
การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้
คร้ังที ่1/2564

บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) 22 เมษายน 2564
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ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มมีตใิห้เรียก

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564

ในวันพฤหัสบด ีที ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ส านักงานสาขาของบริษัท ช้ัน 7 ห้อง 702

เลขที ่12 ถนนอรุณอมรินทร ์แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เพือ่พจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่  1/2563 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้ในเว็ปไซตข์องบริษัทแล้ว

วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
คร้ังที ่1/2563 เมือ่วันที ่23 กรกฎาคม 2563
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ผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 

ของบริษัท  ซึง่ได้จัดส่งใหกั้บผู้ถอืหุน้พร้อมหนังสือเชิญประชุมจาก TSD ทีม่ี QR Code แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท

ประจ าปี 2563

พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563
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ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2563
รายได้รวม (ล้านบาท) 3,294.96 2,913.83
ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 413.25 276.81
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โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
ผลิตภณัฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทย่อย

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,756.93 88.85 2,932.54 89.00 2,570.51 88.22
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 46.11 1.49 59.92 1.82 58.16 2.00

รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑภ์ายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 2,803.04 90.34 2,992.46 90.82 2,628.67 90.22
ผลิตภณัฑ ์OEM

รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑ ์OEM 286.80 9.24 287.04 8.71 233.54 8.01
รวมรายได้จากการขาย 3,089.84 99.58 3,279.50 99.53 2,862.21 98.23
รวมรายไดจ้ากการบรกิาร - - 0.24 0.01 35.79 1.23
รายไดอ่ื้น 13.07 0.42 15.22 0.46 15.83 0.54
รวมรายได้ 3,102.91 100.00 3,294.96 100.00 2,913.83 100.00
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TVC : INVISIBLE  WIRE



หน่วย :ล้านบาท

รายการ
งบการเงนิรวม

2563

สินทรัพยร์วม 2,803.94

หนีส้ินรวม 1,008.83

ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม 1,795.11

บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฐานะการเงนิ
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งบก าไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบการเงนิรวม 

2562 2563
เปลี่ยนแปลง

% 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,279.74 2,898.00 (11.64)

รายไดอ่ื้น 15.22 15.83 4.01

รวมรายได้ 3,294.96 2,913.83 (11.57)

ตน้ทนุขาย 1,494.13 1,524.80 2.05

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,276.45 1,034.14 (18.98)

รวมค่าใชจ้่าย 2,770.58 2,558.94 (7.64)

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 524.38 354.89 (32.32)

ตน้ทนุทางการเงิน 8.33 9.10 9.24

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 102.80 68.97 (32.91)

ก าไรสทุธิ 413.25 276.81 (33.02)

ก าไรต่อหุน้(บาท) 1.19 0.80
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วิเคราะหค์วามสามารถในการท าก าไร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบการเงนิรวม 

2562 2563
เปล่ียนแปลง

% 

ก าไรขัน้ตน้ 1,785.61 1,373.20 (23.10)

อตัราก าไรขัน้ตน้ 54.44 47.38
ก าไรจากการด าเนินงาน 509.16 339.06 (33.41)
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 15.52 11.70
ก าไรสทุธิ 413.25 276.81 (33.02)
อตัราก าไรสทุธิ 12.54 9.50
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 22.36 15.14

25

www.sabina.co.th



26

www.sabina.co.th



27

www.sabina.co.th

Award



www.sabina.co.th

28



29

29

www.sabina.co.th

กิจกรรม “การตอ่ตา้นทุจริตคอรรั์ปช่ัน”
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งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีสิน้สุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจ าปี 2563 ได้ผ่านการ

พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการมีความเหน็ว่าทีป่ระชุมสมควรอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิงบก าไรขาดทุน

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

วาระที ่3
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รายการ งบการเงนิรวม

สินทรัพยร์วม 2,803.94

หนีส้นิรวม 1,008.83

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,795.11

รายได้รวม 2,913.83

ก าไรสุทธิ 276.81

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.80

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร

สุทธิทีเ่หลือจากหักภาษีและหักส ารองตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนส ารอง

ตามกฎหมายเตม็จ านวน ตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบังคับ ข้อที ่46 ดังน้ัน บริษัทฯ 

จงึไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี    

พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและเงนิปันผล
ประจ าปี พ.ศ. 2563

วาระที ่4
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ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะบริษัทจ านวน 317.77 ล้านบาทและ

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจ านวน  276.81 ล้านบาท

ความเหน็คณะกรรมการเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล

ประจ าปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงนิหุ้นละ 0.80 บาท มจี านวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ

278.00 ล้านบาท แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

จ านวนหุ้นละ 0.35 บาท มีจ านวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ 121.63 ล้านบาท ดังน้ัน เงนิปัน

