
การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้

คร้ังที ่1/2565

บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน) 21 เมษายน 2565





ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มมีตใิห้เรียก

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2565

ในวันพฤหัสบด ีที ่21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ สาํนักงานสาขาของบริษัท ช้ัน 7 ห้อง 702

เลขที ่12 ถนนอรุณอมรินทร ์แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เพือ่พจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่  1/2564 เมื่อวันที่  22 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้ในเว็ปไซตข์องบริษัทแล้ว

วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น

คร้ังที ่1/2564 เมือ่วันที ่22 เมษายน 2564

www.sabina.co.th







ผลการดําเนินงานประจําปี  2564 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 56-1        

One Report 2564 ของบริษัท  ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมจาก TSD ทีม่ ี

QR Code แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจาํปี 2564

พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท

สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564
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ผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564

ผลการดาํเนินงาน ปี 2563 ปี 2564

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,913.83 2,655.67

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 276.81 294.19

www.sabina.co.th



9
FINANCIAL  HIGHLIGHT

www.sabina.co.th



โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
ผลิตภณัฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทย่อย

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,932.54 89.00 2,570.51 88.22 2,288.12 86.16

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 59.92 1.82 58.16 2.00 44.66 1.68

รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑภ์ายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทย่อย 2,992.46 90.82 2,628.67 90.22 2,332.78 87.84

ผลิตภณัฑ ์OEM

รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑ ์OEM 287.04 8.71 233.54 8.01 279.77 10.53

รวมรายได้จากการขาย 3,279.50 99.53 2,862.21 98.23 2,612.55 98.38

รวมรายไดจ้ากการบรกิาร 0.24 0.01 35.79 1.23 18.81 0.71

รายไดอ่ื้น 15.22 0.46 15.83 0.54 24.31 0.92

รวมรายได้ 3,294.96 100.00 2,913.83 100.00 2,655.67 100.00
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หน่วย :ล้านบาท

รายการ
งบการเงนิรวม

2564

สินทรัพยร์วม 2,703.31

หนีส้ินรวม 874.09

ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม 1,829.22

บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฐานะการเงนิ
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งบกาํไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบการเงนิรวม 

2563 2564
เปลี่ยนแปลง

% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,898.00 2,631.36 (9.20)

รายไดอ่ื้น 15.83 24.31 53.57

รวมรายได้ 2,913.83 2,655.67 (8.86)

ตน้ทนุขาย 1,524.80 1,345.77 (11.74)

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,034.14 936.88 (9.41)

รวมค่าใชจ้่าย 2,558.94 2,282.64 (10.80)

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 354.89 373.03 5.11

ตน้ทนุทางการเงิน 9.10 4.91 (46.04)

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 68.97 73.92 7.18

กาํไรสทุธิ 276.81 294.19 6.28

กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.80 0.85
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วิเคราะหค์วามสามารถในการทาํกาํไร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบการเงนิรวม 

2563 2564
เปลี่ยนแปลง

% 

กาํไรขัน้ตน้ 1,373.20 1,285.59 (6.38)

อตัรากาํไรขัน้ตน้ 47.38 48.86

กาํไรจากการดาํเนินงาน 339.07 348.71 2.84

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 11.70 13.25

กาํไรสทุธิ 276.81 294.19 6.28

อตัรากาํไรสทุธิ 9.50 11.08

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 15.14 16.23
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PURPOSE & VISION

เรา ‘มุ่งมัน่’ สรา้งสรรคค์ุณคา่ผลติภณัฑด์ว้ย

‘นวตักรรมท่ีทนัสมยั’ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่ใจ

ใหผู้บ้รโิภคมชีวีติทีด่ขี ึน้ในทุกวนั  ‘มุ่งเน้น’

การบรหิารธุรกจิใหเ้ตบิโตและม ี‘ผลกาํไรอย่างยัง่ยืน’

Bra & Panty >
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01
02

SABINA PROMISE
ความพึงพอใจของลูกคา คือเปาหมายสูงสุดของเรา

DATA-DRIVEN MARKETING
บริหารงานดวยนวัตกรรม Data-Driven Marketing ใช
ขอมูลในการตัดสินใจ 

03 SUSTAINABLE PROFITABILITY
เนนการทํางานเพื่อสรางผลกําไรอยางย่ังยืน 

04 LEAN ENTERPRISE
กําจัดความสูญเปลา ท่ีเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานในหวงโซอุปทานถึงผูบริโภค

05 ESG
เนนการดําเนินธุรกิจแบบย่ังยืน ท้ังในมุมส่ิงแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล

Mission
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Better LifeSustainability New Innovation
ผูบ้รโิภคมชีวีติทีด่ขี ึน้ในทุก

วนั ความพงึพอใจของลกูคา้ 

คอืเป้าหมายสงูสดุของเรา

เน้นการดาํเนินธุรกจิแบบยัง่ยนื 

ทัง้ในมุมสิง่แวดลอ้ม สงัคม 

และธรรมาภบิาล

ผลติภณัฑน์วตักรรมทีท่นัสมยั 

(Product Innovation)

Brand DNA
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To build Customer 
Seamless Experience.

