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สาสนจากประธานกรรมการ 
 

                    เมื่อปกลาย  ผมไดกลาวกับพวกเราชาวซาบีนาทุกคนวาในป พ.ศ. 2556 พวกเรานาจะมีความหวังที่จะไดเห็นยอดขาย  
กลับมาสูงเทียบเทากับยอดขายที่เคยทําไดสูงสุดเมื่อป พ.ศ. 2549  แตดวยเหตุปจจัยภายนอก  ที่เกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองที่ยัง
ไมสงบเรียบรอยในขณะนี้  ไดสงผลกระทบตอ   ภาคเศรษฐกิจทั่วไปของทั้งประเทศ  โดยเฉพาะกําลังซื้อที่หดหายไปตั้งแตครึ่ง
หลังของปนี้ 
                    ดังนั้น  ในป พ.ศ.2557  นี้  ผมหวังวา  กําลังใจอันสําคัญของพวกเราจะยังคงอยู   และหวังวาเหตุบานการเมืองจะสงบ
เรียบรอยในเร็ววัน  ที่สําคัญ  การวางแผนงานในปใหมนี้คงจะตองเนนการวางแผนแบบระยะสั้นควบคูไปกับแบบแผนระยะยาว  
ทั้งนี้  เพื่อใหมีความพรอมในการปรับตัวใหทันทวงทีเมื่อเหตุการณปรับเปลี่ยนไป  คงจะวางแผนระยะยาวอยางเดียวแบบในอดีต
ไมได  จะตองมีการวัดผลในระยะสั้นทุก ๆ  ไตรมาสและมีความพรอมที่จะปรับเพิ่มหรือลดไดอยางทันทวงที 
                    ในปใหม พ.ศ. 2557  นี้  ผมขอใหพวกเรายึดถือพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมอบไวใหแก
ปวงชนชาวไทยทุกคน  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556  วา “ปฏิบัติหนาที่ใหสมฐานะ”  และ “สมประโยชนสวนรวมคือความม่ันคง  
และปลอดภัย” 
                    ปฏิบัติหนาที่ใหสมฐานะ  หมายถึง  เกียรติยศ  และศักดิ์ศรี  ในการตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางสุจริตทั้งตอตนเอง  และ
ตอผูอื่น  สมประโยชนสวนรวมคือความมั่นคง  และปลอดภัย  หมายถึง  สิ่งที่ทํานั้นจะเปนประโยชนตอสวนรวม  ไมใชเปน
ประโยชนตอสวนตัว หรือ ตอกลุมบุคคล  เมื่อนั้นความมั่นคงและปลอดภัยก็จะเกิดขึ้น 
                    กระผมเชื่อเปนอยางยิ่งวา  พวกเราชาวซาบีนาทุกคน  จะตั้งใจนอมรับพระราชดํารัสทั้งสองขอนี้ของพระองคมา
ปฏิบัติตลอดไป  ไมตองเปนหวงวาพวกเรายังไมสามารถสรางยอดขายไดเทาเทียมกับในอดีต  คุณภาพ  และบริการของงานที่ดี  
จะสะทอนออกมาเปนผลประกอบการที่ดีเอง 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                             (นายวิโรจน  ธนาลงกรณ) 
                        ประธานกรรมการ 
                            บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
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การประกอบธุรกิจ 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
วิสัยทัศน (Vision)    

ทางบริษัทไดวางวิสัยทัศนในการดําเนินกิจการ ภายใตแนวคิด คือ “ Create Value with Innovation “ โดยบริษัทฯ 
มุงมั่นที่จะสรางแบรนด ซาบีนา ใหเปนแบรนดชุดช้ันในที่มีคุณคา ดวยนวัตกรรมใหมๆ ทั้งทางดานแฟชั่นที่ลํ้าสมัย คุณภาพที่
ไดรับการยอมรับ  สอดคลอง และเหมาะสมกับความตองการของผูหญิงในๆ ทุกประเทศ ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 
พันธกิจ (Mission) 

เพื่อที่จะทําใหแบรนด ซาบีนา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่วางไว  ทางบริษัทฯ มีพันธกิจที่จะตอง
ดําเนินการโดยมแีนวความคิดในการดําเนินงานแยกออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

People   :   Trust and Worthiness in human as precious resources 
พนักงาน  :  บริษัทมีความเชื่อมั่นวาพนักงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาของบริษัท  เนื่องจากปจจัยที่สําคัญที่

สามารถทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคนั้น คือ พนักงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ใหความสําคัญ
กับการดูแลพนักงานทุกคนทุกตําแหนงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัท  

Product   :   Delivered products beyond expectation 
สินคา    :   บริษัทฯ จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพใหเปนไปตามความคาดหวังของลูกคา ดวยการวิจัย พัฒนา เพื่อใหได

นวัตกรรมใหมๆ  ของสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูหญิงทุกเพศทุกวัย 
Partners  :   Trust and Reliable Enterprise 
หุนสวน  :   บริษัทฯ จะบริหารงาน และดําเนินงาน เพื่อทําใหไดรับความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากหุนสวน หรือ

ผูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในทุกๆ ดาน อันไดแก ผูถือหุน, พนักงาน, ลูกคา , เจาหนี้ , และคูแขงขนั 
Productivity   :   Innovation through productivity by advance mechanism 
การผลิต         :  บริษัทฯ จะบริหารการผลิตโดยนําวิธีการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมการผลิต 

รวมถึงเครื่องจักรที่ลํ้าสมัย มาใชในการผลิต เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และไดรับการยอมรับจากลูกคาทุก
ประเทศ 

Planet    :    Return Benefit to Society and Environment 
สังคม :   บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยการคืนกําไรใหกับสังคม และสิ่งแวดลอม  
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กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท 
 บริษัทฯ ไดวางกลยุทธ และเปาหมายการดําเนินการของบริษัท ดังนี้ 

1. Asian Brand  หลังจากที่ทางบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธการดําเนินการของบริษัทฯ โดยการลดสัดสวนการผลิตใหกับ
แบรนดลูกคาในตางประเทศ และหันกลับมาผลิตใหกับแบรนด ซาบีนา ของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมียอดขายประมาณ 
รอยละ 80 ถึง 90  จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถขยายพื้นที่ขายไดครอบคลุมทั้งประเทศไทยแลว และมีรานคาของบริษัท
เองถึง 70 รานคา และจะขยายใหครบ 100 สาขาในป 2557  ในกาวตอไปบริษัทฯ  ไดวางเปาหมายที่จะสรางแบรนด  
ซาบีนา ใหเปนแบรนดชุดช้ันในชั้นนําในอาเซียน จากที่ไดมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : Asean 
Economic Community ซึ่งปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงค
โปร, ฟลิปปนส , อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พมา และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหการคา
ภายในอาเซียนเปนไปโดยเสรี ทั้งทางดานสินคา, บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรีโดยปราศจาก
การกีดกันทางการคา ซึ่งจะมีการใชอัตราภาษีศุลกากรต่ําที่สุด และใหลดลงเหลือในอัตรา 0%  ภายใน 1 มกราคม 2558 
นี้ ซึ่งเปนโอกาสสําคัญในการที่บริษัทฯ จะขยายแบรนดซาบีนา ซึ่งเปนแบรนดระดับช้ันในในประเทศไทย ใหเปน   
แบรนดระดับช้ันนําในอาเซียนไดในอนาคต   
2.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ทางบริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดเวลา โดยการนําเครื่องมือในการบริหารการผลิต โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัทฯ   
( Sustainable Growth)  โดยในขั้นนี้จะทําการบูรณาการยกระดับ การปรับปรุงพัฒนาทุกระบบที่ไดดําเนินการมา ขยาย
ผลใหทั่วทั้งองคการ ไปจนถึง คูคา หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ โดยผานโครงการตางๆ คือ  โครงการ TPM + 
CSR  ( Total Productive Management + Corporate Social Responsibility ) เปนการรวมทุกกิจกรรมการปรับปรุง
พัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม  Lean Enterprise เปนการขยายผลของระบบลีน
ไปทั่วทั้งบริษัท และขยายผลไปถึง Supplier และ ลูกคา เพื่อใหเปนหวงโซเดียวกัน เปนการทําใหเกิดความเขมแข็งของ
ธุรกิจรวมทั้ง ระบบ TQM  (Total Quality Management) ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด เพื่อใหเกิดการบริหารคุณภาพแบบ
องครวม และกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่สมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ดําเนิน งานขององคกรอยางตอเนื่อง โดยมุงที่จะตอบสนองความตองการ และสรางความพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะสราง
โอกาสทางธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขัน และพัฒนาการที่ยั่งยืนขององคกร 
3.  การขยายไปในธุรกิจอ่ืน  เมื่อมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากที่กลาวขางตน ซึ่งเปนโอกาส
อันดีในการที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยการนําเขาแบรนดตางๆ ในอาเซียนเขามาขยายตลาดใน
ประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธอันดีกับ หางชั้นนําตางๆ ในประเทศไทยเปนขอ
ไดเปรียบในการติดตอ และดําเนินการ  
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 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556  
 

 
 

บริษัท  ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 

2538 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 
มีทุนจดทะเบียน 295 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 59 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 มีทุนจด
ทะเบียน 347.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 69.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 5 บาท และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทาง
บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุนที่ตราไวจาก หุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหมีจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 347.50 
ลานหุน  และมีทุนจดทะเบียนเทาเดิมคือ 347.50  ลานบาท  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายชุดช้ันในใหแกบริษัทยอย และลูกคาซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM)  
โดยเนนไปที่ลูกคาแถบทวีปยุโรปเปนหลัก  เดิมการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคา OEM ของบริษัทฯ เปนการผลิตและ
จําหนายใหแกบริษัทยอยซึ่งรับคําสั่งผลิตมาจากลูกคาอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากบริษัทยอยดําเนินธุรกิจมานานและเปนที่รูจักของ
ลูกคาตางประเทศมากกวา เมื่อบริษัทฯ เริ่มเปนที่รูจักในกลุมลูกคาตางประเทศจึงเริ่มจําหนายสินคา OEM ตรงสูลูกคาโดยไมผาน
บริษัทยอยมากขึ้น จนทําใหการผลิตใหกับผูจัดจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM) มีสัดสวนเปนรายไดหลัก  

แตทั้งนี้ หลังจากที่ทางบริษัท ไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยไดทําการลดการจัดหนายใหกับผูจัดจําหนายชุดช้ันใน
ตางประเทศ ต้ังแตป 2551 เปนตนมา ทําใหปจจุบันสัดสวนรายไดหลักของบริษัท มาจากการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑใหกับ
บริษัทยอยภายใตแบรนด ซาบีนา (Sabina) เปนหลัก  

ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 3 แหง ต้ังอยูในเขตจังหวัดชัยนาท ยโสธร และบุรีรัมยมีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้นกวา 2,600 เครื่อง 
โดยแบงเปนเครื่องจักรเย็บ จํานวนกวา 2,300 เครื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ จํานวนกวา 300 เครื่อง   นอกจากเครื่ องจักรหลัก
เหลานี้แลวยังมีอุปกรณเสริมเครื่องจักรเย็บซึ่งสามารถชวยปรับเครื่องจักรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑมากขึ้น โดยจะมีหลายแบบแตกตางกันไปตามรูปแบบสินคา ปจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตจริงทั้งสิ้น 
5.33 ลานชิ้นตอป 

 

คุณ วิโรจน ธนาลงกรณ ผูถือหุนอื่น 

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 

74.59% 25.41 % 

99.90% 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมตน และมัธยมปลาย ช่ือ “ศูนยการ
เรียน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)” ในบริเวณพื้นที่โรงงานที่จังหวัดยโสธร ในป 2549  เพื่อใหการศึกษาในสายสามัญ
ระดับช้ันมัธยม และไดจัดตั้งศูนยฝกสายอาชีพ “ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ.2545” เพื่อสอนวิชาชีพชางตัดเย็บใหแกบุคคลที่มีความสนใจ ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงคในการลดผลกระทบจากการขาด
แคลนพนักงานที่มีทักษะแลวยังเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะการเงินของประชากรในจังหวัดอีกดวย ปจจุบัน บริษัทฯ 
และบริษัทยอย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,180 คน 

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด (“บริษัทยอย”) 
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 

1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 145 ลานบาทแบงเปนหุนสามัญ 1,450,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท  

บริษัทยอยดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันใน โดยแบงลักษณะธุรกิจออกไดเปน 2 ลักษณะดังนี้ คือ 
1. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง Sabina โดยมี Collection 

ยอยๆ เชน  Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm, Moldern Curve by Sabina, Modern V by Sabina, Viora 
และอีกหลากหลาย Collection ที่ตอบสนองความตองการของผูหญิงทุกวัย  และในป 2555 ทางบริษัท ไดออก 
Collection ใหมในรุน Moldern V และมีโฆษณาทางทีวีในป 2556 ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีมาก 

2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจําหนายชุดช้ันในตามคําสั่งของลูกคาซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ  
(OEM) เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เปนตน  

โดยรายไดหลักมาจากการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง ซึ่งนอกจากมีการจัดจําหนาย
ภายในประเทศผานหางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดแลว บริษัทยอยยังมีการจําหนายชุดช้ันในภายใตเครื่องหมาย
การคา “SABINA” “SABINIE” และ “SBN” ที่จดทะเบียนเรียบรอยแลวบางสวนในตางประเทศเชนกัน การจําหนายผลิตภัณฑ
ชุดช้ันในสตรีภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองในตางประเทศนั้น เปนการขายขาดใหแกตัวแทนจําหนายซึ่งจะนําสินคาไป
วางจําหนายในหางสรรพสินคา หรือรานคาของตนเอง เปนสวนใหญ  เชน  ในแถบตะวันออกกลาง  ไดแก   สาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรต อิหราน บารเรน ในแถบเอเชีย ไดแก ปากีสถาน,  และกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  ไดแก พมา, กัมพูชา, 
เวียดนาม, สิงคโปร ,ฟลิปปนส, ลาว และเวียดนาม เปนตน 
  ปจจุบัน บริษัทยอย มีโรงงาน 2 แหง ต้ังอยูในเขตจังหวัดกรุงเทพ และจังหวัดนครปฐม มีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้นกวา 
1,500 เครื่อง โดยแบงเปนเครื่องจักรเย็บ จํานวนกวา 1,300 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นกวา 200 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
บํารุงรักษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตอพนักงานอีกดวย ปจจุบันบริษัทยอยมีกําลังในการผลิตทั้งสิ้น 2.44 ลาน
ช้ิน ตอป  

ตารางแสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

การประกอบ
ธุรกิจ 

ออกแบบ 
ผลิตและจําหนายภายใต
เครื่องหมายการคาของ

ตนเอง 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแกบริษัท

ยอย 

ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ OEM ใหแก
ลูกคาตางประเทศ 

บริษัทฯ     
บริษัทยอย     
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
     ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด กอต้ังเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด (“บริษัทยอย”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตชุดช้ันใน ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย และผลิตชุดช้ันใน ตาม
คําสั่งของลูกคาซึ่งเปนผูจําหนายชุดช้ันในตางประเทศ (OEM)  

บริษัทฯ และบริษัทยอยเริ่มกอต้ังขึ้นจากการรวมทุนกันของสมาชิกรุนที่ 2 ของครอบครัวธนาลงกรณนําโดยนายวิโรจน 
ธนาลงกรณ ซึ่งมีความชํานาญในอุตสาหกรรมชุดช้ันใน มากกวา 40 ป แตเดิมการประกอบธุรกิจชุดช้ันในของสมาชิกรุนที่ 1 
ของครอบครัวธนาลงกรณมีจุดเริ่มตนจาก “หางหุนสวนจํากัด หางยกทรงจินตนา” ภายใตการบุกเบิกของคุณจินตนาและคุณ
อดุลย ธนาลงกรณ ซึ่งเปนมารดาและบิดาของนายวิโรจน ธนาลงกรณ ซึ่งเปนผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยไดแยกการดําเนินกิจการจาก บริษัท จินตนาแอพพาเรล จํากัด (ช่ือปจจุบันของ “หางหุนสวน
จํากัด หางยกทรงจินตนา”) อยางชัดเจนมานานกวา 17 ป 

ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) มีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 177 หมูที่ 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และสํานักงานสาขา 4 
สาขา ต้ังอยู  เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เลขที่ 30/5 หมู 12 ถ.พุทธ
มณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เลขที่ 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
และเลขที่  81,106  หมูที่ 6  ตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 สรุปไดดังนี้ 
 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ไดคะแนนประเมิน AGM (ประชุมผูถือหุน)  เต็ม 100  คะแนน  เปนเวลา  4 
ปซอน  ต้ังแต ป 2553 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ไดคะแนนประเมิน CG (การกํากับดูแลกิจการที่ดี) โดยไดเกรด 4 ดาวเปน
เวลา 2 ปซอน ต้ังแต ป 2554  

 บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานทาพระ ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน เปนเวลา 5 ป ติดตอกัน ต้ังแต ป 2552  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 จากกรม
สวัสดิการ และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 บริษัทซาบีนา จํากัด ( มหาชน ) โรงงานยโสธรไดรับรางวัลรางวัลดีเดน ดานพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําป 
2556  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556  จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร     ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ประจําป 2556 เปนเวลา 2 ป 
ติดตอกัน  ในงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ  ครั้งที่ 27  จากกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่  3 ก.ค. 2556  