ผลทีบ่ริษัทจะต้องจ่ายเพิม่เป็นเงนิปันผลหุ้นละ 0.45 บาท จ านวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ

156.38 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปัน

ผลให้ผู้ถอืหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิทีเ่หลือจากหกัภาษีและหักส ารอง

ตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นทีม่ีสิทธิรับเงนิปันผล ในวันที่

7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถอืหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
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สรุปรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย
งบการเงนิรวม

ปี 2562 ปี 2563

ก าไรสุทธิ ลา้นบาท 413.25 276.81

จ านวนหุน้ ลา้นหุน้ 347.50 347.50

เงนิปันผล บาท/หุน้ 1.19 0.80

จ านวนเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ ลา้นบาท 413.53 278.00

สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกับก าไรสุทธิ % 100.07 100.43
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้

ทุกปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  จ านวน 1 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง

ใหม่ได้  ซึง่ปัจจุบนัมกีรรมการทัง้หมด 11 ทา่น

พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตาม
วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง

วาระที ่5
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ส าหรับในปีนี ้มกีรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่นคอื

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท

2.    นายสมคดิ ผดุงเกยีรตศัิกดิ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.    นายสมชัย วนาวิทย กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

4. นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาศ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในวาระนีบ้ริษัทได้ใหส้ิทธิผู้์ถอืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 2564 น้ันเป็นสิทธิของผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่าง

เทา่เทยีมกันทีจ่ะเสนอชื่อบุคคลทีต่นเอง พจิารณาเหน็ว่ามคุีณสมบตัแิละมคีวามรู้ ความสามารถ

เหมาะสมทีจ่ะเป็นตัวแทนในการท าหน้าทีก่รรมการบริษัท
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ส่วนอ านาจในการพจิารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ

ของผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทในระหว่างวันที ่2 พฤศจกิายน 2563 ถงึ วันที ่31 ธันวาคม 2563 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แต่ประการ

ใด กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง 

พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมด

ดังกล่าว มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จ ากัด
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และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดให้เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

กจิการของบริษัทฯ มีประวัติการท างานทีโ่ปร่งใสไม่ด่างพร้อยสามารถทีจ่ะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่งเกิน 9 

ปีต่อเน่ืองกันนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

อิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทต่อไปอกีวาระหน่ึง (ส าหรับประวัติกรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร

เชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3)
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จ านวนปีทีด่ ารง

ต าแหน่ง
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการปี 2563 (คร้ัง)

นายวิโรจน ์    ธนาลงกรณ์ 14 8/8

นายสมคิด     ผดงุเกียรติศกัดิ์ 6 8/8

นายสมชยั     วนาวิทย 14 8/8

นายจกัรกฤษณ ์    อทุโยภาศ 6 8/8

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ
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ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่
เป็นกรรมการ

ประเภท
กรรมการ

จ านวน
หุน้

คดิเป็น% ของหุน้
ทีม่สีิทธิออกเสียง

ทัง้หมด

นายวิโรจน ์    ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบรษัิท 161,157,000 46.38%

นายสมคิด     ผดงุเกียรติศกัดิ์
กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารความเส่ียง

10,000 0.003%

นายสมชยั     วนาวิทย

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน

- -

นายจกัรกฤษณ ์    อทุโยภาศ
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการบรหิารความเส่ียง

- -
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ชือ่-นามสกุล - นายวโิรจน ์ ธนาลงกรณ์
อายุ - 68 ปี 
สัญชาติ - ไทย
การศึกษา - MINI MBA 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP  รุ่นที ่64/2007 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 13 ปี 11 เดอืน
เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 16 ปี  11 เดอืน
การด ารงต าแหน่งกรรมการ - 3  พฤษภาคม 2550
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ประสบการณก์ารท างาน - 2550-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)
ทีป่รึกษากรรมการบริหาร

- 2516-ปัจจุบัน     - ประธานกรรมการ - บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์ีสท ์จ ากัด

ประวัตบุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ



การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

การถอืหุน้ในบริษัท - 161,157,000 หุน้ คดิเป็น 46.38%
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 - สามัญผู้ถอืหุน้     1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง
- คณะกรรมการบริหาร         12/12      คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท
คุณสมบตัติ้องหา้ม - ไม่มปีระวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิด
เกีย่วกับทรัพย ์ ซึง่ได้กระท าโดยทุจริต
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บรษัิทจดทะเบียน
จ านวนกิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั
กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิทจ านวน

ประเภทกรรมการ/
ผูบ้รหิาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล - นายสมคดิ  ผดุงเกยีรตศัิกดิ์
อายุ - 55 ปี
สัญชาติ - ไทย
การศึกษา - ปริญญาตรีสาขาบญัชีต้นทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP 105/2013, FSD 34/2017, ACPG 216

