามลําดับ แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ

เอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงศาสตราจารย์เกษรี   ณรงค์เดช  เป็น

ผู้สอบ

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)



50

     บัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี  ตั้งแต่ปี 
2548-2552    และนาง ณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือ
ช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555  ส่วน
นายชัยยุทธ  องัศุวทิยา เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษัทย่อย คือ บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จํากัด  เป็นระยะเวลา 5 ปี  ตั้งแต่ปี 
2548-2552 และนาง ณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีนเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือ
รับรองงบการเงินของบริษัทย่อย คือ บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จํากัด  เป็น
ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปี 2553-2555 และนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา เป็นผู้สอบ
บัญชีที่ลงลายมือรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556-
2557  โดยในปี 2557 กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งส้ิน 
900,000 บาท

 

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)



     คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี จาก

ผลงานและความต่อเน่ืองของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดทํารายงาน 

การประสานงานต่าง ๆ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซ่ึงที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีแห่งสํานักงาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท มีผลงานอยู่ในระดบั

ที่น่าพอใจ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเห็นควร

เสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัแิต่งตั้ง
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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           1. ศาสตราจารย์เกษรี     ณรงค์เดช       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่76

           2. นางณฐัสรัคร์      สโรชนันท์จนี        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4563

           3. นายชัยยุทธ     องัศุวทิยา                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3885   

           4. นายสุมติร      ขอไพบูลย์                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4885

จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับ
รอบบัญชีปี2557 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มี
มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษทัทั้งส้ิน 900,000 บาท

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
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 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2556

บริษทั 

ซาบีน่า

จาํกดั 

(มหาชน)

ค่าสอบบัญชีงบการเงนิประจาํปี 420,000 360,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงนิรวม 80,000 80,000

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจาํปี 40,000 40,000

ค่าตรวจสอบรายงานตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบับ - 50,000

ค่าสอบทานงบการเงนิสําหรับไตรมาส 1,2 และ 3 360,000 300,000

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  เช่นค่าเดนิทาง  ค่าไปรษณยีากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม

จาํนวนทีจ่่ายจริง

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

หน่วย :  บาท
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ค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2556

บริษทั

ซาบีน่า 

ฟาร์อสีท์ 

จาํกดั 

ค่าสอบบัญชีงบการเงนิประจาํปี 330,000 330,000

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจาํปี - โรงงาน 50,000 50,000

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจาํปี - สาขา 20,000 20,000

ค่าสอบทานงบการเงนิสําหรับไตรมาส 1,2 และ 3 240,000 210,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่นค่าเดินทาง  ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม

จาํนวนทีจ่่ายจริง

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน่วย :  บาท
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)
ผลการลงมตใินวาระที ่7
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บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)

วาระที ่8

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี
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