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลจาก ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ To Be number one  รางวัลประเภทชมรม To Be number one ใน
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สถานประกอบการขนาดใหญ มาตรฐานพรอมตนแบบ ระดับทอง ปที่ 1  ผลงาน To Be number one  
ระดับประเทศ ประจําป 2556 ที่ ศูนยประชุม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลตาม โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทํางานใหเปนศูนยป  2556 ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2554  ถึง  31 ธันวาคม  2555 จาก กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน 5 ป
ติดตอกัน ต้ังแตป 2552 – 2556  ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ให ณ วันที่ 13 ก.ย. 2556  

 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โรงงานยโสธรไดรับรางวัลจากการเขาประกวดThailand 5 S Award2013 
ระดับเงิน จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ที่ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
กรุงเทพฯ  ณ วันที่ 27พฤศจิกายน 2556 

 บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานสาย 5 ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธ 

และสวัสดิการแรงงานดีเดน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 13   กันยายน 2556  (ครั้งที่ 4)  จากสํานักงาน

สวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด โรงงานสาย 5  ไดรับรางวัลรับรองมาตรฐานการจัดการดานยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ ประจําป 2556  วันที่ 18 ธันวาคม 2556  จาก สํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงาน 
จังหวัดนครปฐม  

   โครงสรางรายได (รายไดหลังหักรายการระหวางกัน)  
รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย นับเปนรายไดหลักของบริษัทในปจจุบัน โดยคิดเปน

สัดสวน รอยละ 89.78 และ รอยละ 90.33 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมป 2555 และ 2556  ในขณะที่รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑ OEM ไดมีสัดสวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 9.15  และรอยละ 9.13  ของรายไดตามงบการเงินรวมในป 2555 และ 2556  

 

 

 
หมายเหตุ :   1. รายไดจากการบริการ ไดแก รายไดจากการรับจางตัดผา และรายไดจากการรับจางเย็บสินคา 
 2. รายไดอื่น ไดแก ดอกเบี้ยรับ,รายไดจากการคืนอากร, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน,รายไดจากการใหเชาพื้นที่  เปนตน  

 
 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
% การถอื 
หุนบริษัท 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ผลิตภณัฑภายใตเครื่องหมาย
การคาของบริษัทยอย 

บริษัท ซาบีนา  
ฟารอีสท จํากัด 

99.90% 1,474.02 76.48 1,824.70 89.78 1,977.69 90.33 

ขายผลิตภัณฑ OEM 
บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) 

-   426.91  22.15 185.90 9.15 199.96 9.13 

รายไดจากการบรกิารและ
รายไดอื่น 1,2  

บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) 

-   26.34  1.37 21.88 1.07 11.78 0.54 

รวม   1,927.27 100.00 2,032.48 100.00 2,189.43 100.00 
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   เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดเริ่มปรับเปาหมายการดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป 2550 โดยไดลดสัดสวนการขายผลิตภัณฑ OEM  กับสัดสวนขาย

ภายใตแบรนดซาบีนา ในประเทศ มาโดยตลอดจากสัดสวน รอยละ 54.89 มาเปน รอยละ  46.15  ในป 2551 รอยละ 30.83 ในป 
2552  , รอยละ 28.78 ในป 2553  , รอยละ 22.15 ในป 2554  และ รอยละ 9.15 ในป 2555 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมและ
ในป 2556 ไดลดลงเหลือเพียง รอยละ 9.13   ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการรักษาสัดสวนการขายผลิตภัณฑ OEM ใหอยู
ในระดับไมเกิน รอยละ 10-20  ทั้งนี้สาเหตุที่ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาสัดสวนของการขายผลิตภัณฑ OEM ไว ในระดับดังกลาว 
เนื่องจาก 

1. ความไมแนนอนของตลาดตางประเทศ  ถึงแมวาปญหาทางดานเศรษฐกิจในฝงประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโนมที่
คลี่คลายมากขึ้น แตยังไมอยูในสภาวะที่การบริโภคภายในประเทศปรับโตเพิ่มสูงขึ้นเทาไรนัก ประกอบกับการซื้อ
สินคาในประเทศสหรัฐอเมริกายังเปนการซื้อที่ใหความสําคัญทางดานราคาถูกเปนหลัก กลาวคือ โรงงานไหนให
ราคาถูกที่สุดก็จะยายการผลิตไปโรงงานนั้นๆ   โดยใหความสําคัญทางดานคุณภาพ และดีไซนเปนเรื่องรอง  ทําให
ยากตอการแขงขัน เนื่องจากคูแขงในประเทศอื่นๆ เชน จีน , อินโดนีเซีย และ ประเทศอื่นๆ มีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา
ทางบริษัทมาก  ทําใหการรับออเดอรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปดวยความยากลําบาก สวนประเทศในแถบ
ยุโรปนั้น หลังจากที่ประสบปญหาทางดานหนี้สาธารณะอยางหนัก  ก็ยังไมมีสัญญาณฟนตัวที่ชัดเจนมากเทาไรนัก 
ซึ่งจากเดิมตลาดในประเทศแถบยุโรป ถึงแมจะเนนในเรื่องสินคาที่มีคุณภาพ และดีไซนที่โดดเดน ราคาอยูใน
ระดับสูง แตหลังจากที่ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจอยางหนัก ทําใหปจจุบันสภาพการบริโภคในแถบประเทศยุโรป ยัง
ไมฟนตัวเทาไรนัก ลูกคาใหความสําคัญกับเรื่องของราคา และตนทุนเปนหลัก ทําใหการรับออเดอรจากทางยุโรป 
เปนไปดวยความยากมากยิ่งขึ้น  แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการรับออเดอรจากทางฝงยุโรป   ทั้งนี้เพื่อ
เปนการรับรูถึง เทรนแฟชั่นที่เปลี่ยนไป  แตทางบริษัทฯ ยังคงตองระมัดระวังในเรื่องการชําระเงินเปนสําคัญ  และรับ
ออเดอรใหมีสัดสวนอยูระหวาง 10-20% ของกําลังการผลิตเทานั้น     อัตราแลกเปลี่ยน  ถึงแมวาในชวงปลายป 2556  
แนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนลงไปมาก จากการที่
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหเงินดอลลาร ถูกโยกยายออกจากประเทศในแถบเอเชีย 
จึงสงผลทําใหคาเงินบาท เมื่อเทียบกับดอลลารออนลงจากระดับประมาณ 31 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ ออนลงจนอยู
ในระดับประมาณ 32-33 บาท ตอ  1 ดอลลารสหรัฐ  และเงินยูโร จากระดับประมาณ 40 บาท ตอ 1 ยูโร มาอยูที่
ประมาณ 44 บาท ตอ 1 ยูโร ก็ตาม เนื่องจากลูกคาเหลานี้มีความเชี่ยวชาญในดานการสั่งซื้อ ยังคงเอาเรื่องการออนคา
ของเงินบาทมาใชในการตอราคาใหถูกลงไปอีก ทําใหถึงแมวาคาเงินบาทจะออนลง แตราคาสั่งซื้อก็อาจจะลดต่ําลง
ไปดวยเชนกัน   

2. คาแรงขั้นต่ํา   ถึงแมวาในชวงป 2556 ที่ผานมา ทางบริษัทไดมีตนทุนสูงขึ้นจากการปรับคาแรงแลวก็ตาม  ทางบริษัท
ไดดําเนินการทุกวิถีทางทางดานปรับปรุงกระบวนการผลิต ทั้งจากการนําการบริหารแบบ Lean เขามาใชเพื่อลด
ตนทุนการผลิต แตก็ยังไมสามารถที่จะชดเชยในสวนของตนทุนที่ เพิ่มขึ้นจากคาแรงที่ปรับตัวขึ้นได ทําให
ความสามารถในการรับออเดอรจากตางประเทศยังคงเปนไปดวยความยากลําบาก เมื่อแขงกับตนทุนทางดาน
คาแรงงาน จากประเทศผูรับจางผลิตรายอื่นๆ เชน จีน , อินโดนีเซีย และอีกหลายๆประเทศในแถบเอเชีย  จากเหตุผล
ดังกลาว และเพื่อความยั่งยืนในการเติบโตของบริษัทฯ ( Sustainable Growth) ทําใหทางบริษัทฯ หันมาทําตลาดชุด
ช้ันในในประเทศเปนอยางหนักมาตลอด 5 ป  ซึ่งทําใหแบรนดซาบีนา มีอัตราการเติบโตมากกวาตลาดโดยรวมมา
โดยตลอด โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 9.30 ในป  2552 , รอยละ  16.70 ในป 2553 , รอยละ 11.40 ในป 2554 , รอย
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ละ 23.79 ในป 2555 และ รอยละ 8.4 ในป 2556 บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 2 ในตลาดชุดช้ันในสตรี และ
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะรักษาอัตราการเติบโตใหเปน หนึ่งในผูนําตลาดชุดช้ันในสตรีในประเทศไทย  

 
3. สําหรับในป 2557 นั้น ทางบริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดังนี้ 

1) การขยายแบรนด ซาบีนา ในประเทศ  ถึงแมวาทางบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากยอดขายของแบรนด     ซาบี
นาในประเทศ ที่ลดลงในชวงปลายป 2556 ที่ผานมา  เนื่องจากสภาพความขัดแยงทางการเมือง อันสงผลให
ผูบริโภคไมมีอารมณในการจับจายใชสอย การบริโภคภายในประเทศลดลงเปนอยางมาก อีกทั้งเหตุการณ
ดังกลาวยังไมมีทาทีที่จะสิ้นสุด  แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯมีเปาหมายในการสรางฐานของแบรนดซาบีนาใน
ประเทศ ใหมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนการรับรูในตราสินคา (Brand Recognition)  และการยอมรับ
ในแบรนดซาบีนาในประเทศ และที่สําคัญเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดชุดช้ันในสตรี ในประเทศไทยใหมากที่สุด 
โดยบริษัทฯ ไดเนนในการเจริญเติบโตใน 2 กลุมดวยกัน คือ ในกลุมวัยรุน ซึ่งเปนกลุมที่บริษัทฯ มีความ
แข็งแกรงเปนอยางมาก  เปนหลัก โดยการเนนในการศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนดแฟช่ัน และความตองการของ
วัยรุน เพื่อออกสินคาใหตอบสนองกับความตองการ และพฤติกรรมของวัยรุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง
การจัดงบกิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาสวนแบง และเพิ่มสวนแบงทางการตลาด  และในกลุมของวัย
สาว จากการที่ทางบริษัทฯ ไดทําการออกสินคาในกลุม Modern V ซึ่งเปนชุดช้ันในดันทรงสําหรับกลุมวัยสาว 
โดยใชดาราชั้นนําอยาง ชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต มาเปนพรีเซนเตอรในกลุมนี้ใหกับทางบริษัทฯ  ซึ่งทําให
ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเปนอยางมากในชวงกลางป 2556 ที่ผานมา  ซึ่งรุนนี้ไดรับการตอบรับจากตลาด
ไดเปนอยางดี  ในป 2557 ทางบริษัทฯ ก็ยังคงเนนในการโปรโมทสินคาทั้ง 2 กลุมนี้ เพื่อตอกย้ําความเปนแบ
รนด ซาบีนา ที่มีสินคาตอบสนองความตองการทั้งวัยรุน และวัยสาว  

2) การขยายแบรนดซาบีนาไปยังตางประเทศ  หลังจากที่ทางบริษัทฯ ไดเริ่มในการขยายแบรนดซาบีนา ออกไป  ยัง
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน ซึ่งไดมีการจัดตั้งเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC : Asean Economic Community ซึ่งปจจุบันมปีระเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศ
ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร, ฟลิปปนส , อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พมา และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค
หลัก คือ เพื่อใหการคาภายในอาเซียนเปนไปโดยเสรี ทั้งทางดานสินคา, บริการ, การลงทุน , เงินทุน และ
แรงงานมีฝมืออยางเสรีโดยปราศจากการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากรและใชอัตราภาษีศุลกากรต่ําที่สุด 
และใหลดลงเหลือในอัตรา 0%  ภายใน 1 มกราคม 2558 นี้ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการมาระยะหนึ่ง 
ปจจุบันทางบริษัทฯ ไดมีการต้ังตัวแทนจําหนายในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว  จํานวน 7 ประเทศ  
อันไดแก มาเลเซีย, สิงคโปร , ฟลิปปนส, เวียดนาม, ลาว , พมา และกัมพูชา ซึ่งคาดวาจะคอยๆ เริ่มสงผล
ทางดานยอดขายมากขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้  สวนประเทศที่เหลือ อันไดแก อินโดนีเซีย และบรูไน นั้น คาด
วาจะสามารถดําเนินการแตงตั้งตัวแทนจําหนายไดในไมชานี้   

สวนประเทศอื่นๆ นอกเหนือสมาชิกอาเซียน ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการทั้งในรูปการแตงตั้งตัวแทน
จําหนาย และการขายในรูปแบบปกติ อันไดแก ประเทศไตหวัน, สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต, ปากีสถาน, บัง
คลาเทศ,คาซัคสถาน, อิหราน เปนตน คาดวาในป 2557 นี้ จะสามารถเพิ่มยอดขายซาบีนาในตางประเทศได 80 
ลานบาท  
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3) การรับจางผลิตสินคาภายใตแบรนดลูกคา (OEM)  อยางไรถึงแมวาทางบริษัทฯ มีนโยบายในการลดสัดสวนการ
ผลิตสําหรับการรับจางผลิตสินคาภายใตแบรนดลูกคา ก็ตาม แตยังคงรักษาสัดสวนนี้ใหอยูประมาณรอยละ 10-
20 ของกําลังการผลิต ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสัดสวนไว ในกรณีที่มีเหตุการณไมคาดคิดกับตลาดในประเทศ 
อยางเชน ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ  ทําใหไมสามารถทําตลาดในประเทศไดอยางที่ต้ังเปาหมายไว   
นอกจากเหตุผลดังกลาว การรักษาสัดสวนนี้ไวจะทําใหบริษัทฯ ไดรับรูถึงเทรนดแฟช่ันของชุดช้ันในใน
ตางประเทศอยูตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถเอามาพัฒนาใหเปนประโยชนกับตลาดในประเทศได  แตทั้งนี้การ
รับจางผลิตดังกลาวทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการพิจารณาในสวนของกําไรเปนสําคัญ รวมถึงความยากงายใน
การผลิตของสินคา ทั้งนี้เพื่อมีสวนสนับสนุนใหโรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดดีขึ้น  

4) การเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนา   บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการเปดรานคาภายใตแบรนดซาบีนา ทั้งนี้เพื่อ
เปนอีกชองทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย และยังเปนการสรางการรับรูในตราสินคา (Brand Recognition)  ซึ่ง
ปจจุบัน บริษัทฯ สามารถเปดรานคาไปไดแลว จํานวน  70 รานคา และมีแผนในการเปดเพิ่มเติมใหครบจํานวน 
100 รานคาในป 2557  

บริษัทฯไดทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแขงขันใน 
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความตองการของผูบริโภคอยูตลอดเวลา โดยมุงเนนใน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหม การพัฒนาคุณภาพของสินคา การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและการปฏิบัติงาน
ใหมี   ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มรายไดและลดตนทุน
เปนอยางดี จึงไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อทําหนาที่วิจัยและพัฒนา โดยมีการประสานงานกับฝายการตลาด และ
ฝาย การผลิตอยางใกลชิด ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินการวิจัยและพัฒนาในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอย  ออกแบบผลิตและจําหนายสินคาชุดช้ันในสตรี ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย คือ 
“Sabina” ซึ่งมีกลุมสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกชวงอายุ  และในทุกรูปทรง  ต้ังแต สินคาสําหรับเด็ก, วัยรุน, 
วัยสาว, วัยผูใหญ ตลอดจนสินคาจําพวกกระชับสัดสวน จําพวกสเตย,  สเตยชุด และอื่นๆ สําหรับชุดช้ันในสตรี โดยทางบริษัท
ไดแบง Collection ตามกลุมสินคาหลาย Collection เชน “Sabinie” , “Cool Teen” , “Pretty Perfect” ,   “Moldern Curve by 
Sabina”, “Doomm Series”, “Soft Doomm”  “Viora”  “ Gossip Bra by Sabina ”  และ อีกหลายๆ Collection  รวมทั้ง Collection 
ใหม ซึ่งไดออกขายในป 2556 อยางเปนทางการ ใน Collection “Moldern V” โดยใชดาราที่ผูบริโภคช่ืนชอบอยาง อารียา เอ ฮาร
เก็ต (ชมพู) มาเปนพรีเซ็นเตอรใหกับผลิตภัณฑชุดนี้อยางเปนทางการ ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางมาก 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงออกแบบ ผลิต และจําหนายชุดช้ันในสตรีใหแก ลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมาย
การคายอดนิยมใน ยุโรป   
 ในสวนของผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา Sabina มีจุดเดนอยูที่มีสีสันและดีไซนที่ทันสมัย มีฟงกช่ันที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูหญิงยุคใหม ที่ใหความสําคัญกับชุดช้ันในที่มีดีไซน ในขณะเดียวกันก็สามารถชวยแกไข
ขอบกพรองทางสรีระ หรือเสริมบุคลิก การแตงกายใหสวยงามตามแฟชั่นได ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทดังนี้ 
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 ผลิตภัณฑท่ีผลิตและจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 
 โดยผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย สามารถแบงไดออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้ 