TECHNOLOGY : 

Experience
With the Brand

Experience
With the 
Service

Experience
With the 
Product

Best 
Customer 
Experience

Expand to SEA
Thailand 70 Million to 640 Million

MARKET : 

x9

Lean Enterprise with 
Agile model 

LEAN ENTERPRISE  : 

Personalized product 
not only for women.

PRODUCT : 

x2

VS
WOMEN
51%

MALE
49%

Thailand 
Male to 
Female Ratio

FUTURE OF SABINA
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Chart1

		Category 1

		Category 2



Series 1

2

4



Sheet1

				Series 1		Series 2		Series 3

		Category 1		2		2.4		2

		Category 2		4		4.4		2

		Category 3		3.5		1.8		3

		Category 4		4.5		2.8		5
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กิจกรรม “การตอ่ตา้นทุจริตคอรรั์ปช่ัน”
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30บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุใบรับรอง

เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2564 (เป็นการต่ออายุใบรับรองคร้ังที่ 3) 

และใบรับรองจะหมดอายุในวันที ่30 มนีาคม 2567 
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งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปีสิน้สุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจาํปี 2564

56-1 One Report ได้ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการมีความเหน็ว่าทีป่ระชุมสมควรอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิงบกาํไรขาดทุน

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

วาระที ่3
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รายการ งบการเงนิรวม

สนิทรัพยร์วม 2,703.31

หนีส้นิรวม 874.09

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,829.22

รายได้รวม 2,655.67

กาํไรสุทธิ 294.19

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.85

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไร

สุทธิทีเ่หลือจากหักภาษีและหักสาํรองตามจาํนวนทีก่ฎหมายกาํหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสาํรอง

ตามกฎหมายเตม็จาํนวน ตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จาํกัด และข้อบังคับ ข้อที ่46 ดังน้ัน บริษัทฯ 

จงึไม่ต้องจัดสรรกาํไรสุทธิไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายอกี    

พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและเงนิปันผล

ประจาํปี พ.ศ. 2564

วาระที ่4
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ในปี 2564 บริษัทมีกาํไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะบริษัทจาํนวน 297.10 ล้านบาทและ

กาํไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจาํนวน  294.19 ล้านบาท

ความเหน็คณะกรรมการเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล

ประจาํปี 2564 โดยจ่ายเป็นเงนิหุ้นละ 0.85 บาท มจีาํนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ

295.375 ล้านบาท แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท ได้มมีตจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

จาํนวนหุ้นละ 0.41 บาท มีจาํนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ 142.475 ล้านบาท ดังน้ัน เงนิปัน

ผลทีบ่ริษัทจะต้องจ่ายเพิม่เป็นเงนิปันผลหุ้นละ 0.44 บาท จาํนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิ

152.90 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมประจาํปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปัน

ผลให้ผู้ถอืหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิทีเ่หลือจากหกัภาษีและหักสาํรอง

ตามจาํนวนทีก่ฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นทีม่ีสิทธิรับเงนิปันผล ในวันที่

6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกาํหนดจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถอืหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กาํหนดให้

ทุกปีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  จาํนวน 1 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง

ใหม่ได้  ซึง่ปัจจุบนัมกีรรมการทัง้หมด 11 ทา่น

พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตาม

วาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง และแตง่ตัง้กรรมการทา่น

ใหม่เพิม่อกีหน่ึงทา่น

วาระที ่5
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สาํหรับในปีนี ้มกีรรมการทีต่้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ทา่นคอื

1. นางสาวดวงดาว     มหะนาวานนท์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายยุทธนา     อดพิฒัน์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวเพญ็ศรี     สุธีรศานต์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ

และขอแต่งตัง้ นางสาวพชิชา  ธนาลงกรณ ์เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เพิม่จาก

เดมิอกีหน่ึงทา่น

ในวาระนีบ้ริษัทได้ใหส้ิทธิผู้์ถอืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 2565 น้ันเป็นสิทธิของผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่าง

เทา่เทยีมกันทีจ่ะเสนอชื่อบุคคลทีต่นเอง พจิารณาเหน็ว่ามคุีณสมบตัแิละมคีวามรู้ ความสามารถ

