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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2559 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)                         21 เมษายน 2559 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียก 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ส านักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรนิทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประชุม 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่  24 เมษายน 2558 ซึ่งได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
วาระที่ 1 
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ผลการลงมติในวาระที่ 1 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2558 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 

 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
 

วาระที่ 2 

พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ 
บริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
ผลการด าเนินงาน ปี 2557 ปี 2558 

รายไดร้วม (ล้านบาท) 2,164.60 2,307.92 
ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 146.92 165.54 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างรายได ้
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
  ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ           
  บริษัทยอ่ย             
       รายได้จากการขายในประเทศ        1,960.47              89.54  1,881.80 86.94 1,997.50 86.55 
       รายได้จากการขายต่างประเทศ             17.23                0.79  29.36 1.36 48.68 2.11 

       รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต ้   
       เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย        1,977.70              90.33  1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 
  ผลิตภัณฑ ์OEM     
       รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ ์OEM           199.96                9.13  242.27 11.19 250.36 10.85 
  รวมรายได้จากการขาย        2,177.66              99.46  2,153.43 99.48 2,296.54 99.51 
  รวมรายได้จากการบรกิาร  -   -  - - 0.02 - 
  รายไดอ่ื้น             11.77                0.54  11.17 0.52 11.36 0.49 
  รวมรายได ้        2,189.43            100.00  2,164.60 100.00 2,307.92 100.00 
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย 

 1,800  
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

กราฟแสดงรายได้การขายต่างประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย 
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กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลิตภัณฑ์ OEM 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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กราฟแสดงรวมรายได้จากการขาย 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

กราฟแสดงเปรียบเทียบยอดขายผลติภัณฑ ์                                              
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษทัย่อย และ OEM 
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Sales Report Brand and OEM (2009-2015) 
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หน่วย :ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2558 2558 
สินทรัพย์รวม 2,215.86 1,214.24 
หนี้สินรวม 552.33 150.19 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,663.53 1,064.05 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ฐานะการเงิน 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

รายการ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  

2557 2558 
เปลี่ยนแปลง 

2557 2558 
เปลี่ยนแปลง 

 %   %  
  รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,153.43   2,296.56  6.65 697.41  718.26  2.99 
  รายได้อื่น 11.17  11.36  1.70 14.76  19.13  29.61 
  รวมรายได ้ 2,164.60   2,307.92  6.62 712.17  737.39  3.54 
  ต้นทุนขาย 1,012.12  1,099.02  8.59 552.96  564.25  2.04 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 953.12  996.82  4.58 83.81  84.32  0.61 
  รวมค่าใช้จ่าย 1,965.24  2,095.85  6.65 636.77  648.57  1.85 
  ก าไรกอ่นดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  199.35  212.08  6.39 75.40  88.82  17.80 
  ต้นทุนทางการเงิน 13.43  8.42  (37.30) - - 
  ภาษเีงินได้นิติบุคคล 39.01  38.12  (2.28) 11.68  11.63  (0.43) 
  ก าไรสุทธ ิ 146.92  165.54  12.67 63.72  77.20  21.16 
  ก าไรต่อหุ้น(บาท) 0.42  0.48  0.18  0.22  
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วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  

2557 2558 เปลี่ยนแปลง 2557 2558 เปลี่ยนแปลง 
 %   %  

  ก าไรขั้นต้น 1,141.31 1,197.53 4.93 144.45 154.01 6.62 
  อัตราก าไรขั้นต้น  53.00 52.14 (1.62) 20.71 21.44 3.52 
  ก าไรจากการด าเนินงาน 188.19 200.70 6.65 60.65 69.69 14.91 
  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 8.74 8.74 - 8.69 9.70 11.62 
  ก าไรสุทธิ 146.92 165.54 12.67 63.72 77.20 21.16 
  อัตราก าไรสุทธิ 6.79 7.17 5.60 8.95 10.47 16.98 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  9.67 10.25 6.00 6.07 7.27 19.77 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2558 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ
รับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2558 