-ผลิตภัณฑประเภท เสื้อช้ันใน 
ผลิตภัณฑเสื้อช้ันในทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการออกแบบชุดช้ันในเพื่อเสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจ

ใหกับผูสวมใส ซึ่งปจจุบัน รูปแบบเสื้อช้ันในมีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถแบงเสื้อช้ันในออกเปน
ประเภทตางๆ ตามรูปทรงของเสื้อช้ันในไดแก เสื้อช้ันในเตาครึ่งทรง, เสื้อช้ันในเตาเต็มทรง, เสื้อช้ันในมีฐานทรง, 
เสื้อช้ันในไมมีฐานทรง ,เสื้อช้ันในดันทรง รวมถึงเสื้อช้ันในที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม เชน เสื้อช้ันในเกาะอก เปนตน  
ซึ่งนอกจากรูปทรงที่เหมาะสมแลว ปจจุบันผูบริโภคยังใหความสําคัญกับแฟชั่นของชุดช้ันในมากยิ่งขึ้นดวย  

 
- ผลิตภัณฑประเภท กางเกงชั้นใน 

กางเกงชั้นในเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่เปนสินคาจําเปนในชีวิตประจําวัน ทางบริษัทฯ ไดแบงสินคาออกเปน 2 
ประเภท ดวยกัน คือ กางเกงชั้นใน แบบแฟชั่น  ซึ่งจะเปนกางเกงชั้นในที่มีลาย หรือ ดีไซนเขาคูกับเสื้อช้ันใน เพื่อให
ลูกคาไดมีเสื้อช้ันใน และกางเกงชั้นในเขาชุดกัน   สวนอีกหนึ่งกลุมจะเปนสินคาในรุปแบบ เบสิค ซึ่งจะมีลักษณะ
เปนสีพ้ืน และมีตามฟงกช่ันการใชงาน  เชน แบบเตี่ยว, แบบบิกินี่, แบบเต็มตัว และอื่นๆ  และยังทําตามรูปแบบของ
เนื้อผา เชน ผาคอตตอน , ผาไมโครไฟเบอร, และอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทจะจัดกลุมนี้ในกลุมที่เรียกวา  Panty Zone   

 
- ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ 

ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก อุปกรณประกอบเสื้อช้ันใน เชน สายแขน ช้ินเสริมทรง อุปกรณตอลําตัว เปนตน 
บริษัทฯ ผลิตสินคาประเภทนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแกลูกคาไดเลือกสรร 

 
 ผลิตภัณฑท่ีผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคาของลูกคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาในตางประเทศ (OEM) 
 บริษัทฯ มีการผลิตและจําหนายสินคา OEM ตามลักษณะที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้รูปแบบของสินคาที่ผลิตและจําหนาย 
สวนหนึ่งมาจากตนแบบที่บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูออกแบบไว แลวนําไปปรับปรุงแบบในบางสวน ตามความตองการ
ของลูกคา หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณสินคา OEM ทั้งหมด  

ในปจจุบันมีการทํางานใกลชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยทางผูออกแบบของลูกคาจะเดินทางมารวมออกแบบกับทาง
ผูออกแบบของบริษัทฯ มีการแนะนําแนวทาง Trend, Color, Mood and Tone ของแตละฤดูกาล กอนที่จะเริ่มพัฒนาเปน
ตัวอยางสินคา อีกทั้งยังมีการพัฒนารวมกันกับผูขายลูกไม ผา และรวมทั้งลวดลายและสีสรรตางๆกับทาง Suppliers 
วัตถุดิบอีกดวย  
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 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 กลยุทธการแขงขัน 

กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุดชั้นในใหมๆ 

บริษัทฯ ยังคงเนนหนักในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)  โดยการวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคโดยเนนในการจัดทํา Focus Group (การสัมนากลุมยอย) การทํา School Tour เขาไปตามโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่สอดคลองกับความตองการ และความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ทั้งทางดานฟงกช่ันของชุดช้ันใน และแฟชั่น ซึ่งไดรับ Trend 
Fashion จากทางยุโรป ซึ่งทางบริษัทฯ ไดผลิตใหภายใตแบรนดของลูกคา ทําใหบริษัทฯ ไดรับทราบถึง Trend 
Fashion ตลอดเวลา ซึ่งปจจุบันลูกคาไดรับขาวสารตางๆ มากมายจากทางเทคโนโลยี ทําใหบริษัทจะตองผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีแฟช่ันนําสมัย ที่ตรงกับความตองการของลูกคา และมีราคาสมเหตุสมผล  
 
การขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคาตางประเทศ 

 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจ โดยการสงออกสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย หรือ แบรนด Sabina 
เพื่อขยายไปยังตางประเทศใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASIAN 
ECONOMIC COMMUNITY) ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก  เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, 
พมา, ฟลิปปนส, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย , สิงคโปร , บรูไน และประเทศไทย ซึ่งจะจัดเปนประชาคมในลักษณะ
เหมือนกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป กลาวคือ สามารถเคลื่อนยายสินคา, บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงาน
มีฝมือไดอยางเสรี ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายแบรนด Sabina ใหเปนที่รูจักในตลาดอาเซียน และผูบริโภคจาก
ตางประเทศ และพยายามทําใหแบรนด “ Sabina “ เปน อาเซี่ยนแบรนด ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ทางบริษัทไดจัดตั้ง
ตัวแทนจําหนายแลวใน 7 ประเทศของอาเซี่ยน ไดแก  พมา, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา , สิงคโปร, มาเลเซีย และ
ฟลิปปนส  และคาดวาจะสามารถแตงตั้งตัวแทนจําหนายใน อินโดนีเซีย และบรูไน ในป 2557 นี้ นอกจากนั้นยังมี
ลูกคาที่อยูในตะวันออกกลาง และเอเชียอื่นๆ เชน อิหราน, สหธารณรัฐอาหรับเอมิเรต, บังคลาเทศ ปากีสถาน และ
อื่นๆ 
  
การทยอยวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคไดรับขาวสารตางๆ มากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้งโดยเฉพาะใน 
Social Media เชนเดียวกับชุดช้ันในที่จะตองมีการพัฒนาทั้งทางดานฟงกช่ัน และแฟชั่นอยางตอเนื่อง ทางบริษัทฯ 
จึงไดวางกลยุทธการวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหม ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งชวยใหผูบริโภครับรูถึงความทันสมัย และ
การเคลื่อนไหวตามแฟชั่นอยูตลอดเวลาของสินคาตรา “Sabina” โดยบริษัทฯ ทําการวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหม
ทุกๆ เดือน เพื่อรักษาความภักดีตอตราสินคาของบริษัทยอย โดยฝายการตลาดจะเลือกชวงเวลาในการวางจําหนาย
สินคาที่เหมาะสมกับกลุมผูบริโภคในแตละผลิตภัณฑ การวางจําหนายผลิตภัณฑรุนใหมจะวางไมหางกันมากนัก    
เพื่อเปนแรงกระตุนใหผูบริโภคมีการซื้อสินคาอยางสม่ําเสมอ อยางเชน กลุม Sabinie ซึ่งเปนชุดช้ันในสําหรับเด็ก 
จะตองวางตลาดในชวงปดเทอม และกอนเปดภาคเรียนในแตละภาค 
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นโยบายการสงเสริมการขาย 
 บริษัทฯ จัดใหมีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑ รวมกับหางสรรพสินคาตางๆ  อยูอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปน
การแนะนําสินคาใหม การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและ ดึงดูดผูบริโภคที่ไมเคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ใหมาทดลองใช  รวมทั้งการทํากิจกรรมการตลาดรวมกับทางหาง ทั้งการลงโฆษณารวมกับทางหาง การจัด
แฟช่ันโชวรวมกับทางหาง และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ก็ยังไดจัดการสงเสริมการขายของบริษัทฯ เอง เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูในตราสินคา  เละ
สรางภาพลักษณใหแกตราสินคา เนื่องจากตราสินคามีคามสําคัญตอการแขงขันเปนอยางมาก ในการทําใหผูบริโภค
หันมาใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ และมีความจงรักภักดีกับตราสินคาของบริษัทฯ โดยการจัดโฆษณาตามสื่อตางๆ 
ไมวาจะเปนการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อการตลาดอื่นๆ รวมทั้งสื่อผานทาง Social 
Media  ซึ่งปจจุบันเปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางด ี 

  
กลยุทธการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ OEM   
การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบัน และหาลูกคาใหม 
 การรักษาระดับยอดขายของลูกคาปจจุบันเปนเรื่องที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาทุกราย ซึ่งจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเนนการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมีบริการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของลูกคา โดย
สรางความพึงพอใจตอลูกคาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา และบริการ เพื่อรักษายอดสั่งผลิตใหมีอยู
อยางตอเนื่อง นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังพยายามในการหาลูกคาใหมๆ ในแถบยุโรป และรัสเซีย ที่ตองการสินคา
ที่มีดีไซนทันสมัย คุณภาพดี และราคาสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงกันกับผูผลิตในประเทศจีน ที่เนนในเรื่องของ
ปริมาณจํานวนมาก และราคาถูก 
 
การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิต (Lead Time) 
 บรษิัทฯ มีนโยบายในการลด Lead time ในการผลิตชุดช้ันใน โดยการนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยมาชวย
ในการวางแผนผลิต เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และการผลิต เชน ในขั้นตอนการซื้อวัตถุดิบ 
บริษัทฯ จะจัดทํา Pre purchase กอนจัดทําใบสั่งซื้ออยางเปนทางการใหกับผูจัดจําหนาย และตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ ณ แหลงวัตถุดิบ เพื่อลดระยะเวลาการสงมอบวัตถุดิบ และลดปริมาณวัตถุดิบที่ไมตรงตอความตองการของ
ลูกคา, การจัดขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบบางสวนดวยตนเอง และการซื้อวัตถุดิบสําเร็จรูปเพื่อลดขั้นตอนการผลิต เปน
ตน ซึ่งปจจุบันทางบริษัทสามารถลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบไดลงเหลือเพียงประมาณ 10-15 วัน 
 
การลดตนทุน 
 การลดตนทุนวัตถุดิบโดยไมลดคุณภาพของวัตถุดิบเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการแขงขันกับทั้งคูแขง  
ภายในประเทศและคูแขงจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้การลดตนทุนชวยให
บริษัทฯใชราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงไดมากขึ้น สงผลใหบริษัทฯมีรายไดจากการขายมากขึ้น บริษัทฯ มี
วิธีการลดตนทุนวัตถุดิบ โดยการหาวัตถุดิบแหลงใหม และการใหผูจัดจําหนายประกวดราคาขายวัตถุดิบ ดังนี้  
 การหาวัตถุดิบแหลงใหม ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เปนการลดการพึ่งพาผูจัด
จําหนายรายใดรายหนึ่ง ปองกันปญหากําลังการผลิตของผูจัดจําหนายไมเพียงพอตอปริมาณที่บริษัทฯ สั่งซื้อ 
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ปองกันการผูกขาดดานราคาของผูจัดจําหนาย และชวยใหบริษัทฯ มีทางเลือกมากขึ้นในการกระจายปริมาณวัตถุดิบ
ที่ตองการซื้อไปยังผูจัดจําหนายหลายราย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งปจจุบันขอตกลงทางการคากับหลายๆ 
ประเทศ ทําใหภาษีในการนําเขาวัตถุดิบลดลงเปนอยางมาก ซึ่งการจัดหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ  นอกจากเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ วามีการพัฒนาทางดานการจัดหาวัตถุดิบ แลว
ยังชวยเพิ่มความหลากหลาย และทันสมัยใหผลิตภัณฑอีกดวย  
 เทคโนโลยีที่มาชวยในการผลิต โดยทางบริษัท ไดจัดทําโครงการ TPM หลังจากที่บริษัทฯประสบ
ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบ LEAN MANUFACTURING SYSTEMS และประยุกตใช
หลักการ KAIZEN  บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ TPM (Total Productive Management) ซึ่งเปนการรวมทุก
กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหดํารงอยู รวมถึง การลดตนทุนและคาใชจายตางๆ  
การควบคุมคุณภาพการผลิต  
 บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินคาอยางเขมงวด โดยในทุกโรงงานจะมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานใหญ ซึ่งทําการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ต้ังแตการตรวจงานกอนเริ่มการผลิต (Pre-production) ของสินคาทุกรหัสจากทุก
โรงงานในกลุมงานตางๆ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดกอนการผลิต จนถึงการตรวจสินคากอนสง
มอบ (Production Sample) ซึ่งเปนการตรวจขั้นตอนสุดทายหลังจากการผลิตสินคาเสร็จสิ้นทุกครั้ง กอนสงมอบ
สินคาใหกับลูกคา เพื่อใหแนใจไดวาสินคาที่ผลิตผานมาตรฐานสากล และเปนไปตามคําสั่งผลิต นอกจากนี้ ยังมี
การสุมตรวจมาตรฐานของโรงงาน (Inspection) ทุกไตรมาส กอนการตรวจประจําปของลูกคาแตละราย   เพื่อคงไว
ซึ่งมาตรฐานสากล และความพึงพอใจของลูกคา 
 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 บริษัทฯไดแบงกลุมลูกคาเปาหมายตามวัย และประเภท ซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่แตกตางกันดังนี้ 

กลุมลูกคาวัยเด็กและวัยรุน 
 กลุมลูกคาทั้งสองวัยนี้เปนฐานลูกคาหลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการ
ของลูกคากลุมนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่อง ดีไซน สีสัน และความนารักเหมาะสมกับวัย ทําใหเครื่องหมาย
การคาของบริษัทยอย เปนที่รูจักอยางแพรหลาย ดวยลักษณะของสินคา รูปแบบแฟชั่น และมีการวางจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมอยูเสมอ บริษัทฯ จึงสามารถสรางรายไดจากลูกคากลุมนี้อยางตอเนื่อง  
 สําหรับกลุมลูกคาวัยเด็ก ต้ังแตประถมตนจนถึงมัธยมตน ผูปกครองเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคา บริษัทฯ ไดผลิตชุดช้ันในของเด็กภายใตเครื่องหมายการคา “Sabinie” เพื่อรองรับสรีระในวัยเด็ก โดยเนน
การออกแบบที่ใสความรูเขาไปกับลวดลายของสินคา เชน Collection Sport จะเปนรูปซาบีนี่ในกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกีฬา เพื่อที่ใหเด็กไดความรูจากลวดลายในสินคา  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเนนคุณภาพของวัตถุดิบที่
นํามาใชผลิต เนื่องจากเปนวัยที่เพิ่งจะเริ่มใสเสื้อช้ันใน จึงตองพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่ไมกอใหเกิดการระคาย
เคอืงตอผิวสัมผัสของเด็ก   
 กลุมลูกคาวัยรุน เปนนักเรียนช้ันมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เปนวัยที่เพื่อนและบุคคลที่ตนเองชื่น
ชอบมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ซึ่งมักเลือกซื้อสินคาตามแฟชั่น และฟงกช่ันในการใชงานที่สามารถทําให
บุคลิกภาพของตนดูดียิ่งขึ้น ในสายตาของคนอื่นๆ ซึ่งปจจุบันแบรนดซาบีนา ไดรับความนิยม และเปนที่รูจักมาก
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ขึ้นในกลุมวัยรุน ทางบริษัทฯ ยังคงเนนในการออกผลิตภัณฑที่เปนแฟชั่นในกลุมนี้อยางตอเนื่อง  และยังมีการ
ปรับปรุง หรือคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้โดยตลอด 
 
กลุมลูกคาวัยสาวและวัยผูใหญ 
 ลูกคาในกลุมนี้จะมีความเปนผูใหญมากขึ้นทําใหเริ่มคํานึงถึงประโยชนการใชงานมากกวาความสวยงามเพียง
อยางเดียว นอกจากนั้น ยังมีอํานาจการซื้อสูงและปริมาณลูกคาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลิตภัณฑ
สําหรับลูกคากลุมนี้มากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดเริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมีประโยชนในการใชงาน 
แกไขขอบกพรอง และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ มีสินคาสําหรับรูปทรง
หนาอกของลูกคาทุกแบบ และทุกประโยชนใชสอย ตัวอยางเชน “Moldern Curve by Sabina” ซึ่งชวยทําใหผูใชมี
สรีระที่สวยงาม ดูเนียนเรยีบเปนธรรมชาติมากขึ้น แกปญหาในการแตงตัวตามสมัยนิยม เพิ่มความมั่นใจ และความ
สวยงามแกผูบริโภค เพื่อเขาถึงตลาดในกลุมวัยสาวและวัยผูใหญ โดยใชจุดเดนในดานฟงกช่ันในการใชงานของ
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ในป 2556ทางบริษัทไดออกสินคาใหมภายใตช่ือ “ Modern V “ ซึ่งมีฟงกช่ันฟองน้ํารูปตัววี 
เหมาะสําหรับวัยสาวที่เริ่มมีเนื้อสวนเกิน โดยรุนดังกลาวสามารถที่จะเก็บเนื้อสวนเกินดานขาง และสามารถทําให
หนาอกเขามาชิดกัน ทําใหมีรองอกที่สวยงาม มีความมั่นใจมากขึ้น 
 สําหรับกลุมลูกคาวัยสาวจัดเปนกลุมลูกคาตั้งแตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงสาววัยทํางาน เปนวัยที่เพื่อน 
พนักงานขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันใน กลุมลูกคาวัยสาวจะเนนฟงกช่ัน
ในการใชงานที่สอดคลองกับแฟชั่นเครื่องแตงกายภายนอก มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจในการสวมใสเสื้อผา  
 กลุมลูกคาวัยผูใหญ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดช้ันในโดยเนนฟงกช่ันในการใชงานที่เหมาะสมกับสรีระเปน
หลัก โดยเพื่อน พนักงานขาย และเครื่องหมายการคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อชุดช้ันใน 
กลุมลูกคาตางประเทศ (OEM) 
 กลุมลูกคาตางประเทศผูสั่งผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต โดยสวนใหญเปนคูคากับ
บริษัทฯ มานาน ลูกคาสวนใหญเปนบริษัทจําหนายชุดช้ันในที่มีช่ือเสียง มีการประกอบกิจการมานานในทวีป
ยุโรป เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เนเธอรแลนด เปนตน   
 กลุมลูกคาเหลานี้มีทั้งผูจําหนายชุดช้ันในที่เนนฟงกช่ันการใชงานจนถึงแบบแฟชั่นที่เปนคอลเลคชั่นจํากัด 
สําหรับตลาดผูบริโภคตั้งแตระดับกลางจนถึงระดับบน แตปจจุบันจากสถานการณทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรป
หลายแบรนดเริ่มปรับตลาดตนเองไปยังระดับกลางถึงลางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ไดเรงในการหาตลาดใหมเพิ่มเติม เพื่อมารองรับในสวนลุกคาเกาที่ลดการสั่งซื้อ โดยได
มีลูกคาใหมที่มาจาก ประเทศรัสเซีย เปนตน 