เหมาะสมทีจ่ะเป็นตัวแทนในการทาํหน้าทีก่รรมการบริษัท
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ส่วนอาํนาจในการพจิารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจ

ของผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทในระหว่างวันที ่28 ตุลาคม 2564 ถงึ วันที ่31 ธันวาคม 2564 น้ันปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 แต่ประการใด

กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง 

พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมด

และกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มอีกหน่ึงท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัท 

มหาชน จาํกัด
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และตามหลักเกณฑท์ีต่ลาดหลักทรัพย ์และสาํนักงาน ก.ล.ต.กาํหนดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มีความรู้ ความสามารถและประสบการณใ์นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ มี

ประวัติการทาํงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อยสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ และบุคคลที่จะเสนอช่ือ

ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ืองกันนั้นเป็นผู้มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน

ด้านที่บริษัทต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึง

เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เพือ่อนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทั้งหมด ที่ออกตามวาระทั้ง 

3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการ

ท่านใหม่เพิม่อีก 1 ท่าน  (สาํหรับประวัตกิรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญ

ประชุมแล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่3)

42

www.sabina.co.th



ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จาํนวนปีทีด่าํรง

ตาํแหน่ง

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการปี 2564 (คร้ัง)

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์ 2 7/7

นายยทุธนา  อดิพฒัน์ 15 7/7

นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต์ 3 6/7

นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ - -

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ

43

www.sabina.co.th



ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ

เป็นกรรมการ

ประเภท

กรรมการ

จาํนวน

หุน้

คดิเป็น% ของหุน้

ทีม่สีิทธิออกเสียง

ทัง้หมด

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์
กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร,

กรรมการบรหิารความเส่ียง
10,000 0.003%

นายยทุธนา  อดิพฒัน์

กรรมการอิสระ, กรรมการ

ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

- -

นางสาวเพ็ญศร ี สธีุรศานต์
กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ
- -

นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร 10,501,000 3.02%
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ชือ่-นามสกุล - นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท์

อายุ - 46 ปี 

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - EDP  รุ่นที ่2019 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาํแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเส่ียง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 2 ปี 2 เดอืน

เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 5 ปี  2 เดอืน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ - 21 กุมภาพนัธ ์2563

45ประวัตบุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ
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ประสบการณก์ารทาํงาน

- 2565-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)/

- บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์ีสท ์จาํกัด

- 2563-ปัจจุบัน     - กรรมการบริษัท - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)/

- บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์ีสท ์จาํกัด

- กรรมการบริหารความเส่ียง - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหาร - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)/

- บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์ีสท ์จาํกัด

- 2564 - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)/

การส่งเสริมธุรกิจ - บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์ีสท ์จาํกัด

- 2561-2563         - ผู้อาํนวยการสายงานพฒันา - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)/

ธุรกิจช่องทางใหม่ - บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์ีสท ์จาํกัด
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

การถอืหุน้ในบริษัท - 10,000 หุน้ คดิเป็น 0.003%

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 - สามัญผู้ถอืหุน้     1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง

- คณะกรรมการบริหาร         12/12 คร้ัง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท

คุณสมบตัติ้องหา้ม - ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิด

เกีย่วกับทรัพย ์ ซึง่ได้กระทาํโดยทุจริต

47

บรษัิทจดทะเบียน
จาํนวนกิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั

กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิทจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผูบ้รหิาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล - นายยุทธนา  อดพิฒัน์

อายุ - 77 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ

Eastern New Mexico UN

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - DAP รุ่น 63/2007  จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย

ตาํแหน่งในบริษัท - กรรมการอสิระ. กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 14 ปี  11 เดอืน

เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 17 ปี  11 เดอืน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  - 3 พฤษภาคม 2550
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ประสบการณก์ารทาํงาน

- 2558 – ปัจจุบนั          - กรรมการสรรหาและ - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน) 

พจิารณาค่าตอบแทน 

- 2550 - ปัจจุบนั          - กรรมการอสิระ, - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บรษัิทจดทะเบียน
จาํนวนกิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั

กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิทจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผูบ้รหิาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถอืหุน้ในบริษัท - ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 - สามัญผู้ถอืหุน้ 1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง

- คณะกรรมการตรวจสอบ      4/4  คร้ัง

- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2/2   คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการอสิระ

คุณสมบตัติ้องหา้ม - ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญา

ในความผิดเกีย่วกับทรัพย ์ซึง่ได้กระทาํโดยทุจริต
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ คุณสมบติั