- FSD 34/2017, BFI 5/2018, CISA 13/2018
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 6 ปี
เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 9 ปี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  - 24 เมษายน  2558
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ประสบการณก์ารท างาน

- 2563 – ปัจจุบัน          - ประธานเจ้าหน้าที ่           บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) และ
บริหารการเงนิ                บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์สีท ์จ ากัด

- กรรมการบริหาร              บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) 
ความเสี่ยง

- 2558 - ปัจจุบัน          - กรรมการบริษัท, บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) และ
กรรมการบริหาร บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์สีท ์จ ากัด

- ผู้อ านวยการสายงาน          บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) และ
บัญชีและการเงนิ               บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์สีท ์จ ากัด
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่
บรษัิทจดทะเบียน

จ านวนกิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั
กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิทจ านวน

ประเภทกรรมการ/
ผูบ้รหิาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถอืหุน้ในบริษัท - 10,000 หุน้ คดิเป็น 0.003%
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 - สามัญผู้ถอืหุน้ 1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 คร้ัง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    2/2 คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท
คุณสมบตัติ้องหา้ม - ไม่มปีระวัตกิารกระท าความผิดอาญา

ในความผิดเกีย่วกับทรัพย ์ซึง่ได้กระท าโดยทุจริต
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ชือ่-นามสกุล - นายสมชัย  วนาวิทย
อายุ - 72 ปี
สัญชาติ - ไทย
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Southeastern  Louisiana  University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP รุ่น 08/2004  และ  DCP รุ่น 49/2004

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และ

ประธานกรรมสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 13 ปี 11 เดอืน
เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 16 ปี  11 เดอืน
การด ารงต าแหน่งกรรมการ - 3  พฤษภาคม  2550
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ประสบการณก์ารท างาน

- 2558-ปัจจุบัน    - ประธานกรรมการ - บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

- 2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและ - บริษัท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บรษัิทจดทะเบียน จ านวนกิจการอ่ืน 
(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจด

ทะเบียน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี
แข่งขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิทจ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร

1 บรษัิท
กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ / บรษัิท ที เอส
ฟลาวมิลล์ จ  ากดั (มหาชน)

ไมม่ี ไมม่ี

การถอืหุน้ในบริษัท - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - สามัญผู้ถอืหุน้ 1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน     2/2    คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการอิสระ
คุณสมบัตติ้องหา้ม - ไม่มปีระวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดเกี่ยว

กับทรัพย ์ซึง่ได้กระท าโดยทุจริต
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ คุณสมบติั

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรือท่ี ปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า

ไม่เป็น

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัส าคญั อนัมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินคา้/ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้มืเงิน)

ไม่มี

- เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น

คุณสมบัตเิพิม่เตมิ ส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่
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ชือ่-นามสกุล - นายจักรกฤษณ ์ อุทโยภาศ
อายุ - 58 ปี
สัญชาติ - ไทย
การศึกษา - Master of Science Industrial

Engineering & Management
The Asian Institute of Technology

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Thai Institute of Director Class 24/2002
ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการ

บริหารความเส่ียง
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 6 ปี
เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 9 ปี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ - 24  เมษายน  2558
ประสบการณก์ารท างาน - 2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)

บริหารความเส่ียง
- 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ       - บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ   - บริษัท เกลอแก้วก่อกิจ จ ากัด
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 55
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การถอืหุ้นในบริษัท - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 - สามัญผู้ถอืหุ้น 1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    2/2   คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการอิสระ
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิด

เกี่ยวกับทรัพย ์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต

บรษัิทจดทะเบียน
จ านวนกิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั
กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิทจ านวน

ประเภทกรรมการ/
ผูบ้รหิาร

ไม่มี ไม่มี จ านวน 1 บรษัิท ไม่มี



ลกัษณะความสมัพนัธ์ คุณสมบติั

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรือท่ี ปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า

ไม่เป็น

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัส าคญั อนัมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินคา้/ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้มืเงิน)

ไม่มี

- เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น

คุณสมบัตเิพิม่เตมิ ส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่
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เพือ่ใหก้ารพจิารณาในวาระนีม้คีวามโปร่งใส  เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภบิาล และไม่
เกดิ Conflict of interest

ดังน้ันผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง  และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ 
ซึง่ได้แก่

- นายวิโรจน ์     ธนาลงกรณ์ - นายบุญชัย      ปัณฑุรอัมพร

- นายสมคดิ   ผดุงเกยีรตศัิกดิ์ - น.ส.วชิรวรรณ  แย้มศรี

- น.ส.ดวงดาว     มหะนาวานนท์

พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที ่6
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเดิมที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนพืน้ฐานส าหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และ