 
 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

การจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย  
บริษัทฯ จะวางขายตามจุดจําหนายตางๆ โดยเปนลักษณะการฝากขายสินคา และมีการโอนยายสินคาอยาง

สม่ําเสมอเพื่อสรางยอดขายอยางตอเนื่อง โดยในแตละจุดจําหนาย บริษัทฯ จัดใหมีพนักงานขาย จํานวน 2-3 คน ซึ่ง
เปนพนักงานขายที่ไดรับการฝกอบรมใหมีความสามารถในการสื่อสินคาใหถึงลูกคาเปาหมาย เพื่อใหคําแนะนําแก
ผูบริโภคเกี่ยวกับวิธีการใชผลิตภัณฑที่ถูกตอง และจุดเดนตางๆของผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บ
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รวบรวมขอมูลความตองการหรือขอเสนอแนะของลูกคา กลับมายังฝายวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑไดตรงตอ
ความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานขายจํานวนทั้งสิ้นมากกวา 1,100 คน 

 
สําหรับการจําหนายในตางประเทศ บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “Sabina” 

“Sabinie” “SBN” ผานตัวแทนจําหนายในประเทศอาเซียน แลว 7 ประเทศ คือ  พมา  เวียดนาม    กัมพูชา  ลาว, 
มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร  และจะเพิ่มอีก  2 ประเทศ ในป 2557  คือ อินโดนีเซีย และบรูไน  สวนประเทศอื่นๆ 
นอกจากอาเซียน ไดแก ไตหวัน, ปากีสถาน, บังคลาเทศ , สาธารณรัฐอาหรับเอมเิรสต, และอื่นๆ 

 
การจําหนายสินคา OEM 

 บริษัทฯ มีการผลิตสินคาตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย และตามรูปแบบของลูกคาเอง 
โดยลูกคา OEM สวนใหญ เปนลูกคารายใหญ ที่มีช่ือเสียง ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยลูกคาสวนใหญมี
ความสัมพันธกันมายาวนาน มีลักษณะการจําหนายเปนครั้งๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกคา ประกอบดวยลูกคาที่เปนทั้ง 
Own Stores, Department Stores, Modern Trade, Wholesaler, Trading firm ตลอดจนถึงลูกคาที่เปน Importer ราย
ใหญในอังกฤษ และยุโรป 
  

 ภาวะอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑชุดช้ันในจัดเปนอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นปลายที่ใช
แรงงานฝมือเปนหลัก (Skilled labor intensive) ซึ่งทางบริษัทฯ มีทั้งการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในตลาด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง และการผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมาย
การคาของผูสั่งผลิต (OEM)   
 
ภาวะอุปสงค อุปทานของชุดชั้นในในประเทศไทย 
 ภาวะอุปสงค  สัดสวนประชากรในประเทศไทยในป 2556  มีประชากรเพศหญิงใกลเคียงกับเพศชาย 
กลาวคือ มีประชากรเพศหญิงประมาณ 34.13  ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 67.454 ลานคน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 50.60 ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อชุดช้ันในนั้น แตกตางกันในแตละชวงอายุ 
กลาวคือ ชุดช้ันในสําหรับเด็ก สวนใหญแลว พอแมจะเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากกวา ในสวนของ
วัยรุน การตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยูกับดีไซน, รูปแบบเปนสําคัญ ในขณะที่วัยสาว หรือวัยผูใหญ จะตัดสินใจซื้อจาก
ฟงกช่ันการใชงาน แลวถึงจะเลือกในเรื่องดีไซน ซึ่งดีไซนนอกจากจะสวยงามแลว ยังตองเหมาะกับชุดที่ใส
ภายนอกดวย   

เนื่องจากชุดช้ันในเปนสินคาจําเปนและมีอายุการใชงานจํากัด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคดังกลาว สงผลใหความถี่ในการบริโภคชุดช้ันในเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับเปนปจจัยสนับสนุนใหมีปริมาณความ
ตองการบริโภคชุดช้ันในอยางตอเนื่อง   

ในป 2557 จากคาดวาอุปสงคของชุดช้ันในโดยรวมในประเทศจะอยูในลักษณะทรงตัว หรืออาจต่ําลง ทั้งนี้
เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
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- ปญหาทางดานการเมืองในประเทศ  จากปญหาการเมืองในประเทศที่ยังไมมีแนวทางออกที่ชัดเจน และยังไมมีขอ

ยุติ จะสงผลกระทบให การบริโภคชุดช้ันในสตรีในประเทศตกลงเปนอยางมาก เนื่องจากทําใหผูบริโภคไมมี

อารมณในการที่จะมาจับจายใชสอย ผูบริโภคยังคงใหความสําคัญกับขาวสารบานเมืองตลอดเวลา  การทําการตลาด

จะไมสงผลทางดานยอดขาย เทาไรนัก ถึงแมจะมีการลดราคาเพื่อจุงใจก็ตาม นอกจากนั้นแลวยังทําใหนักทองเที่ยว

ไมเขามาทองเที่ยว และช็อปปงในเมืองไทย ซึ่งเปนตลาดที่สําคัญสวนหนึ่งของชุดช้ันในสตรี เนื่องจากชุดช้ันใน

สตรีในเมืองไทย มีราคาที่ตํ่ากวาตลาดในอาเซี่ยนถึง 20-30% ทําใหเปนที่นิยมของชาวตางชาติเมื่อเขามาใน

เมืองไทยแลว จะตองซื้อชุดช้ันในเปนจํานวนมากกลับไป  เมื่อผูบริโภคในประเทศไมมีอารมณในการจับจายใช

สอย รวมถึงนักทองเที่ยวไมกลาที่จะมาเมืองไทย จะยิ่งสงผลกระทบกับตลาดชุดช้ันในสตรี ในประเทศเปนอยาง

หนัก 

- ปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้น  จากนโยบายของรัฐบาลในการปรับคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาท ถึงแมจะทําใหรายไดของ

ประชาชนสูงขึ้นก็ตาม  แตก็สงผลกระทบทางดานคาครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น รวมทั้งสินคาชุดช้ันในสตรี ซึ่ง

มีการปรับราคาสูงขึ้นดวย เนื่องจากตนทุนคาแรงที่สูงขึ้น  ถึงแมวาตัวเลขทางเศรษฐกิจจะประกาศวาอัตราเงินเฟอ

อยูในระดับที่ตํ่า แตในสภาพความเปนจริงแลว คาครองชีพโดยรวมมีการปรับตัวสุงขึ้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

ปจจัย 4 อันไดแก อาหาร, เครื่องนุงหม, ที่อยู และยารักษโรค ทําใหกลุมลูกคาในระดับกลางไดรับผลกระทบอยาง

มาก เนื่องจากการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท หรือ สูงขึ้นถึง 40% แตผูบริโภคในระดับกลางไมไดมีการปรับ

คาแรงตามไปดวย แตคาครองชีพสูงขึ้นเปนอยางมาก ทําใหลูกคาในกลุมระดับกลาง ตองระมัดระวังในการใช

จายเงิน  โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ซึ่งยังคงตองรับเงินจากครอบครัวมาจับจายใชสอย เริ่มตระหนักในการใชเงิน จึง

ทําใหภาพรวมของการใชจายทางดานชุดช้ันในสตรีของคนระดับกลาง ลดลง   

ดานอุปทานชุดช้ันใน มีผูผลิตทั้งรายใหญ รายกลางและรายยอยกระจายอยูทั่วประเทศกวา 40 ราย  จากการที่
จะมีการรวมตัวกันเพื่อเปนหนึ่งเดียวในอาเซี่ยน หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  คาดวาจะมีแบรนดตางๆ 
จากอาเซียนเขามาแขงขันในตลาดเมืองไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแบรนดของประเทศอินโดนีเซีย , เวียดนาม ซึ่งมี
แบรนดทองถิ่นที่เปนผูนําตลาดอยู และมีโรงงานผลิตเอง  และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาในประเทศไทย ซึ่งอาจจะ
เขามาในตลาดระดับกลาง ลงลางมากขึ้น  ทําใหคาดวาตอไปการแขงขันของตลาดชุดช้ันในจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไป
เรื่อยๆ ลักษณะการผลิตมีทั้งที่เปนการผลิตใหกับตราสินคาตางประเทศเพื่อสงออกทั้งหมด (OEM) หรือซื้อลิขสิทธิ์
ตราสินคาจากตางประเทศเพื่อผลิตและจําหนายในประเทศและเพื่อสงออก รวมทั้งการผลิตภายใตเครื่องหมาย
การคาของตนเอง และการผลิตโดยไมมีเครื่องหมายการคา อยางไรก็ตาม ปจจุบันผูผลิตเริ่มใหความสําคัญกับมูลคา
ผลิตภัณฑ (Product Value) มากขึ้น จึงมีการพัฒนาการผลิต การสรางโครงขายอุตสาหกรรม การจัดการวัตถุดิบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการจาง
ผูเช่ียวชาญดานการผลิตและนักออกแบบจากตางประเทศมาชวยพัฒนาดานผลิตภัณฑ 
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ภาวะการแขงขันในประเทศ 
 ตลาดชุดช้ันในภายในประเทศเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงในทุกระดับราคา โดยมีผูประกอบการหลายรายใน

อุตสาหกรรมชุดช้ันใน เชน  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผูผลิตชุดช้ันในตรา “Sabina” 
และยังมีผูผลิตรายยอยซึ่งผลิตชุดช้ันในโดยไมมีเครื่องหมายการคาจํานวนมากรองรับตลาดผูบริโภคที่คํานึงถึงราคา
เปนประเด็นหลักในการเลือกซื้อสินคา โดยหากแบงสัดสวนตลาดโดยประมาณแลว  บริษัท ไทยวาโก จํากัด 
(มหาชน) จะมีสวนแบงตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเปนบริษัทฯ ภายใตแบรนด “ Sabina” และบริษัท ไทรอัมพ 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตแบรนด “ Triumph “ ซึ่งปจจุบัน เนื่องจากตลาดชุดช้ันในโดยรวม
ในประเทศมีอัตราการเติบโตไมสูงนัก ทําใหทุกแบรนดทั้งแบรนดที่เปนผูนําและผูตาม ตองหันมาแยงชิงสวนแบง
การตลาดกันเองอยางหนัก โดยใชกลยุทธทางการตลาดทุกวิถีทาง ไมวาจะเปนเรื่องของนวัตกรรมสินคาใหมๆ , 
การโฆษณา, ประชาสัมพันธ, การตลาดทางตรง  และที่มีการแขงกันกันมากที่สุดจะเปนการสงเสริมการขาย ในการ
จัดโปรโมชั่นลดราคากันมากยิ่งขึ้น 

นอกจากการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิตภายในประเทศ ยังมีการแขงขันจากผูผลิตชุดช้ันในชั้นนําจาก
ตางประเทศ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เปนตน ที่เขามาแยงชิงสวนแบงการตลาดผูบริโภคระดับบน 
สําหรับตลาดผูบริโภคที่คํานึงถึงราคาเปนประเด็นหลัก มีการแขงขันจากชุดช้ันในนําเขาราคาประหยัดจากผูผลิต
จากประเทศใกลเคียง เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีตนทุนการผลิตตํ่า เปนตน นอกจากนั้นคาดวาจะมีแบรนด
ทองถิ่นในประเทศแถบอาเซียนที่มีขอตกลงทางการคาอาเซียน หรือ AEC จะเขามารวมแขงขันอีกในไมชานี้ 

 
การนําเขาสินคาประเภทชุดชั้นใน 

 
มูลคาการนําเขาชุดช้ันในสตรีของไทย ต้ังแตป 2552 ถึง 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

   (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ) 
 

 

ป 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
มูลคาการนําเขา 90,633,523  90,414,181  109,715,634    123,920,600  132,729,400 148,900,000 

อัตราการเติบโต (%)  - 0% 21% 13% 7% 12% 
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 ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 
จากตาราง และกราฟ จะเห็นไดวาตั้งแตป 2551 และป 2552 อัตราการนําเขาอยูในลักษณะคงตัว แตในป 

2553 มีอัตราการนําเขาชุดช้ันในเติบโตสูงขึ้นเปนอยางมากโดยสูงขึ้นถึง 21% และในป 2554 ที่ยังคงมีอัตรานําเขา
สูงขึ้นถึง 13% และในป 2555 อัตราการนําเขายังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเติบโตขึ้นถึง 7% หรือคิดเปนการนําเขา
สูงถึง 132.70 ลานเหรียญสหรัฐ  และในป 2556 มีการนําเขาสูงมากถึง 148.90 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตขึ้น
ถึง 12%  ซึ่งเปนอัตราที่มีการเติบโตมากกวาตลาดภายในประเทศอีก  

 
มูลคาการนําเขาสินคาประเภทชุดช้ันในจากประเทศคูคาหลักป 2551 – 2556 (บาท) 

 

ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จีน 1,627,234,910  1,473,096,810  1,624,104,486  2,033,763,400  2,345,061,100 2,607,668,900 

ฮองกง 811,572,090  888,753,083  1,108,786,299     703,439,800      546,495,700 558,026,800 

มาเลเซีย 64,318,310  66,936,052  83,794,198  79,403,200 56,104,600 54,885,500 

เวียดนาม 51,048,620  90,789,462  69,940,042  139,626,000  200,294,600  283,223,500 

บังคลาเทศ - - 41,087,300   91,122,200      123,367,300  193,588,100 

อินโดนีเซีย - - 65,939,594  52,899,400 79,739,400 67,731,700 

ญี่ปุน 54,397,315  25,284,872  33,435,200  38,773,500 43,004,500 27,932,400 

โปรตุเกส - 61,758,216  60,486,400      79,848,800  96,425,200  106,161,400 
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มูลคาการนําเขาชุดช้ันในของประเทศไทย ตั้งแตป  2551-2556  (ลานดอลลาร)
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เมื่อพิจารณาจากการนําเขาแลวจะเห็นไดวามีการนําเขาจากประเทศจีน มากขึ้นเปนพิเศษ โดยมีการนําเขาสูง
ถึง  2,607.70 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 11  นอกจากนั้นมีอัตรารอยละการนําเขาจากประเทศเวียดนามสูงมาก
ขึ้นเปนพิเศษ  โดยสูงขึ้นถึงรอยละ 41.5 ทั้งนี้คาดวาเนื่องจากผลกระทบจากภาวะ การขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ทั่ว
ประเทศของประเทศไทย ทําใหผูผลิตไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงจําเปนที่จะตองหนีคาแรงขั้น
ตํ่าไปผลิตยังตางประเทศแทน รวมถึงการวาจางจากตางประเทศในการผลิต โดยเฉพาะในประเทศจีน และเวียดนาม 
ซึ่งมีโรงงานผลิตชุดช้ันในอยูเปนจํานวนมากที่มีตนทุนคอนขางต่ํา   คาดวาในป 2557 แนวโนมการนําเขาสินคาชุด
ช้ันในจากตางประเทศ จะมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

