
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2560 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)                                                     10 เมษายน 2560 
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ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียก 

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

 

ณ ส านักงานสาขาของบริษัท ชัน้ 7 ห้อง 702 

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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www.sabina.co.th 
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 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่   1/2559 เมื่อวันที่   21 เมษายน 2559 ซึ่ งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว 

วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 ของ

บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท

ประจ าปี 2559 

 

พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ 
บริษัทส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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วาระที่ 2 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 



ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ผลการด าเนินงาน ปี 2558 ปี 2559 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,307.92 2,397.04 
ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 165.54 175.67 
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โครงสร้างรายได้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
  ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของบริษัทย่อย             

รายได้จากการขายในประเทศ 1,881.80 86.94 1,997.50 86.55 2,127.13 88.74 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 29.36 1.36 48.68 2.11 39.88 1.66 

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้    
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 2,167.01 90.40 
  ผลิตภัณฑ์ OEM 

รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ OEM 242.27 11.19 250.36 10.85 215.90 9.01 
  รวมรายได้จากการขาย 2,153.43 99.48 2,296.54 99.51 2,382.91 99.41 
  รวมรายได้จากการบริการ - - 0.02 - - - 
  รายได้อ่ืน 11.17 0.52 11.36 0.49 14.13 0.59 
  รวมรายได้ 2,164.60 100.00 2,307.92 100.00 2,397.04 100.00 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 

G 7% 

G 6% 
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โฆษณา TVC ( Collection Perfect Bra) 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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กราฟแสดงรวมรายได้การขายผลิตภัณฑ์ OEM 11 

G 3% G -14% 



กราฟแสดงเปรียบเทยีบยอดขายผลิตภัณฑ์                                               
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย และ OEM 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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Sales Report Brand and OEM (2009-2015) 
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หน่วย :ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2559 

สินทรัพย์รวม 2,238.03 1,246.46 

หนีสิ้นรวม 483.89 171.47 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,754.14 1,074.99 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ฐานะการเงนิ 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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งบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

2558 2559 
เปล่ียนแปลง 

2558 2559 
เปล่ียนแปลง 

 %   %  
  รายได้จากการขายและบริการ 2,296.56            2,382.91  3.76  718.26                   790.32  10.03  
  รายได้อื่น 11.36                     14.13  24.38  19.13                     21.57  12.75  
  รวมรายได้ 2,307.92                2,397.04  3.86  737.39                   811.89  10.10  
  ต้นทุนขาย 1,099.02                1,125.00  2.36  564.25                   611.58  8.39  
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 996.82                1,050.89  5.42  84.32                     83.77  (0.65) 
  รวมค่าใช้จ่าย 2,095.85                2,175.89  3.82  648.57                   695.35  7.21  
  ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  212.08                   217.88  2.73  88.82                   116.53  31.20  
  ต้นทุนทางการเงิน 8.42                       3.27  (61.16) -  -      
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 38.12                     42.21  10.73  11.63                     20.53  76.53  
  ก าไรสุทธิ 165.54                   175.67  6.12  77.20                     96.00  24.35  
  ก าไรต่อหุ้น(บาท) 0.48                       0.51    0.22                       0.28    

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะบริษทั  

2558 2559 เปลี่ยนแปลง 2558 2559 เปลี่ยนแปลง 
 %   %  

  ก  าไรขั้นตน้ 1,197.53       1,257.91  5.04  154.01          178.74  16.06  
  อตัราก าไรขั้นตน้  52.14            52.79  1.25  21.44            22.62  5.50  
  ก  าไรจากการด าเนินงาน 200.70          207.02  3.15  69.69            94.97  36.27  
  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 8.74              8.69  (0.57) 9.70            12.02  23.92  
  ก  าไรสุทธิ 165.54          175.67  6.12  77.20            96.00  24.35  
  อตัราก าไรสุทธิ 7.17              7.33  2.23  10.47            11.82  12.89  
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  10.25            10.28  0.29  7.27              8.98  23.52  

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงนิของรายงานประจ าปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเหน็ว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุน

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2559 

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วาระที่ 3 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

    สินทรัพยร์วม 2,238.03 1,246.46 

   หน้ีสินรวม 483.89 171.47 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,754.14 1,074.99 

   รายไดร้วม 2,397.04 811.89 

   ก าไรสุทธิ 175.67 96.00 

   ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.51 0.28 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิที่เหลือจากหกัภาษีและหกัส ารองตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด ปัจจุบนับริษัทฯ มีทุน
ส ารองตามกฎหมายเต็มจ านวน ตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบงัคบั ข้อที่ 46 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิไว้เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย      
 