ค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมายเพิม่เติม ตลอดจนบ าเหน็จกรรมการ ดังนี้

ต าแหน่ง  ค่าตอบแทน(บาท/คน/เดือน)

ประธานกรรมการ 30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000

ประธานกรรมการบรหิาร 5,000

กรรมการ 10,000

กรรมการตรวจสอบ 5,000

กรรมการบรหิาร 5,000
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บ าเหน็จกรรมการก าหนดเป็นเงนิ ไม่เกนิปีละ 4 ล้านบาท โดยใหม้ีการจ่ายเป็นราย

ไตรมาสและ ให้กรรมการมีอ านาจจัดสรร  และก าหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง ซึ่งในปี 2563

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,680,000 บาท

บ าเหน็จคณะกรรมการ 2,980,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 300,000 บาท

ผลประโยชนอ์ืน่ใด - ไม่ม ี- บาท
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การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งได้มีการพจิารณาอย่างรอบคอบโดย

เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก

สภาวการณท์างเศรษฐกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการด าเนินงาน รวมถึง

อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนในปี 2564

เท่ากันกับ ปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563

1.คา่ตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- บ าเหน็จรายไตรมาส

30,000 บาท/คน/เดือน
10,000 บาท/คน/เดือน
ไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท โดยใหม้ีการจ่าย
เป็นรายไตรมาสและใหก้รรมการมีอ  านาจ
จดัสรรและก าหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง

30,000 บาท/คน/เดือน
10,000 บาท/คน/เดือน
ไมเ่กินปีละ 4 ลา้นบาท โดยใหม้ีการจ่าย
เป็นรายไตรมาสและใหก้รรมการมีอ  านาจ
จดัสรรและก าหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง
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2.คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน

5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน

3.คา่ตอบแทนกรรมการบรหิาร
- ประธานกรรมการบรหิาร
- กรรมการบรหิาร

5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน

5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน

4.ผลประโยชนอ์ื่นใด ไมม่ี ไมม่ี
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และแนวทางการปฏิบัติของ

ส านักงาน ก.ล.ต  ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี

ของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ืองหลักเกณฑ ์ 

เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ ข้อ7 (7) ระบุใหบ้ริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบยีน จัดให้มี

การหมุนเวียนผู้สอบบญัชี

พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ประจ าปี  2564

วาระที ่7
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หากผู้สอบบญัชีรายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเหน็ต่องบ

การเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่

สังกัดส านักงานสอบบญัชีเดยีวกับผู้สอบบญัชีรายเดมิได้                                                                  

ซึง่ในปี 2563 ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ได้มมีตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดังมรีายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรัคร ์      สโรชนันทจ์นี ทะเบยีนเลขที ่4563

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็นระยะเวลา 2 ปี)  

และ/หรือ
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2. นายชัยยุทธ      อังศุวิทยา ทะเบยีนเลขที ่3885

(เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2560-2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี)

และหรือ

3. นางสาวดรณี      สมก าเนิด ทะเบยีนเลขที ่5007

(ไม่เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา)  และ/หรือ

4. นางสาวจารุณี       น่วมแม่ ทะเบยีนเลขที ่5596

(ไม่เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต แหง่ส านักงาน เอ.เอม็.ที แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลงานและความ

ต่อเน่ืองของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดท ารายงาน การประสานงานต่าง ๆ และค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี ซึ่งที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีแห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ซึ่งมีผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

จงึขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันทจ์นี ทะเบยีนเลขที ่4563 และ/หรือ

2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบยีนเลขที ่3885 และ/หรือ

3. นางสาวดรณี สมก าเนิด ทะเบยีนเลขที ่5007 และ/หรือ

4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ทะเบยีนเลขที ่5596 และ/หรือ

5. นายศิรเมศร์ อัครโชตกุิลนันท์ ทะเบยีนเลขที ่11821 และ/หรือ

6. นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ทะเบยีนเลขที ่11902

(เม่ือไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) 

จากส านักงาน เอ.เอม็.ท ีแอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทส าหรับรอบบัญชปีี 2564 อกีวาระหน่ึง
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ทัง้นีผู้้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการท างานที่ด ี

มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีทีเ่หมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มี

ความสัมพันธ ์หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชี โดยในปี 

2564 ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิน้ 910,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับปี 

2563



ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
หน่วย :  บาท
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ค่าสอบบญัชี ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563

บรษัิท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 910,000 910,000

บรษัิทย่อย 1 บรษัิท 640,000 640,000

คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร,
คา่โทรสาร ฯลฯ

เบิกตามจ านวนท่ีจ่ายจรงิ เบิกตามจ านวนท่ีจ่ายจรงิ
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พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)

วาระที ่8
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การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้
คร้ังที ่1/2564

บริษัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) 22 เมษายน 2564