นอกจากนั้นจากคาครองชีพในประเทศไทยมีคาครองชีพที่สูงขึ้น ทําใหตองประหยัดคาใชจายในการซื้อชุด
ช้ันใน ซึ่งสวนทางกับแบรนดชุดช้ันในในประเทศที่ตองปรับราคาสูงขึ้นจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น  ทําใหเปน
โอกาสสําหรับสินคาจากประเทศตางๆ เหลานี้เขามาทําตลาดในประเทศไทย ในราคาที่ตํ่ากวา  จึงคาดวาการแขงขัน
ของตลาดชุดช้ันในในป 2557 จะตองมีการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอยางแนนอน  
แนวโนมตลาดในประเทศ 
 ในป 2556 ที่ผานมา ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑมวลรวมใน ประเทศ  
(Gross Domestic Products หรือ GDP) ประมาณ รอยละ 2-3  ซึ่งคาดวาตลาดอุตสาหกรรมชุดช้ันในในประเทศไทย
ก็มีอัตราเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน แตคาดวาจะเปนการเติบโตของตลาดชุดช้ันในในตลาดลางมากยิ่งขึ้น โดย
สอดคลองกับการนําเขาชุดช้ันในที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาถูกที่เขามาขายในกลุมดีสเคาทสโตร ไดแก 
หางบิ๊กซี , เทสโก โลตัส ที่เปนการนําเขาสินคาเขามาขายเองโดยทางหาง ซึ่งจะสงผลกระทบกับแบรนดที่แขงขัน
กันอยูในตลาดลางเปนอยางมาก  และคาดวาในป 2557 แบรนดในระดับลางในประเทศ จะไดรับผลกระทบเปน
อยางมาก จากการที่ทางหางไดมีการนําเขาสินคาราคาถูกเขามาขายเอง ซึ่งนอกจากราคาที่จะตองมีการแขงขันที่
ราคาถูกแลว แบรนดระดับลางอาจจะไดรับผลกระทบจากพื้นที่ขายในหางเอง เนื่องจากทางหางคงตองให
ความสําคัญกับพื้นที่ขายที่เปนสินคาของบริษัทเองมากกวาการใหแบรนดระดับลางเขามาขาย ทําใหแบรนดระดับ
ลางนอกจากจะตองแขงขันทางดานราคาแลว ยังตองแขงขันเพื่อแยงชิงพื้นที่ขายในหางอีกดวย 
  สวนตลาดระดับกลาง ซึ่งเปนตลาดใหญของบริษัท คาดวาตลาดจะมีการแขงขันกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแบ
รนดที่มีสวนแบงตลาดที่ใหญที่สุด   ทั้งนี้เนื่องจากแบรนดระดับกลางไดมีการปรับราคาสินคาสูงขึ้น เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับคาครองชีพในประเทศที่มีแนวโนมที่สูงขึ้นโดยตลอด ทําใหผูบริโภคตอง
ระมัดระวังในการใชจายเปนอยางมาก  อันจะทําใหการบริโภคชุดช้ันในในประเทศจะมีการเติบโตที่คอนขางต่ํา  
ดังนั้นคาดวาแตละแบรนดจะตองมีการใชกลยุทธทางดานการสงเสริมการขายในลักษณะของการลดราคามาใชกัน
มากยิ่งขึ้น  เพื่อรักษายอดขาย และสวนแบงการตลาดของตนเองไวใหได  รวมถึงการนํากลยุทธการตลาดในทุกๆ 
ดาน ไมวาจะเปนการโฆษณา, ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการตลาด อีกทั้งการออกสินคาในฟงกช่ัน หรือ 
แฟช่ันใหมๆ เขามาสูตลาด ก็จะมีการแขงขันกันอยางมากเชนเดียวกัน   
 ในสวนของแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน ทําใหผูบริโภคสามารถ
เขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑไดมากยิ่งขึ้น  ผูบริโภคหาขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคามาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นทุกแบรนดจะมีการทําการตลาดทางดานสื่ออิเลคโทรนิคส (Social Communication) เพื่อเขาถึง
ผูบริโภคมากขึ้น เนื่องจากเปนกลยุทธการตลาดที่สามารถเขาถึงแตละบุคคลไดอยางชัดเจน และมีตนทุนการตลาด
ที่คอนขางต่ํามาก   
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 ทางดานสินคา  แนวโนมของผูบริโภคจะหันมาเนนการสวมใสชุดช้ันในเพื่อความสวยงามและกระชับรูปราง 
นับเปนปจจัยหลักที่กระตุนยอดขายของอุตสาหกรรมชุดช้ันในภายในประเทศโดยรวมมากยิ่งขึ้น การสวมใสชุด
ช้ันในที่มีรูปแบบทันสมัย สีสันสวยงาม เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสําหรับวัยรุนและวัยสาว  
สําหรับชุดช้ันในแบบฟงกช่ันเปนเครื่องนุงหมที่จําเปนในชีวิตประจําวันของสุภาพสตรีซึ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม
อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรหญิง และการเพิ่มขึ้นของชุดช้ันในแบบใหมที่ชวยรักษารูปรางและเสริม
บุคคลิกภาพ  
 
ภาวะการแขงขันในตลาด OEM 

ในป 2556 ที่ผานมา จาภสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูจางผลิต OEM ในยุโรป ซึ่งเปนลูกคาหลักของบริษัทฯ 
ไดรับผลกระทบกับภาวะวิกฤตการหนี้สาธารณะ ซึ่งปจจุบันยังไมสามารถแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จ ทําใหสินคาที่
วาจางผลิตซึ่งเปนสินคาที่เปนแบบแฟชั่น ราคาสูงไดรับผลกระทบอยางหนัก ลูกคาหลายรายไดมีการเริ่มปรับสินคา
ใหมีแบบและแฟชั่นที่นอยลง ราคาสินคาถูกลง  เพื่อสอดคลองกับสภาวะตลาดที่เปนอยู จึงทําใหมีผลกระทบกับ
ยอดสั่งผลิตของบริษัท เนื่องจากผูวาจางผลิตตองการหาสินคาราคาที่ถูกลง จึงเริ่มยายคําสั่งผลิตไปยังประเทศจีน 
ซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องของคาแรงที่ตํ่ากวา และยังไดรับการสงเสริมจากภาครัฐบาลอีกดวย ประกอบกับโดย
สวนใหญเปนผูผลิตครบวงจรตั้งแตการผลิตตนน้ําจนถึงการผลิตปลายน้ําของอุตสาหกรรมสิ่งทอ  แตอยางไรก็ตาม
จากการที่ลูกคาไดมีการยายฐานการผลิตไปแถบประเทศจีน ก็ประสบปญหาทางดานคุณภาพของสินคา และความ
ไมตรงเวลา จึงมีแนวโนมที่จะยอนกลับมาผลิตที่ประเทศไทย  ซึ่งคาดวาถาแนวโนมของคาเงินบาทมีแนวโนมออน
คาลงมาเรื่อยๆ จะสามารถที่จะแขงขันกับทางประเทศจีนได ดวยคุณภาพและการผลิตที่ตรงเวลา    
 
แนวโนมตลาดในตางประเทศ 
 

มูลคาการสงออกชุดช้ันในจากประเทศไทยตั้งแตป 2551 จนถึงป 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

          (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ) 

  
 

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 
มูลคาการสงออก  925,207,497   804,390,703  969,151,398   958,324,500   901,733,700  886,382,800 

อัตราการเติบโต(%) - -13% 20% -1% -6% -2% 
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 ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 

 ในป 2556 ประเทศไทยมีอัตราการสงออกชุดช้ันในลดลงจากป 2555 เล็กนอย อยางตอเนื่อง โดยลดลงไป
รอยละ 1.6  หรือคิดเปนมูลคา  886 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเหตุผลหลัก เนื่องจากประเทศไทยเสียเปรียบในดาน
ความสามารถในการแขงขันทางดานคาแรง แตยังคงลดลงไปไมมากเนื่องจากผูผลิตในประเทศไทยยังสามารถ
รักษาคุณภาพ และการผลิตที่ตรงตอเวลาไดเปนอยางดี  อีกทั้งการออนคาของเงินบาทในชวงปลายป ก็มีสวนชวย
ในการสงออกมากขึ้น 

 
มูลคาการสงออกสินคาประเภทชุดช้ันในสูประเทศคูคาหลักป 2551 - 2556 (บาท) 

 

 ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

สหรัฐอเมริกา 13,408,364,620 11,447,531,693 12,688,665,464 9,742,151,000 9,187,565,600 9,323,373,700 

ญี่ปุน 2,787,405,180 2,725,288,069 2,626,220,832 3,468,331,100 4,298,502,600 4,358,132,900 

เบลเยี่ยม 1,443,261,080 2,011,295,900 1,946,212,700 1,572,490,500 

ฝร่ังเศส 2,538,202,765 2,161,751,655 2,221,734,348 1,801,445,500 1,488,950,600 1,408,683,200 

เยอรมัน 1,404,609,920 1,317,373,587 1,282,729,892 1,372,338,000 1,056,928,500 1,076,996,500 

สหราชอาณาจักร 2,459,145,885 1,904,441,185 1,657,195,433 1,296,608,700 762,214,400 460,362,100 
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ที่มา :  กระทรวงพาณิชย 
 

 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแตละประเทศคูคาแลวจะเห็นไดวาคูคาหลัก หรือประเทศผูนําเขาชุดช้ันใน
รายใหญจากประเทศไทย คือสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เริ่มกลับมามีแนวโนมกระเตื้องขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้จากสภาวะ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มกระเตื้องขึ้นในหลายๆ สวน จึงทําใหการสงออกไปยังประเทศ
ดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5  สวนประเทศญี่ปุน จากที่ทางรัฐบาลญี่ปุนไดใชนโยบายผอนคลาดเชิงปริมาณ 
(Quantitative Easing หรือ QE) เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีสําหรับการสงออก  สวนประเทศในแถบยุโรป ที่ไทยสงออกไปหลักๆ อันไดแก 
เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และสหราชอาณาจักร ยังไมมีแนวโนมที่ดีขึ้นเทาไรนัก ยังคงมีการสงออกไปยัง
ประเทศดังกลาวลดลงอยู  แตทั้งนี้คาดวาในป 2557 จากแนวโนมอัตราคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง รวมถึงการ
ที่ประเทศแถบยุโรปเริ่มยายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนบาง คาดวาแนวโนมการสงออกไปยังประเทศแถบ
ยุโรปมีแนวโนมที่จะกระเตื้องขึ้น  
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2. การออกแบบผลิตภัณฑ 
  บริษัทฯ มีทีมงานในการออกแบบชุดช้ันในที่เช่ียวชาญในการออกแบบลวดลายใหเหมาะสมกับทุก
รุนทุกวัย โดยมีการสงดีไซนเนอรไปศึกษาดูงานยังตางประเทศ เพื่อเรียนรู และศึกษาถึงเทรนดดีไซนเพื่อ
นํามาปรับ และใชในการออกแบบใหกับสินคาในประเทศ โดยเฉพาะสินคาวัยรุนซึ่งเปนกลุมสินคาที่มี
ลวดลายนารัก ซึ่งแตกตางจากชุดช้ันในชั้นนําอื่นๆ ซึ่งไมเนนการออกแบบลวดลายเพื่อเอาใจกลุมลูกคาวัยรุน
มากนัก จึงทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับ และสามารถครองตลาดผูซื้อกลุมวัยรุนได 

 
3. ชางฝมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง 

 บริษัทฯ มีชางฝมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง สามารถตัดเย็บชุดช้ันในที่สลับซับซอนได  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดเปดศูนยการเรียนในโรงงานซึ่งใหการศึกษาพนักงานทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ จึงเปนสวน
เสริมใหบริษัทฯสามารถคัดเลือกชางเย็บที่มีความสามารถได 

 
4. ระบบการจัดการโรงงานและจดัเตรียมความพรอมพนักงาน 

หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําระบบ Lean Manufacturing Systems เขามาใช
ปรับปรุงระบบการจัดการในโรงงานจนไดรับรางวัลจากสถาบันเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุน แลว ทางบริษัทฯ ยัง
ไดนําระบบ KAIZEN ของญี่ปุนเขามาใชในการจัดการดวยเชนเดียวกัน  ทางบริษัทฯ ยังคงหาเครื่องมือการ
จัดการเขามาเพื่อชวยบริหารงานโรงงานมากยิ่งขึ้น ไดแก ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ 
TPM  หรือ Total Productive Maintenance (การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม) เปนตน เขามาชวยเสริม
การจัดการในโรงงานใหมีระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ลดการสูญเปลา 

  
5.  องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนใหเปน 
องคการแหงการเรียนรู เพราะในการพัฒนาปรับปรุงตางๆตองอาศัยความรูและการเรียนรูของคนในองคการ 
ดวยการคนหาแนวคิดใหมและการใชประสบการณตรง ทําใหเกิดการผลิตสินคาหรือบริการใหมและสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได  หากองคการใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูมากแลว ก็จะ
ไดเปรียบกวาองคกรอื่นๆ ดังนั้นถาบริษัทฯทําใหสมาชิกในองคการมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีการ
แลกเปล่ียนความรูอันอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกและมีการถายโอนความรูไปยังสมาชิกอื่นในองคการ
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนสมาชิกสามารถนําประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการไดอยางสรางสรรค อันจะนําไปสูการสรางกระบวนการและการ
จัดการในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ   

 
                      6.        การสรางวัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 4 ดี 

              บริษัทฯ  ยึดหลักการ องคกรแหงความสุข เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ องคกร และมีความเชื่อ
วา องคกรจะดีได ถาพนักงานในองคกร ทํางานอยางมีความสุข เปรียบเสมือน องคกรเปนบานหลังที่ 2  การ
บริหารงานมีหลายแบบ ทั้งแบบการบริหาร จัดการแบบ บน ลงลาง หรือแบบลางขึ้นบน แตบริษัทฯยึดหลัก
ในการบริหารโดยใชพนักงานเปนศูนยกลางของการพัฒนา(Client Center) และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพราะ
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เรามีความเชื่อวา ถาสิ่งที่ทํา เกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการกระทําโดยพนักงานทุกคนเองแลว ความสุข
จะเปนคําตอบสุดทายที่ทุกคนไดรับ ซึ่งสิ่งนี้เปนที่มาของคําวา วัฒนธรรมองคกร 4 ดี ของบริษัทฯ อัน
ประกอบดวย”คิดดี พูดดี ทําดี และเปนคนดี” 
คิดดี หมายถึง  ทุกคนตองเริ่มตน การคิดบวก มองบวก มีสติทั้งกับตนเองและผูอื่น 
พูดดี หมายถึง ทุกคนตองพูดจากันดวยคําพูดที่ดีลดการเปรียบเทียบ 
ทําดี หมายถึง รูเสียเปรียบ ไมเอาเปรียบผูอื่น รูจักการให 
คนดี จะเกิดขึ้นทันที เมื่อเรามี 3 ดี ขางตน พรอมแลว 
 

 นโยบายราคา 
การกําหนดนโยบายราคาสินคาสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การกําหนดราคาขายของสินคาภายใต

เครื่องหมายการคาของบริษัทยอย และการกําหนดราคาสินคาที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่งผลิต (OEM) 
โดยปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาสินคา 2 ประเภทนี้ คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลคาทางการตลาดของ
สินคา 

ราคาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยจะใชวิธีการกําหนดราคาตามความเหมาะสมตอผูใช
ผลิตภัณฑ โดยจะเพิ่มราคาตามมูลคาทางการตลาดของสินคาดวย การกําหนดราคาจะใหอยูในระดับใกลเคียงกับ
คูแขงในตลาดระดับเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคใชสินคาอยางคุมคา และใหอยูในระดับที่แขงขันได ปจจุบันราคา
สินคาของบริษัทฯ ถือวาอยูในระดับราคาปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคาประเภทเดียวกันในตลาด บริษัทฯ 
ไมมีนโยบายในการแขงขันทางดานราคากับผูผลิตรายอื่น อยางไรก็ตามสินคาอาจมีการลดราคาตามกลยุทธ
การตลาดของหางสรรพสินคา และจุดจําหนายตางๆ ตามความเหมาะสม 

สําหรับราคาสินคา OEM บริษัทฯ จะคัดเลือกลูกคาที่อยูในระดับ กลางถึงระดับบน และใชนโยบายในการตั้ง
ราคาแบบเพิ่มอัตรากําไรจากตนทุนการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงของความผันผวน
เงินตราตางประเทศบางสวน และกําไรขั้นตนจากการผลิตสินคาแตละชนิด มากนอยตามรูปแบบของสินคา รวมถึง
ปริมาณสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อ 

 
นโยบายในการผลิตสินคา 

ปริมาณสินคาที่จะผลิตขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การคาดการณสภาวะการแขงขันทางการตลาด ฤดูกาลใน
การวางจําหนายผลิตภัณฑใหม กําลังการผลิตของแตละโรงงาน และนโยบายจากฝายบริหารงาน โดยมีปจจัยพ้ืนฐานมาจาก
ความตองการของลูกคาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีปจจัยในเรื่องรูปแบบการผลิต หากแบงสินคาออกตามรูปแบบการผลิตก็
สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ สินคาที่มีการผลิตรูปแบบซ้ําเดิม หรือสินคาเบสิค (Basic)  และสินคารูปแบบใหม หรือ 
สินคาแฟชั่น (Fashion)  สินคารูปแบบซ้ําเดิม จะเปนสินคาที่ผูบริโภคที่ชอบใชแบบเดียวกันบอยครั้ง มีสีที่เรียบ ไมมี
ลวดลาย ซึ่งจะมีการผลิตในลักษณะการเติมเต็มสินคาตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯ สามารถคาดการณการผลิต และวางแผน
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหลายนผลิต ผลิตในแบบเดียวกัน หรือใกลเคียงกันตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความชํานาญ 
ทําใหไดประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ไดผลผลิตมากยิ่งขึ้น ในสวนของสินคาที่เปนแฟชั่น จะมีการออกแบบใหมๆ อยู
ตลอดเวลา จะไมนําแบบเดิมกลับมาผลิตใหม แมสินคารูปแบบใหมมีความยากในการผลิตมากกวา แตมีรายไดจากการขาย
ที่สูงกวา และอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวา 
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สําหรับผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย บริษัทฯ จะมีการวางแผนการวางจําหนายสินคาลวงหนา
ทุกป เพื่อควบคุมการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนการวางจําหนายสินคาบงบอกถึงปริมาณและชนิดสินคาที่บริษัทฯ 
ตองผลิตในแตละเดือน เพื่อที่จะวางจําหนายไดตรงเวลาที่วางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุนตามปริมาณการสั่งซื้อ
ในระหวางป ฝายวางแผนการผลิตสวนกลางเปนผูกระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานตางๆ โดยกระจายปริมาณสินคา
ตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบงชนิดสินคาตามความเหมาะสมของเครื่องจักร และความชํานาญของพนักงานในแต
ละโรงงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ในสวนผลิตภัณฑ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซื้อจากลูกคาเปนครั้งๆ ไป กลาวคือไมมีการผลิตลวงหนา 
ซึ่งลูกคาจะสั่งซื้อกอนวันที่ตองการสินคาเปนระยะเวลานานตามแผนการวางจําหนายสินคาของลูกคา ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิด
ความลาชาในการผลิต และสงสินคา บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินคาที่จะผลิตไปยังโรงงานตางๆ ตามความ
เหมาะสมของกําลังผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินคา โดยพิจารณาควบคูไปกับปริมาณการผลิตสินคาภายใตเครื่องหมาย
การคาของตนเองดวย หากพบวามีการสั่งซื้อจากลูกคาเขามามากกวากําลังผลิตที่คงเหลือ บริษัทฯ จะไมรับการสั่งซื้อนั้นๆ 
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกคาและบริษัทฯ  