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงนิปันผล 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วาระที่ 4 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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  ในปี 2559  บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะบริษัทจ านวน 96.00 ล้านบาทและ

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจ านวน  175.67  ล้านบาท 

  ความเหน็คณะกรรมการเหน็ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล

ประจ าปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงนิหุ้นละ 0.24 บาท มีจ านวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ 

83.40 ล้านบาท แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

จ านวนหุ้นละ 0.10 บาท มีจ านวน 347.75 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ 34.75 ล้านบาท ดังนัน้ เงนิ

ปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มจากก าไรสุทธิประจ าปี 2559  

                             

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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 เป็นเงนิปันผลหุ้นละ 0.14 บาท จ านวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 48.65 ล้านบาท ซึ่งเงิน

ปันผลดังกล่าวจ่ายจากก าไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (เสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอัตราร้อยละ 20) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักส ารองตามจ านวนที่กฎหมาย

ก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2560 และให้

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่  26 

เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

   

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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สรุปรายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ                

เฉพาะบริษัท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

  ก าไรสุทธิ ลา้นบาท 165.54 175.67 77.20 96.00 

  จ านวนหุ้น ลา้นหุ้น 347.50 347.50 347.50 347.50 

  เงนิปันผล บาท/หุ้น 0.19 0.24 0.19 0.24 

  จ านวนเงนิปันผลรวมทั้งส้ิน ลา้นบาท 66.025 83.40 66.025 83.40 

  สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธิ % 39.88 47.48 85.54 86.88 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้

ทุกปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  จ านวน 1 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้

ใหม่ได้  ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน 

พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทน 
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

วาระที่ 5 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่านคือ 
1.   นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร    กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา 
        และพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ์    กรรมการบริษัท 
3. นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี     กรรมการบริษัท 
4. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 
        ตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและ 
                     พิจารณาค่าตอบแทน 

  ในวาระนีก้ารเสนอช่ือบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการนัน้เป็นสิทธิของผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกันที่จะเสนอช่ือบุคคลที่ตนเอง พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท 
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 ส่วนอ านาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ

ของผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นัน้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทัง้หมด

ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จ ากัด 
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และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการ

ท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อยสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เพ่ืออนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้หมด ที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่านข้างต้น กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ส าหรับประวัติกรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้จัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารง

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการปี 2559 (คร้ัง) 

 นายบุญชยั   ปัณฑุรอมัพร 10 4/4 

 นางสุชญัญา   ธนาลงกรณ์ 5 2/4 

 นางสาววชิรวรรณ   แยม้ศรี 5 4/4 

 นางสาวรวีวลัย ์  ภิยโยพนากุล 10 4/4 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
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ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
เป็นกรรมการ 

ประเภท 
กรรมการ 

จ านวน 
หุ้น 

คดิเป็น% ของหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 

  นายบุญชยั   ปัณฑุรอมัพร กรรมการบริษทั 10,000 0.003% 

  นางสุชญัญา   ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษทั - - 

  นางสาววชิรวรรณ   แยม้ศรี กรรมการบริษทั 35,000 0.01% 

  นางสาวรววีลัย ์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ - - 
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ช่ือ-นามสกลุ  -  นายบุญชัย   ปัณฑุรอมัพร 
อายุ   -  53 ปี  
สัญชาติ   -  ไทย 
การศึกษา   -  ปริญญาโทสาขาการตลาด   
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ -  DAP  รุ่นที่ 63/2007  จากสมาคม 
                                                         ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
   -  EDP  รุ่นที่ 5/2010 จากสมาคม 
                                                         ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
ต าแหน่งในบริษทั  -  กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหา 
                                                          และพจิารณาค่าตอบแทน 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ -  10 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ -  3  พฤษภาคม 2550 
 

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
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ประสบการณ์การท างาน 
  
- 2558-ปัจจุบัน      -  กรรมการสรรหาและพจิารณา  - บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

                       ค่าตอบแทน 
- 2550-ปัจจุบัน     -  ประธานกรรมการบริหารและ  - บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

      กรรมการผู้จัดการ 
  -  กรรมการและประธานกรรมการ บริหาร - บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อสีท์ จ ากดั  