วาระที่ 3 
พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

    สินทรัพย์รวม 2,215.86 1,214.24 

   หนี้สินรวม 552.23 150.19 

   ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,663.53 1,064.05 

   รายได้รวม 2,307.92 737.39 

   ก าไรสุทธ ิ 165.54 77.20 

   ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.22 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผลการลงมติในวาระที่ 3 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักส ารองตามจ านวนที่
กฎหมายก าหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเต็มจ านวน 
ตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบังคับ ข้อที่ 46 ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย      
 

วาระที่ 4 
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเงินปันผล 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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  ในปี 2558  บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจ านวน 
77.20 ล้านบาทและก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน  165.54  ล้าน
บาท 

  ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนมุัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ 0.19 บาท มี
จ านวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ 66.025 ล้านบาท แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จ านวน
หุ้นละ 0.08 บาท มีจ านวน 347.75 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 27.80 ล้านบาท 
ดังนัน เงนิปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558  

                             

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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 เป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาท จ านวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็น
เงิน 38.225 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทนุ (เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 
20) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปนัผล ในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

   

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล หน่วย 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

  ก าไรสุทธิ ล้านบาท 146.92 165.54 63.72 77.20 

  จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 347.50 347.50 347.50 347.50 

  เงินปันผล บาท/หุ้น 0.17 0.19 0.17 0.19 

  จ านวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 59.075 66.025 59.075 66.025 

  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ % 40.21 39.88 92.67 85.52 
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ผลการลงมติในวาระที่ 4 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 



26 

      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 17 ก าหนดให้ทุกปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการ
เลือกตั้งใหม่ได้  ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน 

วาระที่ 5 
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน 
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับในปีน้ี มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่านคือ 
1. นายอมรเทพ  อสีปัญญา    กรรมการบริษัท 
2. นาวสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์    กรรมการบริษัท 
3. นายยุทธนา  อดิพัฒน ์    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวสอบ 
         และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
         ค่าตอบแทน 

  ในวาระนี้การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเป็นกรรมการนั้น
เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ตนเอง 
พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทน
ในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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 ส่วนอ านาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
บุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 

 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจาก
วาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน 
จ ากัด 

 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส าหรับ
ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุม
แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
  

 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารง

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการปี 2558 (ครั้ง) 

 นายอมรเทพ   อสีปัญญา 9 4/4 

 นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ์ 9 4/4 

 นายยุทธนา  อดิพัฒน์ 9 4/4 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการ 

ประเภท 
กรรมการ 

จ านวน 
หุ้น 

คิดเป็น% ของหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

  นายอมรเทพ  อสีปัญญา กรรมการบริษทั - - 

  นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริษทั 10,000 0.03% 

  นายยุทธนา  อดิพัฒน ์ กรรมการอิสระ - - 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 



ชื่อ-นามสกลุ   -  นายอมรเทพ     อสีปญัญา 
อาย ุ   -  47 ป ี 
สัญชาต ิ   -  ไทย 
การศึกษา   -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  DAP รุ่น 63/2007   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท  -  กรรมการบริษัท 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ -  3  พฤษภาคม 2550 
ประสบการณ์การท างาน  -  2550-ปัจจุบัน      -   กรรมการบริษัท       บริษัท ซาบีน่าจ ากดั(มหาชน)                                                
                                                                                                  -   กรรมการและกรรมการบริหาร      บริษัท ซาบีน่า ฟารอ์ีสท ์จ ากัด                                                                               
                                                                   -  ต.ค.53-ปัจจุบัน  -   ผู้อ านวยการสายงานกลยุทธ             บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
                  และพัฒนาธุรกิจ                                                                      
   -  2553-ก.ย.53         -  ผู้อ านวยการสายงานขาย       บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากัด    
                  ในประเทศ 
   -  2538-2550           -   ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ       บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากัด                                                         
 32 

  
 