นอกจากนี้บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เชน การพัฒนา
แรงงานคน เนื่องจากแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสินคาตองการรายละเอียด
และมีดีไซนที่หลากหลาย ปจจุบันมีการพัฒนาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง ในระหวางการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุนพนักงานใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพอยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมพนักงานเปนระยะ ขึ้นอยูกับรูปแบบของผลิตภัณฑใหมที่ตองการวางจําหนาย และ
ความจําเปนในการเพิ่มทักษะการผลิต 
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ปจจัยความเสี่ยง 
• ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ตอตลาดชุดชั้นในสตรี 

จากการที่ประเทศไทยไดรวมจัดตั้งเขตการคาเสรีขึ้น หรือ ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เมื่อเดือนมกราคม 
2535 ซึ่งปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร, ฟลิปปนส , 
อินโดนีเซีย,  บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พมา และกัมพูชา ซึ่งปจจุบันไดพัฒนามาเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC : 
Asean Economic Community โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหการคาภายในอาเซียนเปนไปโดยเสรี ทั้งทางดานสินคา, 
บริการ, การลงทุน , เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรีโดยปราศจากการกีดกันที่ไมใชภาษีศุลกากรและใชอัตราภาษี
ศุลกากรต่ําที่สุด และใหลดลงเหลือในอัตรา 0%  ภายใน 1 มกราคม 2558 นี้ ซึ่งความรวมมือดังกลาว สงผลกระทบทั้งผลดี
และผลเสีย แกธุรกิจของบริษัทฯ ในดานตางๆ ดังนี้ 

แรงงาน  จากขอตกลงดังกลาว แรงงานสามารถเคลื่อนยายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเสรี ซึ่งผลดีที่ไดคือ 
จะมีแรงงานมีฝมือไหลเขาจากประเทศตางๆ ในประชาคมไดอยางเสรี ทําใหไมเกิดการขาดแคลนแรงงาน แตอยางไรก็ตาม
แรงงานจากตางประเทศก็มีความยากลําบากในการควบคุมดูแล เนื่องจากวัฒนธรรมการปกครองที่แตกตาง รวมทั้งทางดาน
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร อีกทั้งคุณภาพของแรงงานมีฝมือ ยังตองไดรบัการฝกฝนอีกมาก 

ตลาดชุดชั้นในสตรี  จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอยางเสรี ทําใหแบรนดจากตางประเทศ ที่ไดเขามาผลิตสินคาใน
ประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมด สามารถเขามาในประเทศไทยไดอยางเสรี ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดชุดช้ันในสตรีอยาง
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา และในป 2557 นี้ คาดวาตลาดชุดช้ันในสตรี จะมีการแขงขันที่
รุนแรงมากขึ้นในทุกระดับ  ทั้งระดับกลาง  และระดับลาง  เนื่องจากจะมีอุปทานมากกวาอุปสงค เปนอยางมาก  
หางสรรพสินคาหลายๆ แหงเริ่มในการหาแบรนดใหมๆ จากตางประเทศเขามาในแผนกชุดช้ันใน เพื่อสรางความแตกตาง
ของหางตนเอง  ซึ่งยิ่งจะทําใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความไดเปรียบในเรื่องของการจับจองพื้นที่ในหางสรรพสินคา และดีสเคาทสโตรตางๆ 
ไวแลว อีกทั้งความที่เปนผูผลิตและผุจัดจําหนายชุดช้ันในสตรีภายใตแบรนด “Sabina” ในประเทศไทยมานานกวา 40 ป จน
ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคภายในประเทศอยางกวางขวางทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ดี และรูปแบบที่โดดเดนทันสมัย  

ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็ไดประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ดวย เชนกัน กลาวคือ เปนโอกาสที่บริษัท
ฯ สามารถขยายแบรนด “Sabina” ออกไปยังประเทศในแถบอาเซียนไดงายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีภาษีอัตราศูนย และนอกจากนั้น
ยังไดประโยชนจากภาษีนําเขาวัตถุดิบ ผา, ลูกไม จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาตนทุนที่ตํ่าลง เนื่องจากไมมีกําแพง
ภาษีมากั้น ซึ่งนโยบายการคาเสรีในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น มีผลกระทบทั้งทางดานที่เปนประโยชน 
และดานที่ไมเปนประโยชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาทางบริษัท จะสามารถสรางโอกาสใหเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากขอตกลงดังกลาว
ไดหรือไม 

 

• อัตราแลกเปลี่ยน 
       จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจ ตลาดหุนของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มสูงขึ้น  มีการทํา
จุดสูงสุดใหม อัตราการวางงานของประชาชนลดลง ทําใหทางสหรัฐอเมริกาเอง ไดเริ่มในการที่จะลดการใชเครื่องมือในการ
กระตุนเศรษฐกิจ  โดยการใชนโยบายผอนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ  หรือ Quantitative Easing  ( QE ) ในปริมาณที่ลดลง 
ทําใหเกิดการไหลกลับของเงินทุน ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  สงผลใหเกิดคาเงินบาทของไทย เมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ออนตัวลง  จากที่อยูระหวาง 30 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา มาอยูระหวาง 32 – 33 บาท ตอ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งเมื่อคาเงินออนลงนั้นสงผลกระทบกับทางบริษัทฯ ทั้ง 2 ดาน คือ    การสงออก สามารถไดกําไรจากอัตรา
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แลกเปลี่ยนมากขึ้น แตอยางไร ก็ตาม คูคาก็รับรูถึงภาวะอัตราแลกเปลี่ยน หรือคาเงินบาทออนลง ทําใหเอาเหตุผลนี้มาตอ
ราคาในการสั่งซื้อสินคาดวย ทําใหทางบริษัทฯ ไมไดรับประโยชนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก  ในขณะเดียวกันทางบริษัท
ฯ ไดมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เมื่อคาเงินบาทออนลง ทําใหบริษัทฯ ตนทุนทางดานวัตถุดิบของทางบริษัทฯ 
จะตองสูงขึ้นดวยเชนกัน     

 อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 
 มีการซื้อวัตถุดิบ และขายสินคาใหกับลูกคา ดวยเงินตราตางประเทศ หลายๆ สกุล 

 เนื่องจากบริษัทฯมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ จากลักษณะการดําเนินธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงมีการปองกัน

ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางสวน กลาวคือ มีมูลคาการซื้อ วัตถุดิบหลักจากตางประเทศ

คิดเปนสัดสวนรอยละ51.51ของรายไดจากการขายสินคา OEM ในตางประเทศ ในป 2555และ คิดเปนรอยละ 

55.15 ในป 2556  

 การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา ตางประเทศ

ลวงหนา Forward Contract กับสถาบันการเงิน ในชวงที่ อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน 

 

• การบริโภคภายในประเทศ  
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2556 ที่ผานมา ประเทศไทยมีอัตราผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ( Gross 

Domestic Products หรือ GDP) คาดวาจะเติบโตขึ้นอยูประมาณ รอยละ 2.9  ซึ่งต่ํากวาที่ไดมีการประมาณการไวที่อยูในระดับ 
ประมาณ 4-5%  โดยในชวงไตรมาสที่ 1 GDP มีการขยายตัวสูงมากพอสมควร จากตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ มีการเติบโตของ GDP ถึง 4.2% แตในไตรมาส 2 , 3และ4 เริ่มลดลงเปนอยางมาก 
โดยมีอัตราการขยายตัวเพียง 2.8% ,  2.7% และ 0.6 % ตามลําดับ    ทําใหอัตราการเติบโตทั้งปตํ่ากวาเปาที่ต้ังไวเปนอยางมาก   
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้ 

1. การเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชน ไมเพียงพอคาใชจายที่เพิ่มขึ้น  ทําใหตองมีการลดการบริโภคลง  จากการที่ทาง
รัฐบาลไดมีการปรับคาแรงขั้นต่ําขึ้นเปน 300 บาท ตอวัน , โครงการรับจํานําขาว ทําใหผูบริโภคมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น   แตใน
ขณะเดียวกันกันปรากฎวาคาใชจายที่ใชในการครองชีพ โดยเฉพาะคาอาหาร และปจจัย 4 อื่นๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นมากกวา
รายไดที่สูงขึ้น  ซึ่งในชวงแรกผูบริโภคยังไมรูสึกถึงผลกระทบเทาไรนัก  และคาครองชีพก็คอยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น  จนกระทั่ง
เมื่อผูบริโภคเริ่มรูสึกวาคาครองชีพของตนสูงขึ้นมากกวารายไดที่เพิ่มขึ้น  ทําใหผูบริโภคหันมาระมัดระวังในเรื่องการใชจาย
มากขึ้น  ทําใหการบริโภคลดลง ตามลําดับ    

2. ความสามารถในการกูยืมของประชาชนเริ่มลดลง ทําใหการบริโภคไมเพิ่มขึ้น   จากโครงการประชานิยมของรัฐบาล 
ไมวาจะเปนบานหลังแรก หรือ รถคันแรก  ทําใหประชาชนเริ่มมีการกอหนี้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายในการครองชีพ
เพิ่มสูงขึ้น สงผลทําใหความสามารถของประชาชน ในการที่จะกูยืมเงินลดลง เนื่องจากมีรายจายมากกวารายได  โดยในป 
2556 ประชาชนมีหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 12 (ขอมูลจากศูนยพยากรณเศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย)   ซึ่งสงผลใหประชาชนตองเริ่มประหยัดมากขึ้น พิจารณาการใชจายเงินมากขึ้น ทําใหการบริโภคลดลง 

3.  การเมือง  จากเหตุการณทางการเมืองในชวงไตรมาส 4   สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในทกุๆ ดาน ดังนี้ 
ทางดานการบริโภคภายในประเทศ  ผูบริโภคมีการบริโภคขาวสารทางดานการเมืองมากขึ้น ทําใหผูบริโภคไมมี

ความรูสึกในการที่จะไปจับจายใชสอยเพื่อบริโภคสินคาอื่นๆ นอกจากอาหารซึ่ง จะใชจายเทาที่จําเปนเทานั้น เพราะความไม
แนนอนทางการเมือง  นอกจากนั้น ยังทําใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศไมมีความเชื่อมั่นในการเดินทางเขามาทองเที่ยวและ
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จับจายใชสอยในเมืองไทย รวมถึงการช็อปปงสินคา สงผลใหภาพรวมการบริโภคภายในประเทศมีแนวโนมตํ่าลงอยางเห็น
ไดชัด  

การลงทุน   จากความไมมั่นคงทางการเมืองทําใหตางประเทศ ไมมีความเชื่อมั่น หรือ ความมั่นใจในการที่จะนําเงินเขา
มาลงทุน ทั้งทางดานการผลิตสินคา, ตลาด ทุน และอื่นๆ เมื่อการลงทุนลดลง ปริมาณเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจลดลง  จะ
สงผลทําใหการบริโภคลดลงตามมาเปนลําดับ 

การใชจายภาครัฐบาล  จากปญหาทางการเมือง จนสุดทายทางรัฐบาลจําเปนตองยุบสภา ทําใหโครงการตางๆ ของทาง
ภาครัฐบาล ในการนําเงินของภาครัฐมาใชจายตองหยุดลงไปเปนการชั่วคราว ทําใหเงินที่ภาครัฐมักจะตองใชในการอัดฉีดเขา
ไปในระบบเศรษฐกิจจากโครงการตางๆ เพื่อทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินตองหยุดชะงักไปดวย เมื่อเงินหมุนหยุดชะงัก  
การบริโภคก็หยุดชะงักไปดวยเชนกัน 

การนําเขา และการสงออก   จากสภาพการลงทุนทั้งจากในประเทศและตางประเทศตองชะลอตัวลง  ทําใหการนําเขา
สินคาทุน เพื่อมาลงทุนในกิจการลดลง รวมทั้งการสงออก ซึ่งไมมีอัตราการเติบโตในปที่ผานมา  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมทั่วโลกยังไมฟน  ซึ่งสงผลในเรื่องรายไดของประเทศลดลงเปนอยางมาก เชนกัน  ซึ่งสงผลกระทบตอการบริโภคใน
ประเทศตามมาเปนลําดับ 

จากภาพสรุปโดยรวมในป 2556 ที่ผานมา  การบริโภคภายในประเทศ มีการขยายตัวตํ่ากวาที่คาดการณไวมาก และในป 
2557 นี้ หลายๆ ประเทศไดมีการคาดการณวา  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาต หรือ GDP นาจะมีการเติบโตถึงรอยละ 4- 5   
จากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น   แตถาสถานการณการเมืองยังไมสามารถหาขอยุติได คาดวาการเติบโตของ GDP 
ก็ยังคงต่ํากวาเปาหมายที่คาดไวอีกมาก  

 

• ความเสี่ยงทางดานการรับออเดอรจากลูกคางตางประเทศที่ใชแบรนดลูกคาเอง (OEM) 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกคารายใหญ เปนผูจําหนายชุดช้ันในชั้นนําในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคาใน

แถบยุโรปเปนหลัก ซึ่งไดวาจางใหบริษัทฯและบริษัทยอยออกแบบและผลิตชุดช้ันในภายใตเครื่องหมายการคาของผูสั่ง
ผลิต (OEM) ซึ่งการรับจางผลิตใหกับลูกคาตางประเทศที่ใชแบรนดลูกคาเอง ถึงแมวาทางบริษัทฯ ไดพยายามในการลด
ตนทุนการผลิตเพื่อแขงขันไดมากแลวก็ตาม  แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในแถบยุโรปยังไมมีการฟนตัว  
โดยคาดวาในป 2556 ทางยุโรปจะมีการขยายตัวเพียงแครอยละ 0.4 เทานั้น และคาดการณวาในปหนาจะมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น  แตคาดวาไมถึงรอยละ 1 ซึ่งเห็นวาลูกคาในแถบยุโรปยังไมมีการฟนตัวอยางมีนัยยะสําคัญเทาไรนัก   แตใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ผูผลิตในแตละประเทศที่มีอยู และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาบริษัทฯ มีอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจาก
ประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย , ศรีลังกา และอื่น ก็ตองเขามาแขงขันในการรับออเดอรอยางหนัก เนื่องจากปจจุบันมี 
ซัพพลาย มากกวาความตองการอยูเปนอยางมาก   ทําใหถึงแมวาเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวขึ้น แตการรับออเดอรจาก
ตางประเทศยังเปนไปดวยความยากลําบาก   

 

• การขาดแคลนแรงงานมีฝมือ 
ถึงแมวาจากนโยบายการปรับคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาท ทั่วประเทศ ซึ่งมีการคาดการณในเบื้องตนวา ชีวิตความ

เปนอยูของผูใชแรงงานดีขึ้น  มีคนเขามาในตลาดแรงงานมากขึ้น รวมทั้งในตางจังหวัด  แตกลับกลายเปนปญหา คือ 
แรงงานไมอยากที่จะมาอยูในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ การเมนทเทาไรนัก เนื่องจากเปนงานที่ตองใชความสามารถในการ
ทํางานมาก  ตองใชสายตาในการทํางาน ตองใชทักษะเฉพาะบุคคลในการทํางานสูง  ทําใหแรงงานยายไปอยูใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่งายกวา สําหรับแรงงานเดิมที่อยูในอุตสาหกรรมนี้อยูแลว   ในขณะเดียวกันแรงงานที่เริ่มเขามาใหม
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นั้น ปรากฎวาเนื่องจากสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น แรงงานมีการศึกษาที่ดีขึ้น แรงงานสวนใหญไมอยากทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนั้นคาดวาในอนาคตแรงงานที่เปนชางเย็บจักรอุตสาหกรรม จะมีแนวโนมเริ่มลดนอยลงไปเรื่อยๆ  ทําให
เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ไดในอนาคต 
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ขอมูลท่ัวไปและขอมูลอืน่ที่สําคัญ 
 

 ขอมูลท่ัวไป บริษัท : บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายชุดช้ันในสตรี 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 177 หมู 8  ตําบล วังไกเถื่อน  อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068 
Home Page : www.sabina.co.th 
โทรศัพท : 056-437156-8, 02-422-9400 
โทรสาร : 056-437159, 02-434-5911 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 1 : 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย  

   กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท : 02-422-9400 
โทรสาร : 02-434-5911 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 2 : 30/5 หมูที่ 12  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง 

  อําเภอสามพราน   จังหวัด นครปฐม  
โทรศัพท : 02-811-8220-31 
โทรสาร : 02-811-8081 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 3 : 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  
โทรศัพท : 045-737-351-3 
โทรสาร 
- สํานักงานสาขาของบริษัท สาขาที่ 4 
โทรศัพท 
โทรสาร 

: 045-737-356 
: 81, 106  หมูที่ 6 ตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง  จังหวัด
บุรีรัมย 
:   044-657107,044-657210 
:   044-657207 

นักลงทุนสัมพันธ :  ir@sabina.co.th ,amornthep@sabina.co.th 
เงินลงทุนจดทะเบียน 347,500,000  บาท 
เรียกชําระแลว 347,500,000  บาท 
หุนสามัญ 347,500,000    หุน 
มูลคาหุน  1                    บาท  
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ต้ัง 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก  

คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท 02-2292800 
โทรสาร 02-6545599 
ผูสอบบัญชี ศาสตราจารย เกษรี ณรงคเดช หรือ  

นางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน หรือ 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

35 
 

นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา หรือ 
นายสุมิตร ขอไพบูลย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 , 4563 , 3885 
 และ 4885 

ที่ต้ังสํานักงาน สํานักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 
491/27 สีลมพลาซา ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 02-2341676 , 02-2341678 , 02-2372132 
โทรสาร 02-2372133  

 
 
ขอมูลอ่ืน  ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

(แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือ www.sabina.co.th 
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ผูถือหุน 
 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 347.50 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 347.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท  
 
 ผูถือหุน 

 
รายช่ือผูถือหุนสูงสุดของบริษัทฯ จํานวน 10 รายแรก ณ วันที่ 30  สิงหาคม 2556 

 

รายชื่อผูถือหุน 

 

จํานวนหุนที่ถือ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. นายวิโรจน  ธนาลงกรณ 259,207,000 74.59 
2. นางวรรณี   ทองลักษณ 14,001,000 4.03 
3. นายอนุรักษ  ต้ังคารวคุณ            12,803,800 3.68 
4. นายโสฬส  เอี่ยมอมรพันธ 10,501,000 3.02 
5.นายอัชดา  ธนาลงกรณ 10,501,000 3.02 
6. นายไชยกร ศิริรัตนอัสดร 9,369,500 2.70 
7. นายนนทะวัฒน  ประเสริฐวณิช 8,693,500 2.50 
8. นายพฤทธิพงศ  โชคทวีภิรมย 8,565,900 2.47 
9.นายสุรชัย  เจียมสมาน 6,376,900 1.84 
10. ประชาชนทั่วไป 7,480,400 2.15 

รวมทั้งสิ้น 347,500,000 100.00 
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นโยบายการจายเงินปนผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต 

สําหรับบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุน
ของบริษัทยอยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอย
จะพิจารณาการจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ืออํานาจหนาที่ดังนี้ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้งการ
ประชุม 

จํานวนครั้งที่เขา
รวมประชุม 

นายวิโรจน  ธนาลงกรณ ประธานกรรมการ 4 4 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร * 
นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 

กรรมการ 
กรรมการ 

4 
4 

4 
4 

นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ * กรรมการ 4 4 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ * กรรมการ 4 3 
นายอมรเทพ  อสีปญญา * 
นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี  

กรรมการ 
กรรมการ  

4 
4 

3 
4 

นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 4 4 

* มีตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

หมายเหต ุ คุณสมศรี  ศรีปทุมรักษ  ไมไดเขารวมประชุม  คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เนื่องจากติด
ภารกิจไปเยี่ยมรานคาตางจังหวัด 
นายอมรเทพ  อสีปญญา ไมไดเขารวมประชุม  คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556  เนื่องจากติด      
ภารกิจไปติดตอลูกคาตางประเทศ  

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสอืรับรองบริษัทฯ 

ที่ประชุม วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นายวิโรจน ธนาลงกรณ, นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร, นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ, นายอมรเทพ อสี
ปญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ กรรมการจํานวนสองคนในหาคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ”  
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 ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการสายงานปฎิบัติการ (รักษาการ) 
รองกรรมการผูจัดการสายงานผลิต (รักษาการ) 
ผูอํานวยการสายงานขายตางประเทศ (รักษาการ) 
ผูอํานวยการสายงานทรัพยากรมนุษย (รักษาการ) 

นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 

นายอมรเทพ  อสีปญญา ผูอํานวยการสายงานกลยุทธ และพัฒนาธุรกิจ 

นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ 
 
 

ผูอํานวยการสายงานขายในประเทศ 
ผูอํานวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต
(รักษาการ)  

นางสาววชิรวรรณ แยมศรี  ผูอํานวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต 

  

 

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการ 

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานผลิต 

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน 

สายงานขาย 
ในประเทศ 

สายงานกลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ 

สายงานจัดซื้อ 
และเตรียมการ

 

สายงานผลิต และ
วิศวกรรมการผลิต

สายงานบัญชี 
และการเงิน 

สายงาน 
ทรัพยากรมนุษย 

สายงานขาย
ตางประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 
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 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุม ไดมีมติแตงตั้ง นางสาววาจา  มุขโตเปน

เลขานุการบริษัทแทนนางสาวนวลจันทร หาญสกุลบรรเทิง ที่ไดลาออกจากการเปนเลขานุการบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ 
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 
ของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

นอกจากนี้ยังมีหนาที่ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ และดูแลใหคณะกรรมการและบริษัท 
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ 

โดยคุณสมบัติของผูดํารงแหนงเลขานุการบริษัทปรากฏอยูในเอกสารแนบ1 
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 คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่มีการชําระไปแลว ในป 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
  ป  2556 

รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (ลานบาท) 

- นายวิโรจน ธนาลงกรณ 
 
 
- นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร 
 
-นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 
 
- นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ 
 
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ 
 
- นายอมรเทพ อสีปญญา 
 
-นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี 
 
- นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล 
 
 
 
- นายสมชัย วนาวิทย 
 
 
- นายยุทธนา อดิพัฒน 

- คาตอบแทนประธานกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- คาตอบแทนกรรมการ 
- บําเหน็จกรรมการ  

0.36 
0.12 
0.40 
0.12 
0.24 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.12 
0.18 
0.06 
0.06 
0.12 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 

กรรมการบริหารและผูบริหาร  
(ฐานะผูบริหาร) 

- เงินเดือน คาตําแหนง และคาน้ํามัน    
รถยนต  โบนัส 
- คาตอบแทนกรรมการบริหาร 

34.82 
 

0.36 
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สําหรับในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดคาตอบแทน เทากับป 2555 คือคาตอบแทนพื้นฐานสําหรับกรรมการทุกคนใน
อัตราเทากัน และคาตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตําแหนง คาตอบแทน (บาท/เดือน) 
กรรมการ 10,000 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการบริหาร 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 
กรรมการบริหาร 5,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 

 
บําเหน็จกรรมการกําหนดเปนไมเกินปละ 3 ลานบาท  โดยมีการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมีอํานาจจัดสรร และ

กําหนดสวนแบงระหวางกันเอง 
 
 คาตอบแทนอื่นๆ สําหรับกรรมการบริหาร และผูบริหาร 

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อใหผูบริหารใชในกิจการบริษัทฯ เปนจํานวน   6  คัน 
 - บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แกพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจายสะสมและบริษัท
ฯจายสมทบ ในอัตราดังนี้ 
  - ระดับผูจัดการฝายและผูอํานวยการ  อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5% 
  - ระดับรองกรรมการผูจัดการและกรรมการผูจัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % 
ของคาจางที่ไดรับในแตละเดือนกอนหักภาษีเงินได 
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 การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมี
นโยบายตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินการกํากับ
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ดังนี้ 

 
1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อใหไดมาซึ่งความเจริญกาวหนา ความมั่นคงของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผู
มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางที่กรรมการบริษัทฯ พึงใชในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไวดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน ตาม
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  

2. ดําเนินกิจการดวยการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง โปรงใส ครบถวน และสะทอนถึงผลการดําเนินกิจการที่แทจริง มี
การประเมิน และวางมาตรฐานปองกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 

3. กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจในกระบวนการการดําเนินกิจการ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
4. ผลิตสินคาดวยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนรับฟงความ

คิดเห็น ขอตําหนิติเตียนของลูกคา เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาสินคาที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 
5. เช่ือมั่นในคุณคาของพนักงานดวยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝงคุณธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม เพื่อให

พนักงานเจริญกาวหนาไปพรอมกับบริษัทฯ 
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกรายดวยความเทาเทียมกัน 
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนเกี่ยวของ และตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

 
2.สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนทุกราย โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน 

ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้ 
1. สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อยางรวดเร็วสม่ําเสมอ

และทันเวลา โดยผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th 
2. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการ โดยบริษัทไดทําหลักเกณฑในการเสนอเรื่องดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซต ของบริษัทที่ www.sabina.co.th 
และแจงการเผยแพรผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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3. สิทธิในการสงคําถามเพื่อสอบถามประเด็นตางๆของระเบียบวาระที่นําเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการ
ลวงหนา   โดยสามารถสงคําถามลวงหนามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล :vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911   และได
เผยแพรใหทราบถึงสิทธิดังกลาวบนเว็ปไซตของบริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th 

4.    สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยทางบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดย                                            
บริษัทฯจะจัดใหมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอใหกับผูถือหุน เปน
การลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการเขารวมประชุม       
                   5.    บริษัทฯ ยังไดเพิ่มชองทางเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เอกสารประกอบวาระการประชุมผูถือหุน 
รวมทั้งแบบฟอรมมอบฉันทะ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนไวลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th กอนการจัดสง
เอกสารไปยังผูถือหุนรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชสิทธิออกเสียง และมีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุน
ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ 
                   6.    เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เพื่อลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง 
                  7.    บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดในการประชุม
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม
ทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  ในแตละวาระ  และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ 
                  8.    บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนินการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได   โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 
 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก  และได
กําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่
เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย 

ผูถือหุน   
บริษัทฯ มุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา ดวยความรู ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริต 

เพื่อใหบริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางยั่งยืนและเหมาะสม พรอมกับปกปองผลประโยชน 
และดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูถือหุนทุกรายไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ครบถวน 
และถูกตอง  อีกทั้งขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจายเงินปนผลอยาง
สม่ําเสมอ 

ลูกคา 
บริษัทฯ ต้ังใจ และมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินคาใหกับลูกคา โดยคิดคน

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกวัย ตลอดจนเอาใจ
ใสและดําเนินการอยางเปนธรรมตอคํารองเรียนของลูกคา โดยผานทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจําอยูตามเคานเตอร
จําหนายสินคา ตามรานคา หางสรรพสินคาช้ันนําทั่วประเทศ 

พนักงาน 
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสําคัญที่จะพาองคกรไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอพนักงานโดย

มุงสงเสริมการฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง พรอมกับสรางความมั่นคงในอาชีพ และให
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โอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
พัฒนาบริษัทฯ ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต และ
ทรัพยสินของพนักงาน บริษัทฯ ใหการดูแลพนักงานในดานความปลอดภัยและจัดใหมีสวัสดิการตางๆ เชน   

- หองพยาบาล 
- การตรวจสุขภาพประจําป   
- สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษเพื่อชวยการครองชีพของพนักงาน   
- ชุดฟอรมใหกับพนักงาน 
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต 
- โครงการเงินกูเมื่อพนักงานจําเปนตองใชยามฉุกเฉิน โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยตํ่า    
- จัดฝกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน 
- การสงพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ   

คูคา และหรือ เจาหนี้ 
บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงทางการคาตางๆ ที่มีตอคูคา และหรือเจาหนี้อยางเครงครัด และไม

เรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมสุจริตในการคา และจะสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน 
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู และรวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ 

สังคมและสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการปลูกฝงจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชน
และสังคมโดยสวนรวม และไมกระทําการใดๆ หรือใหการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือกอใหเกิดผลเสียตอ
ประเทศชาติ และ/หรือ เปนภัยตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

คูแขงขันทางการคา 
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง

ทางการคาดวยวิธีที่ไมเหมาะสม หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  
 
        4.    มาตรการในการแจงเบาะแส 
                  ผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียน   แจงเบาะแสหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในองคกร   
โดยสงหนังสือหรือจดหมายอิเล็คโทรนิกสไปถึงหนวยงานนักลงทุนสัมพันธหรือฝายตรวจสอบภายในโดยตรงไดที่ เลขที่ 12  
ถนนอรุณอมรินทร   แขวงอรุณอมรินทร   เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ  10700  หรือ E-mail address  :amornthep@sabina.co.th  
หรือ  sampham_p@sabina.co.th   กรณีที่บริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลและพบวามีมูลจะดําเนินการแกไขและลงโทษทาง
วินัย 
                 นอกจากนี้บริษัทยังจัดชองทางใหแกผูมีสวนไดเสียไดรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผูบริหาร
ระดับสูง   หรือรายงานทางการเงินที่ไมถูกตองตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและโปรงใส   โดยผาน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยูขางตน   หรือ E-mail  address :samphan_p@sabina.co.th  บริษัทจะรับพิจารณา
เฉพาะเรื่องรองเรียนหรือคําแนะนําของผูมีสวนไดเสียที่ไดแจงช่ือ   ที่อยู   หมายเลขโทรศัพท   โทรสาร   และ E-mail  address    
( ถามี )  และความสัมพันธกับบริษัทฯ   โดยขอมูลรองเรียนการดําเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเปนความลับเฉพาะประธาน
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กรรมการบริหารและ/หรือฝายตรวจสอบภายใน   สวนการรองเรียนการกระทําผิดของผุบริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง         
 

5.  การประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนปละ 1 

ครั้ง และถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญ โดยการจัดประชุม ทาง
บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม แบบฟอรมมอบฉันทะ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนได
รับทราบลวงหนาอยางครบถวนกอนวันประชุมอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจ
ลงคะแนนในวาระตางๆ กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมแทนได 

 
6.   ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อ
สรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดใหกับผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความระมัดระวังในการจัดการบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ และขอพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจ และใหเปนตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ผูถือหุน และผู
มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูนําเสนอวิสัยทัศน และภารกิจ กลยุทธ นโยบาย 
และงบประมาณ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาและความมั่งคั่งแกบริษัทฯ และผูถือหุน 
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย 

และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย บริษัทฯ จัดใหมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม และใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
รวมทั้งจัดทําสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงาน ตลอดจนนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ใหกรรมการใหมได
ศึกษาทําความเขาใจ พรอมคูมือขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกดวย 

 
7.   ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบดวยความมีเหตุมีผล 

การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลตอที่ประชุมโดยระบุมูลคา
รายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของการทํารายการดังกลาว ดวยขอมูลที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได   หากรายการใด
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และหรือที่ประชุมผูถือหุน   รายการดังกลาวจะไดรับการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอน   และจะมีการใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาว 
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกตางจากคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทจะมีการเปดเผยความเห็นที่
แตกตางดังกลาวดวย   ในกรณีที่กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ   กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว   
ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดกําหนดหลักเกณฑและใหกรรมการบริษัท , ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของใหมีการ
รายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ   ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย   เพื่อใหบริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยผาน
วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายหามมิใหผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลทําการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับของบริษัทฯ 
หากกระทําการอันเปนการแสวงประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรูกอนเปดเผยสูสาธารณะ    นอกจากนี้ หาก
กรรมการบริษัทฯ และผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯ ใหรับทราบทุกครั้ง 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผูบริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกตองตามกฎหมายของกรรมการทุกคณะ 
 

8.  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อ

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน และสังคมสวนรวม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลไมใหมีการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนและผูเกี่ยวของ โดยการนําขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใชหรือนําไป
เปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานเปนลายลักษณอักษร และทําการ
สื่อสารใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และทั่วถึง 
                   บริษัทฯไดเผยแพรคูมือจริยธรรมธุรกิจบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ”       
9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

9. การถวงดุลของคณะกรรมการ 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน 
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา หรือใกลเคียงกับสวน 1 ใน 3 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก 
 

10. การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทฯ มีการแบงแยกอํานาจหนาที่โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของบริษัทไวอยางชัดเจนตาม

ประเภทของธุรกรรม โดยไดจัดแบงเปนหมวดหมูตามสายงานอันไดแก หนวยงานผลิต หนวยงานบัญชีและการเงิน หนวยงาน
ทรัพยากรมนุษย หนวยงานขายในประเทศและตางประเทศ และอื่นๆ โดยไดถูกบรรจุไวในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ
ฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549 
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ดวยบทบาท และภาระหนาที่ที่แตกตางกันระหวางประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ จึง
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมิใชบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่
ออกจากกันอยางชัดเจน ซึ่งกอใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

11.  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปอยางชัดเจนโปรงใส จากการเปรียบเทียบกับ 

บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถไวได และคาตอบแทนของ
กรรมการมีการนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป 

สําหรับคาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน (จํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร เปดเผยอยู
ในเรื่องโครงสรางการจัดการ หัวขอคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร) 

 
12.  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยาง
ครบถวนเพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมลูอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม      

ในที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเต็มที่  และ
ในการประชุมไดเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุม  เพื่อช้ีแจงขอมูลหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหา
โดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ มีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอางอิงได
ตลอดเวลา 