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรือท่ี ปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ
ไม่เป็น

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัสาํคญั อนัมีผลให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินคา้/ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้มืเงิน)
ไม่มี

- เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น

คุณสมบัตเิพิม่เตมิ สาํหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่
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ชือ่-นามสกุล - นางสาวเพญ็ศรี  สุธีรศานต์

อายุ - 54 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - ปริญญาตรีบัญช ี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

- MBA (Finance), California State University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 2562 หลักสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit

ประเทศสิงคโปร์

 2561 หลักสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, 

โดย Stanford Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา

 2560 หลักสูตร People, Culture, and Performance: Strategies

โดยมหาวทิยาลัยสแตนฟอรด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 2560 GNH and Business Journey in Bhutan โดย GNH Center Bhutan ประเทศภฏูาน

 2558 หลักสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders โดย London Business School ประเทศอังกฤษ

 2554 หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives โดย IMD ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

 2553 หลักสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 2550 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ตาํแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - 3 ปี

เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 6 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ - 23  เมษายน  2562

ประสบการณก์ารทาํงาน

 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ทีป่รึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย

 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันวจิัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI)

 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ทรัสตเ์พือ่กิจการเงนิร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs

(กองทุนย่อยกองที ่2) ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย

 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชยีส ชพิป้ิง จาํกัด (มหาชน)

 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน)

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จาํกัด
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ประสบการณก์ารทาํงาน (ต่อ)
 2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาบัญชจุีฬาดเีด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบัญช ีแหง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรตคุิณจรรยาบรรณดเีด่น หอการค้าไทย

 2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานและจัดสรรข้าราชการในโครงการพฒันา

นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏบัิตริาชการด้านการบริหารจัดการ

หน่วยงานภาคเอกชน สาํนักงาน ก.พ.ร.

 2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการองคก์รต่อต้านคอรรั์ปชัน (ประเทศไทย)

 2550 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพจิารณาหลักทรัพยเ์กี่ยวกับการออกและเสนอขาย

หลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัททีอ่อก

หลักทรัพย ์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย

 2549 – ก.พ. 2565 ผู้อาํนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย

 2544 - 2548 ทีป่รึกษาด้านการเงนิ โครงการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ สาํนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจกระทรวงการคลัง

 2541 - 2544 รองผู้อาํนวยการฝ่ายวานิชธนกจิ Dresdner Kleinwort Benson

 2536 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวนกิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจด

ทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ

ท่ีแข่งขนักนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบรษัิทจาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร

1 บรษัิท
กรรมการอิสระ / 

บรษัิท พรเีซียส ชิฟป้ิง จาํกดั (มหาชน)
ไมมี่ ไมมี่

การถอืหุน้ในบริษัท - ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - สามัญผู้ถอืหุน้ 1/1 คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท 6/7 คร้ัง

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการอิสระ

คุณสมบัตติ้องหา้ม - ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดเกี่ยว

กับทรัพย ์ซึง่ได้กระทาํโดยทุจริต
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ คุณสมบติั

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจา้ง หรือท่ี ปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ
ไม่เป็น

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา กฎหมาย) ไม่เป็น

- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีนยัสาํคญั อนัมีผลให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินคา้/ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้มืเงิน)
ไม่มี

- เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น

คุณสมบัตเิพิม่เตมิ สาํหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอชือ่
56
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ชือ่-นามสกุล - นางสาวพชิชา  ธนาลงกรณ์

อายุ - 31 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - BA BACHELOR DEGREE/

LONDON COLLEGE OF FASHION

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัท - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการตลาด

และพฒันาธุรกิจ

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -

เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้

- 3 ปี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ -

57
ประวัตบุิคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการใหม่เพิม่อกีหน่ึงทา่น
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58

ประสบการณก์ารทาํงาน

- 2562 – ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่ - บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน) /

บริหารการตลาดและ          - บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์สีท ์จาํกัด

พฒันาธุรกจิ

- 2558 – 2561 - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด        - บริษัท ซาบน่ีา ฟารอ์สีท ์จาํกัด
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่ 59

การถอืหุ้นในบริษัท - จาํนวน 10,501,000 หุ้น     คิดเป็น  3.02%

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 - สามัญผู้ถอืหุ้น - คร้ัง

- คณะกรรมการบริษัท - คร้ัง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิด

เกี่ยวกับทรัพย ์ซึ่งได้กระทาํโดยทุจริต

บรษัิทจดทะเบียน
จาํนวนกิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั

กนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิทจาํนวน
ประเภทกรรมการ/

ผูบ้รหิาร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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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

พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที ่6
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

กาํหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเดิมที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนพืน้ฐานสาํหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และ

ค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมายเพิม่เติม ตลอดจนบาํเหน็จกรรมการ ดงันี้

ตาํแหน่ง  คา่ตอบแทน(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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บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นเงนิ ไม่เกนิปีละ 4 ล้านบาท โดยใหม้กีารจ่ายเป็นราย

ไตรมาสและ ให้กรรมการมีอาํนาจจัดสรร  และกาํหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง ซึ่งในปี 2564

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 1,680,000 บาท

บาํเหน็จคณะกรรมการ 3,020,000 บาท

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 300,000 บาท

ผลประโยชนอ์ืน่ใด - ไม่ม ี- บาท
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การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งได้มีการพจิารณาอย่างรอบคอบโดย

เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก

สภาวการณท์างเศรษฐกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน รวมถึง

อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนในปี 2565

เท่ากันกับ ปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564

1.คา่ตอบแทนกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

- บาํเหน็จรายไตรมาส

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/คน/เดือน

ไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท โดยใหม้ีการจ่าย

เป็นรายไตรมาสและใหก้รรมการมีอาํนาจ

จดัสรรและกาํหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/คน/เดือน

ไมเ่กินปีละ 4 ลา้นบาท โดยใหม้ีการจ่าย

เป็นรายไตรมาสและใหก้รรมการมีอาํนาจ

จดัสรรและกาํหนดสว่นแบง่ระหวา่งกนัเอง

66

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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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และแนวทางการปฏิบัติของ

สาํนักงาน ก.ล.ต  ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี

ของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ืองหลักเกณฑ ์ 

เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ ข้อ7 (7) ระบุใหบ้ริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบยีน จัดให้มี

การหมุนเวียนผู้สอบบญัชี

พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ประจาํปี  2565

วาระที ่7
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หากผู้สอบบญัชีรายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเหน็ต่องบ

การเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่

สังกัดสาํนักงานสอบบญัชีเดยีวกับผู้สอบบญัชีรายเดมิได้                                                                  

ซึง่ในปี 2564 ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ได้มมีตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดังมรีายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรัคร ์      สโรชนันทจ์นี ทะเบยีนเลขที ่4563

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562-2564 เป็นระยะเวลา 3 ปี)  

และ/หรือ
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2. นายชัยยุทธ      อังศุวทิยา ทะเบยีนเลขที ่3885

(เป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2560-2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี)  และหรือ

3. นางสาวดรณี      สมกาํเนิด ทะเบยีนเลขที ่5007

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา)  และ/หรือ

4. นางสาวจารุณี       น่วมแม่ ทะเบยีนเลขที ่5596

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) และ/หรือ

5. นายศิรเมศร์ อัครโชตกุิลนันท์ ทะเบยีนเลขที ่11821

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) และ/หรือ

6. นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ทะเบยีนเลขที ่11902

(เมื่อได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.)   

(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

เป็นผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต แห่งสาํนักงาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลงานและ

ความต่อเน่ืองของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดทํารายงาน การประสานงานต่าง ๆ และ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทีผ่่านมาผู้สอบบัญชีแห่งสาํนักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซิเอท ซึ่งมีผลงาน

อยู่ในระดับทีน่่าพอใจ จงึขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอื

หุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันทจ์นี ทะเบยีนเลขที ่4563 และ/หรือ

2. นายชัยยุทธ อังศุวทิยา ทะเบยีนเลขที ่3885 และ/หรือ

3. นางสาวดรณี สมกาํเนิด ทะเบยีนเลขที ่5007 และ/หรือ

4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ทะเบยีนเลขที ่5596 และ/หรือ

5. นายศิรเมศร์ อัครโชตกุิลนันท์ ทะเบยีนเลขที ่11821

จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีปี 2565 อีก

วาระหน่ึง
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ทัง้นีผู้้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทาํงานที่ด ี

มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีทีเ่หมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มี

ความสัมพันธ ์หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชี โดยในปี 

2565 กาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิน้ 910,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับปี 

2564
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ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
หน่วย :  บาท

73

ค่าสอบบญัชี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564

บรษัิท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 910,000 910,000

บรษัิทย่อย 1 บรษัิท 640,000 640,000

คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น คา่เดินทาง, คา่ไปรษณียากร,

คา่โทรสาร ฯลฯ
เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจรงิ เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจรงิ
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พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)

วาระที ่8
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การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้

คร้ังที ่1/2565

บริษัท ซาบน่ีา จาํกัด (มหาชน) 21 เมษายน 2565
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