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท          -  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558  -  สามัญผู้ถือหุ้น                        1/1      ครั้ง 

                             -  คณะกรรมการบริษัท              4/4      ครั้ง 

                             -  คณะกรรมการบริหาร         12/12      ครั้ง 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง           -  กรรมการบริษัท 

คุณสมบัติต้องห้าม          -  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
                         ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อ-นามสกุล     -  นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ์   
อายุ     -  52 ปี 
สัญชาติ     -  ไทย 
การศึกษา     -  ปริญญาโท  สาขาการตลาด 
                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   -  DAP 63/2007  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท       -  กรรมการบริษัท 
การด ารงต าแหน่างกรรมการ    -  3  พฤษภาคม  2550 
ประสบการณ์การท างาน    -   2550 - ปัจจุบัน    - กรรมการบริษัท                              บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
                             - กรรมการและกรรมการบริหาร       บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
      -   ต.ค.53-ปัจจุบัน   - ผู้อ านวยการสายงานขาย                 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
                               ในประเทศ 
                             - รักษาการผู้อ านวยการสายงาน        บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
                                        จัดซื้อและเตรียมการผลิต 
      -   2550-ก.ย.53         - ผู้อ านวยการสายงานจัดซื้อ            บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
                                        และเตรียมการผลิต 
     -   2538-2550            - รองผู้จัดการโรงงาน          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท                       -  10,0000 หุ้น  คิดเป็น 0.003% 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556                 -  สามัญผู้ถือหุ้น             1/1  คร้ัง 
   -  คณะกรรมการบริษัท              4/4 คร้ัง 
                       -  คณะกรรมการบริหาร        12/12 คร้ัง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง         -  กรรมการบริษัท 
คุณสมบัติต้องห้าม                      - ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์  
      ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกลุ   -   นายยุทธนา  อดิพัฒน์ 
อาย ุ   -   71 ปี 
สัญชาต ิ   -   ไทย 
การศึกษา   -   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
                                                                       Eastern New Mexico UN 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  -  DAP รุ่น 63/2007  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท   -   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  -  3  พฤษภาคม  2550 
ประสบการณ์การท างาน  -   2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ    บริษัท ซาบีนา่ จ ากดั (มหาชน) 
     พิจารณาค่าตอบแทน 
   -   2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ    บริษัท ซาบีนา่ จ ากดั (มหาชน) 
     กรรมการตรวจสอบ 

-   2545-2548  ผู้เช่ียวชาญด้านการภาษี    สรรพากรภาค 7 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท                       -  ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556                 -  สามัญผู้ถือหุ้น               1/1  ครั้ง 
   -  คณะกรรมการบริษัท          4/4 คร้ัง 
                       -  คณะกรรมการคตรวจสอบ           4/4 คร้ัง 
   -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1/2 คร้ัง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง        -  กรรมการอิสระ 
คุณสมบัติต้องห้าม                      - ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์   
       ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ลักษณะความสมัพันธ ์ คุณสมบัต ิ

   -  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือที่ 
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

   -  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น 

   -  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยส าคัญ อันมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ  (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงิน 
หรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่ม ี

   - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย ไม่เป็น 

คุณสมบัติเพ่ิมเตมิ ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ  
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผลการลงมติในวาระที่ 5 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 6 

 เพื่อให้การพิจารณาในวาระนี้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล และไม่เกิด Conflict of interest 

 ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง  และไม่เข้า
ร่วมประชุมในวาระนี้  ซึ่งได้แก่ 

- นายวิโรจน์      ธนาลงกรณ์ - นายบุญชัย      ปัณฑุรอมัพร 
- นายสมคิด   ผดุงเกียรติศักด์ิ - น.ส.สมศรี         ศรีปทุมรักษ์ 
- น.ส.วชิรวรรณ  แย้มศรี 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเดิมที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนพื้นฐานส าหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และ
ค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนบ าเหน็จกรรมการ ดังนี้ 