- 2538-2550 -  ผู้อ านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ - บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อสีท์ จ ากดั 
- 2535-2536          -  ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ  - บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อสีท์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั
กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผูบ้ริหาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท          -  10,000  หุ้น คิดเป็น 0.003% 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559  -  สามัญผู้ถือหุ้น     1/1      ครัง้ 
                             -  คณะกรรมการบริษัท  4/4        ครัง้ 
                             -  คณะกรรมการบริหาร         12/12      ครัง้ 
    -   คณะกรรมการสรรหา 
                                                         และพิจารณาค่าตอบแทน    2/2  ครัง้  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้         -  กรรมการบริษัท 
คุณสมบัติต้องห้าม          -  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์         ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
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ช่ือ-นามสกุล     -  นางสุชัญญา   ธนาลงกรณ์   
อายุ     -  62 ปี 
สัญชาติ     -  ไทย 
การศึกษา     -  ปริญญาโท  รัฐศาสตร์ 
                                         มหาวิทยาลัยรามค าแหง       
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - DAP 105/2013   
        จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท       -  กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   -  5  ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ   -  26  กรกฎาคม  2555 
ประสบการณ์การท างาน   -   2552 - ปัจจุบัน     
                                          กรรมการผู้จัดการ บริษัท 36 PROPERTY จ ากัด 
     -   2539-2552      
                                          กรรมการผู้จัดการ - บริษัท SGF TRADING (THAILAND) จ ากัด 
     -  2535-2539  
                                          กรรมการผู้จัดการ - บริษัท FRANK JEWELRY จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน  

(ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั
กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร 

ไมมี่ ไมมี่ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท 36PROPERTY จ ากดั 
ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษทั                       -  10,0000 หุ้น  คดิเป็น 0.003% 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559                 -  สามัญผู้ถือหุ้น             1/1  คร้ัง 
                     -  คณะกรรมการบริษทั       2/4 คร้ัง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง         -  กรรมการบริษทั 
คุณสมบัติต้องห้าม                      - ไม่มีประวตัิการกระท าความผดิอาญา 
                                                                           ในความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต 
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ช่ือ-นามสกุล   -   นางสาววชิรวรรณ   แย้มศรี 
อายุ   -   52  ปี 
สัญชาติ   -   ไทย 
การศึกษา   -   ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์ (การคลัง) 
                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  DAP รุ่น 99/2012  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   -   EDP รุ่น 10    จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท   -   กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  -   5  ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ -  1  มีนาคม  2555 
ประสบการณ์การท างาน  -   2555-ปัจจุบัน     
                                            กรรมการ, กรรมการบริหาร     - บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
       ผู้อ านวยการสายงานผลิต        - บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
   -   2550-2555           
                                            ผู้จัดการฝ่ายผลิต    -  บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษทัจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักนั/
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผูบ้ริหาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท     -  35,000 หุ้น  คิดเป็น 0.01% 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559    -  สามัญผู้ถือหุ้น        1/1  ครัง้ 
                  -  คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
      -  คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้       -  กรรมการบริษัท 
คุณสมบัติต้องห้าม              - ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์      ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
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ช่ือ-นามสกุล   -   นางสาวรวีวัลย์   ภิยโยพนากุล 
อายุ   -   70 ปี 
สัญชาติ   -   ไทย 
การศึกษา   -   ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                                             Michigan State University USA. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  DAP ปี 2003  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   -  ACP ปี 2005  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัท   -   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
        และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  -   10 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ -  3  พฤษภาคม  2550 
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                ประสบการณ์การท างาน 
 
 -   2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ       บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
    พจิารณาค่าตอบแทน 
 -   2550-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและ       บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 -   2545-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและ        บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
    กรรมการตรวจสอบ        จ ากดั (มหาชน) 
 -  2538-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและ         บริษทั ไทยเทพรสผลติภณัฑ์อาหาร
    กรรมการตรวจสอบ         จ ากดั (มหาชน) 
 -  2513-2550  ผู้ช่วยศาสตราจารย์         คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
              มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษทัจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักนั/
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน 

ประเภทกรรมการ/
ผูบ้ริหาร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัท    -  ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559   -  สามัญผู้ถือหุ้น              1/1  ครัง้ 
    -  คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
                 -  คณะกรรมการคตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 
     -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้        -  กรรมการอิสระ 
คุณสมบัติต้องห้าม               - ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิด 
                                                       เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบติั 

   -  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรือท่ี ปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 

   -  เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น 

   -  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัส าคญั อนัมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินคา้/ บริการ การให้กูย้มืเงิน หรือการกูย้มืเงิน) ไม่มี 

   - เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 

คุณสมบัติเพิ่มเติม ส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ  

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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 เพื่อให้การพิจารณาในวาระนีม้ีความโปร่งใส  เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และไม่
เกิด Conflict of interest 

 ดังนัน้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง  และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ 
ซึ่งได้แก่ 

- นายวิโรจน์      ธนาลงกรณ์ - นายบุญชัย      ปัณฑุรอัมพร 
- นายสมคิด   ผดุงเกียรติศักดิ์ - น.ส.สมศรี         ศรีปทุมรักษ์ 
- น.ส.วชิรวรรณ  แย้มศรี 

พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) www.sabina.co.th 
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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งเดิมที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนพืน้ฐานส าหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และ
ค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนบ าเหน็จกรรมการ ดังนี ้

ต าแหนง่   คา่ตอบแทน(บาท/เดือน) 
     ประธานกรรมการ 30,000 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ   5,000 

     ประธานกรรมการบริหาร   5,000 

     กรรมการ 10,000 

     กรรมการตรวจสอบ   5,000 

     กรรมการบริหาร   5,000 
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 บ าเหน็จกรรมการก าหนดเป็น ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นราย
ไตรมาสและ ให้กรรมการมีอ านาจจัดสรร  และก าหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง ซึ่งในปี 2559 
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 1,670,000 บาท 

   บ าเหน็จคณะกรรมการ    1,975,000 บาท 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 355,000 บาท 
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 การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบข้อมูล
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  การขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนเท่าเดิม เท่ากับ ปี 2559  แก่คณะกรรมการ  รายละเอียด ดังนี ้  
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

1.คา่ตอบแทนกรรมการ 
   - ประธานกรรมการ 
   - กรรมการ 
   - บ าเหน็จรายไตรมาส 

 
30,000บาท/คน/เดือน 
10,000บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท โดยให้มี
การจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้
กรรมการมีอ านาจจัดสรรและ
ก าหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 

 
30,000บาท/คน/เดือน 
10,000 บาท/คน/เดือน 
ไมเ่กินปีละ 3 ล้านบาท โดยให้มี
การจา่ยเป็นรายไตรมาสและให้
กรรมการมีอ านาจจดัสรรและ
ก าหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

  2.คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     - กรรมการตรวจสอบ 

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

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

  3.คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร 
     - ประธานกรรมการบริหาร 
     - กรรมการบริหาร 

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

 
   5,000บาท/คน/เดือน 
   5,000บาท/คน/เดือน 
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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และแนวทางการปฏิบัติของ

ส านักงาน ก.ล.ต  ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี

ของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ืองหลักเกณฑ์  

เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ข้อ7 (7) ระบุให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มี

การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 

 
 
               
 

พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
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  หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่

สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้                                                                   

                 ซึ่งปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี ้

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี   ณรงค์เดช       ทะเบียนเลขที่ 76     (ไม่เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ

การเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)  และ/หรือ 

 2. นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน      ทะเบียนเลขที่ 4563   (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัท ในปี 2558-2559 เป็นระยะเวลา 2 ปี และเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทย่อย ในปี 

2559)  และ/หรือ 
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  3. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่  3885   (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัท ตัง้แต่ปี 2556-2557 เป็นระยะเวลา 2 ปี และเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัทย่อย ในปี 2556-2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี) 

  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท 
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      คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลงาน

และความต่อเน่ืองของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดท ารายงาน การประสานงานต่าง ๆ และ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่ งที่ ผ่านมาผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท มี

ผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ 
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           1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี     ณรงค์เดช       ทะเบียนเลขที่ 76 และ/หรือ 

           2. นางณัฐสรัคร์      สโรชนันท์จีน           ทะเบียนเลขที่ 4563 และ/หรือ 

           3. นายชัยยุทธ     อังศุวิทยา                  ทะเบียนเลขที่ 3885  

 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี

2560 อีกวาระหน่ึง ทัง้นีผู้้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการ

ท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ และ

ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทัง้สิน้ 960,000 บาท 
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 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คา่ตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท  
ซาบีน่า 
จ ากดั 

(มหาชน) 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี  450,000 450,000 

คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม 80,000 80,000 

คา่สงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้า ประจ าปี 40,000 40,000 

คา่สงัเกตการณ์ตรวจนบัสินค้าประจ าปี - สาขา - - 

คา่สอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 1,2 และ 3 390,000 390,000 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ  เชน่คา่เดินทาง  คา่ไปรษณียากร  คา่โทรสาร ฯลฯ  เบิกตามจ านวนที่จา่ยจริง 

หน่วย :  บาท 
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ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท 
ซาบีนา่  

ฟาร์อีสท์ จ ากดั  

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 350,000 350,000 

คา่สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้าประจ าปี - โรงงาน 50,000 50,000 

คา่สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้าประจ าปี - สาขา 20,000 20,000 

คา่สอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 1,2 และ 3 270,000 270,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่นค่าเดินทาง  ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรสาร ฯลฯ  เบิกตาม
จ านวนที่จ่ายจริง 

 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน่วย :  บาท 
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พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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