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

     ประธานกรรมการตรวจสอบ   5,000 

     ประธานกรรมการบริหาร   5,000 

     กรรมการ 10,000 

     กรรมการตรวจสอบ   5,000 

     กรรมการบริหาร   5,000 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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 บ าเหน็จกรรมการก าหนดเป็น ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท โดยให้มีการ
จ่ายเป็นรายไตรมาสและ ให้กรรมการมีอ านาจจัดสรร  และก าหนดส่วนแบ่ง
ระหว่างกันเอง ซ่ึงในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,640,000 บาท 

   บ าเหน็จคณะกรรมการ    1,945,000 บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 360,000 บาท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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 การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  การขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานรวมถึงอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  เห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนเท่า เดิม เท่ากับ ปี  2558  แก่คณะกรรมการ  
รายละเอียด ดังนี ้  

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 
1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   - ประธานกรรมการ 
   - กรรมการ 
   - บ าเหน็จรายไตรมาส 

 
30,000บาท/คน/เดือน 
10,000บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท 
โดยให้มีการจ่ายเป็นราย
ไตรมาสและให้กรรมการมี
อ านาจจัดสรรและก าหนด
ส่วนแบ่งระหว่างกันเอง 

 
30,000บาท/คน/เดือน 
10,000 บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท 
โดยให้มีการจ่ายเป็นราย
ไตรมาสและให้กรรมการ
มีอ านาจจัดสรรและ
ก าหนดส่วนแบง่ระหว่าง
กันเอง 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

  2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     - กรรมการตรวจสอบ 

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

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

  3.ค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร 
     - ประธานกรรมการบริหาร 
     - กรรมการบริหาร 

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

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

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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ผลการลงมติในวาระที่ 6 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 7 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
แนวทางการปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต  ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ .11/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ข้อ7 (7) ระบุ
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
 
 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
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  หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ได้                                                                   

                 ซึ่งปี  2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี  ดังมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

 1. ศาสตราจารย์เกษรี   ณรงค์เดช       ทะเบียนเลขที่ 76   (ไม่เป็นผูลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)  และ/หรือ 

 2. นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน      ทะเบียนเลขที่ 4563   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท ในปี 2558)  และ/หรือ 

  

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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  3. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556-2557 และเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทย่อย ในปี 2558)   และ/หรือ 

 4. นายสุมิตร   ขอไพบูลย์ ทะเบียนเลขที่ 4885   (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) 

  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 



      คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จาก
ผลงานและความต่อเนื่องของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดท ารายงาน 
การประสานงานต่าง ๆ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท มีผลงานอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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           1. ศาสตราจารย์เกษร ี    ณรงค์เดช       ทะเบียนเลขที่ 76 และ/หรือ 
           2. นางณัฐสรัคร์      สโรชนันท์จีน        ทะเบียนเลขที่ 4563 และ/หรือ 
           3. นายชัยยุทธ     องัศุวิทยา                  ทะเบียนเลขที่ 3885 และ/หรือ    
 

 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ
รอบบัญชีปี2559 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 
960,000 บาท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 

บริษัท  
ซาบีน่า 
จ ากัด 

(มหาชน) 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี  450,000 420,000 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม 80,000 80,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจ าปี 40,000 40,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจ าปี - สาขา - - 

ค่าสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 1,2 และ 3 390,000 360,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่นค่าเดินทาง  ค่าไปรษณยีากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม
จ านวนที่จ่ายจริง 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

หน่วย :  บาท 
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ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 

บริษัท 
ซาบีน่า  
ฟาร์อีสท์ 
จ ากัด  

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 350,000 330,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจ าปี - โรงงาน 50,000 50,000 

ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจ าปี - สาขา 20,000 20,000 

ค่าสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 1,2 และ 3 270,000 240,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่นค่าเดินทาง  ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม
จ านวนที่จ่ายจริง 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน่วย :  บาท 
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ผลการลงมติในวาระที่ 7 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 8 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 