 
13.   การดํารงตําแหนงกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง   
        เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดจํานวน

บริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี้ 
        1. ใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท   แตไมไดกําหนดการเปน

กรรมการในบริษัทที่มิไดจดทะเบียน 
        2. ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเปนตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 

บริษัท   ก็ใหช้ีแจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการดังกลาวไวในแบบแสดงขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ดวย     
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   14.  การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง  โดยที่ผานมากรรมการแตละทานไดมี

การเขารับการอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับงานในฐานะกรรมการ   ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
  

ช่ือ การอบรม 
  

นายวิโรจน                  ธนาลงกรณ        DAP 64/2007 

นายบุญชัย                  ปณฑุรอัมพร   DAP 63/2007 , EDP 5/2010 , วตท 14 

นางสุชัญญา                ธนาลงกรณ   ปปร. 10 , วตท. 8 , Tepcot 4 , วปม. 6  

   ในรุน วปอ. 2555,DAP105/2013 

นายอภิสิทธิ์                จงกิตติพงศ   DAP 50/2006 , EDP 9 

นางสาวสมศรี             ศรีปทุมรักษ   DAP 63/2007 , EDP 8  

นายอมรเทพ               อสีปญญา   DAP 63/2007 , EDP 6 

นางสาววชิรวรรณ      แยมศร ี   DAP 99/2012 , EDP 10 

นางสาวรวีวัลย           ภิยโยพนากุล   DAP ป 2003 , ACP ป 2005 

นายสมชัย                  วนาวิทย   DAP 8/2004 , DCP 49/2004 

นายยุทธนา                อดิพัฒน   DAP 63/2007  

 
15.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทั้งในดานการบริหาร การเงิน การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวของ มีความอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ และถวงดุลไดอยางเตม็ที่ นอกจากนั้นยังมุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส  เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหนาที่สอบทานวาบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอยางเพียงพอ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557โดยมีรายละเอียดตามหนาที่ 88-89 เรื่องการควบคุมภายใน 

 
16.รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปใหมีการจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และระบบการควบคุมภายใน 
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17.ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่มีความ

ครบถวน เพียงพอ โปรงใส ทันเวลา และทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และขาวสารตางๆ ใหผูถือหุน นัก
ลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.sabina.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก และรวดเร็ว เชน ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสรางองคกร รายงาน
ประจําป หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน 

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ  ไดดําเนินการจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูล 
และขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการตอบขอซักถามของ
นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของซึ่งสามารถติดตอเขามาทางผูดุแลหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  คือ คุณอมรเทพ อสีปญญา   โดยผาน
ทางอีเมล ir@sabina.co.th   หรือ amornthep@sabina.co.th หรือโทรศัพทไดที่ โทร.0-2422-9400  

 
 คณะกรรมการชุดยอย  

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ืออํานาจหนาที่ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายวิโรจน  ธนาลงกรณ ประธานกรรมการ 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร * 
นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 

กรรมการ 
กรรมการ 

นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ * กรรมการ 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ * กรรมการ 
นายอมรเทพ  อสีปญญา * 
นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี  

กรรมการ 
กรรมการ  

นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย  วนาวิทย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

* มีตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

ที่ประชุม วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/50 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนดังนี้ “นายวิโรจน ธนาลงกรณ, นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร, นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ, นายอมรเทพ อสี
ปญญา และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ กรรมการจํานวนสองคนในหาคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ”  
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.) บริหารจัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือ

หุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 
2.) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายและตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการ
ดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน 
การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิ
หรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร 
โดยใหมีอํานาจหนาที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ แตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่
แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นชอบของกรรมการ
ดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการคาโดยทั่วไป 

5.) พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ําประกัน
ใดๆ ที่กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัทฯ 

6.) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 
7.) พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริษัทฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริษัทฯ หรือผูไดรับมอบอํานาจ ที่มีสวนได
เสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย                      

 

รายชื่อ ตําแหนง 
นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธนา อดิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
นายสมชัย วนาวิทย กรรมการตรวจสอบ 

 
 * หมายเหตุ  :  คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

        2.)   สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control)และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

       3.) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
      4.) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง 
       5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  
       6.) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล อยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ)   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต 
ละทาน 
(ช)  ความเห็นหรอืขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม 
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กฎบัตร(charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

        7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ 2 ป โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง 
 นายสัมพันธ  ปุยภิรมยเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวนวลจันทร หาญสกุลบรรเทิงที่ขอลาออกจาก
ตําแหนงเนื่องจากเกษียณอายุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงาน
การประชุม 

 
 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่  26  กุมภาพันธ  2556  มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร ประธานกรรมการบริหาร 
นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ กรรมการบริหาร 
นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ กรรมการบริหาร 
นายอมรเทพ  อสีปญญา 
นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย 
เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ 

2.) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย 
การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัทฯ ยกเวนตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

3.) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

4.) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.) มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
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6.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชําระหรือใชจายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง การ
จัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน
กวา 30 ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

7.) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
8.) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับ
บริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวน
เปนการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการคาโดยทั่วไป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด ทั้งนี้ 
สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 

 
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมผาน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอน
กรรมการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการ 
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

2.) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนป
หลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

3.) ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออก
เสียงช้ีขาด 

4.) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชน เขาเปนกรรมการ
แทนตําแหนงกรรมการที่วางลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา
สองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนเขาไปแทน 

5.) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

 
            การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

          บริษัท มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยโดยบริษัท จะสงผูแทนซึ่งเปนบุคคลที่ไมมี
ผลประโยชนขัดแยงในทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอย เขารวมเปนกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ในสัดสวนที่ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยเพ่ือควบคุมในเรื่องของการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนอยอ
ยางไกลชิด  

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2550 บริษัทไดลงทุนใน บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท็ จํากัด โดยซื้อหุนสามัญของบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.90 ของทุนจดทะเบียน 

 นโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปองกันกรรมการและผูบริหารในการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้ 

1.   บริษัทฯ จัดใหมีระบบ Firewall เพื่อปองกันผูไมหวังดีในการเขามาดูแล หรือทําลายขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ 
นอกจากนั้นยังมีระบบ Anti Virus เพื่อปองกันการนําไวรัสเขามาเผยแพร หรือทําลายขอมูล  

2.   บริษัทฯ มีการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของพนักงาน Security ในแตละ Program 
Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเขาถึงขอมูลได 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

56 
 

3.   บริษัทฯ ไดมีการกําหนดการเก็บรักษา และการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไวในสัญญาจางแรงงาน และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ในการไมแสวงหาผลประโยชนให
ตนเอง และผูที่เกี่ยวของ จากขอมูล หรือขาวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเปนความลับ และยังไมเปดเผยตอสาธารณะ  

4.   บริษัทฯ จะทําการแจงใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณะ หากมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษ
และแจงใหทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน 
ตามลําดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแกไขโดยใหบุคคลที่กระทําผิดดังกลาวทําการกลับรายการ และนําผลกําไรที่ไดจากการซื้อ
ขายหุนนั้น ๆ ไปบริจาคแกองคกรการกุศลตอไป 

5.   บุคคลภายนอกที่เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ จัดทํา หรือทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับขอมูลที่อาจมีผลตอความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองทําสัญญารักษาขอมูลความลับ ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูล
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด และแนวทางการปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติ แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุก
ป และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  ขอ7(7)  ระบุใหบริษัทที่ออกหลักทรัพย ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียน  จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี   หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว  หารอบบัญชีติดตอกัน  โดยบรษิัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมได                                                                                                           

            ซึ่งป 2556  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติแตงตั้ง  ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช  หรือนางณัฐสรัคร  
สโรชนันทจีน  หรือนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา หรือ  นายสุมิตร  ขอไพบูลย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 76, 4563 , 3885 
และ 4885 ตามลําดับ  แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท    เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยโดยกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท  ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ไดปฎิบัติ
หนาที่อยางเหมาะสม  มี มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และ     
ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท  บริษัทยอย ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญหรือผู
ที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   
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                                             ตารางคาสอบบัญชี                                           หนวย : บาท 
  
คาธรรมเนียม บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

คาสอบบัญชี  ประจําป 2556 
- งบการเงินเฉพาะบริษัท 
- งบการเงินรวม 

 
360,000 
  80,000 

 
330,000 

- 
คาสังเกตการณตรวจนับสินคาประจําป-โรงงาน                     40,000                      50,000 
คาสังเกตการณตรวจนับสินคาประจําป-สาขา -                      20,000 
คาสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาส 1, 2, 3 300,000 210,000 
คาตรวจสอบรายงานตามบัตรสงเสริมการลงทุน 1 ฉบับ 50,000  
คาใชจายอื่นๆ เชน คาเดินทาง, คาไปรษณียากร, คา
โทรสาร ฯลฯ 

 
เบิกตามจํานวนที่จายจริง 

 
เบิกตามจํานวนที่จายจริง 

รวม 830,000 610,000 
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 ความรับผิดชอบตอสังคม  โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)   
 

รายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ป 2556 
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลกระทบตอตัวองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับใกล

และระดับไกลดวยทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะนําพาใหมีการอยูรวมกันในสังคมได
อยางเปนสุข จงึเปนที่มาของการดําเนินงานดาน “ความรับผิดชอบตอสังคม” หรือ “Corporate Social Responsibility” CSR 
วิสัยทัศน  Vision    
       “Create Value with Innovation”  หรือ “สรางสรรคคุณคาดวยนวัตกรรม” เนื่องจากบริษัทฯ มองวาทุกหนวยงานในบริษัท
ฯ สามารถสรางคุณคาไดดวยนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหมๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในทุกๆ หนวยงานในบริษัทฯ 
พันธกิจ  Mission  
            บริษัทฯ แบง Mission ออกเปน 5 แนวทาง หรือ 5P ดังนี้ 
 1. People : Trust and Worthiness in Human as precious resources บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาพนักงานเปน
ทรัพยากรที่สําคัญ และมีคุณคาที่สุดของบริษัท  
     2. Product : Delivered products beyond expectation บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสงมอบผลิตภัณฑที่เหนือกวา
ความตองการของลูกคา ทั้งในเรื่องระยะเวลาการสงมอบ และคุณภาพของสินคา 
 3. Partners : Trust and Reliable Enterprise บรษิัทฯ ใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมั่น และเปนที่ไววางใจกับ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ในทุกๆ ดาน  
 4. Productivity : Innovations through productivity by advance mechanism บริษัทฯ เนนในการนํานวัตกรรม
ใหมๆ และล้ําสมัยมาชวยในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดตนทุนในการผลิต 
 5. Planet : Return benefits to society and environment บริษัทฯ ไดเนนในการใหความสําคัญในการที่จะคืนกําไร
ใหกับสังคม และสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ผานกิจกรรมตางๆ ของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทฯไดคํานึงถึงคุณคาของพนักงานและองคกร (VALUE) จึงกําหนดวัฒนธรรมองคกรทั้งหมด 4 ดาน และอบรม
พนักงานเพื่อใหเขาใจถึงวัฒนธรรมของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยใหพนักงานไดนําไปใชในการทํางาน และการดํารงชีวิต อัน
ประกอบไปดวย 
 Think Good   คิดดี  

Act Smart      ทําดี 
 Gentle Talk    พูดดี 
 Good man      คนดี 
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Sabina CSR 
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บริษัท ซาบีนา จาํกัด (มหาชน) Sabina Public Company Limited 
CS

R 

Level Project Intention 5P 

Business 

Corporate 
เย็บเตาเติมใจ 

เพื่อชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม พัฒนา
ชุมชนและสังคม 

Partner 

มูลนิธิ คุณแมจินตนาธนาลง
กรณ 

สงเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชนและ
สังคม 

People Partner 

In Process 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ประกอบ
กิจการดวยความเปนธรรม 

Partner Product 

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 
สรางสภาพแวดลอมในการทํางาน เพิ่ม
ผลผลิต และรวมดูแลสิ่งแวดลอมโดย
การนําสิ่งของที่สะสางกลับมาใชใหม 

People 
Productivity 
Planet 

วัฒนธรรมองคกร 4D เพื่อ
องคกรแหงความสุข 

เคารพสิทธิมนุษยชน ประกอบกิจการ
ดวยความเปนธรรม ปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม 

People 

ผลิตภัณฑ "ซาบีนี่" 
ใหความรูแกเยาวชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม/ปลูกฝงจิตสํานึกในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

Product 

After Process 

โรงเรียนในโรงงาน พัฒนาชุมชนและสังคม 
Productivity 
People 

โรงงานในโรงเรียน 
พัฒนาชุมชนและสังคมรวมทั้งสราง
นวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม 

Partner People 

อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สรางนวัตกรรม
และเผยแพรนวัตกรรม 

Planet Partner 

To Be NO.1 พัฒนาชุมชนและสังคม Partner People 

5ส จากโรงงานสูบานและ
ชุมชน 

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชนและ
สังคมรวมทั้งสรางนวัตกรรมและ
เผยแพรนวัตกรรม 

Planet Partner 

วัฒนธรรมองคกรแหงความสุข 4 ดี  

Social 
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CSR Corporate ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
1. เย็บเตาเติมใจ สูภัยมะเร็ง  (Sewing Cup Sewing Heart) 

          บริษัทฯ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม ซึ่งสวนใหญคือสุภาพสตรี ใหมีความ

มั่นในมากขึ้นในการใชชีวิตปกติ รวมทั้งลดปญหาในการทรงตัว อันเนื่องจากการสูญเสียเตานม  คลายความรูสึกเปนปมดอย 

ชวยเหลือฟนฟู เติมเต็มในสวนลึกของจิตใจ และกลับมามีกําลังใจที่เขมแข็งตอไป 

ความเปนมาของโครงการ 

          บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการตั้งแตป  2550 เปนตนมา เนื่องจากมีผูปวยมะเร็งเตานมจํานวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย

ในการซื้อเตานมเทียมมาสวมใส จึงไดประสานงานโครงการรวมกับพันธมิตรจัดทําโครงการ “เย็บเตาเติมใจ สูภัยมะเร็ง” หรือ 

“Sewing Cup Sewing Heart” เพื่อสนับสนุนการเย็บเตานมเทียมบริจาคใหกับผูปวยที่ขาดแคลนทุนทรัพย  

ผลการดําเนินโครงการป 2550 – 2555 และ ป 2556 

ผลการดําเนินโครงการ ป 2550 - 2555 ป 2556 หนวย 

  เตานมเทียมท่ีบริจาค 60,520 26,560 ชิ้น 

  องคกรรวมดําเนินโครงการ 4 7 หนวยงาน 

  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 14,500 5,080 คน 

 
องคกรรวมดําเนินโครงการป 2550 – 2555 จํานวน 4 องคกร ไดแก 

1. สถานีโทรทัศน ไทยทีวีสี ชอง 3 ในรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 
2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

 
ในป 2556 เราไดหนวยงานและองคกรเพ่ิมมาอีก 3 องคกร ไดแก 

1. บริษัท หางสรรพสินคา โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ท้ัง 32 สาขา ท่ัวประเทศไทย 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต 

 

นอกจากนี้ ผลของการดําเนินงาน ยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคใหกับสภากาชาดไทย นับตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน รวมเปน
จํานวน 640,000 บาท 
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2.มูลนิ ิ
 

 

ชุมชน รว
แมจินตน
รวมถึงผูด
โดยรวม  

ธนาลงกร
ความสัมพ
กอต้ังมูลน
กิจกรรมด

บีนา จํากัด (มห

ธิคุณแมจนิ

      บริษัทฯ มี
มถึงสังคมทั้งใ
า ธนาลงกรณ เ
ดอยโอกาสทาง

ความเปนมาขอ
      บริษัทฯตอ
รณ” ซึ่งเปนทุ
พันธระหวางอง
นิธิ“คุณแมจิน
ดานการศึกษา 
- ใหทุนชวย
- ไมแสวงห
- รวมมือกบั
- ไมดําเนิน

 

 

 

หาชน) 

นตนา ธนา

ความประสงค
กลและไกลองค
เพ่ือพัฒนา สงเ
งการศึกษาดวย

องมูลนิธิ คุณแม
องการใหโอกาส
นการศึกษาเฉ
งคกรกับสังคมแ
ตนา ธนาลงกร

ยเหลือผูดอยโอ
หาผลประโยชน
บองคกรการกุศ
กิจการเกี่ยวขอ

าลงกรณ    

คที่จะใหโอกาส
คกร โดยการศึก
สริม สนับสนุน
ยสภาพรางกาย

มจินตนา ธนาล
สทางการศึกษา
ฉพาะภายในอง
และชุมชน จึงเ
รณ” ขึ้นเมื่อวัน

อกาสและ/หรือ 
นหรือผลกําไรใด
ศลอื่น ๆ เพื่อสา
งกับการเมือง ไ

62 
 

      

สและพัฒนาศั
กษาเปนพื้นฐาน
น การศึกษาทุก
ย หรือผูทุพลภ

ลงกรณ 
าแกพนักงานแล
งคกรสําหรับบ
ปนจุดเริ่มตนข
นที่ 15 กรกฎา

 นักเรียน นิสิต 
ดๆ ทั้งสิ้นจากมู
ธารณประโยชน
ไมวากรณีใด ๆ 

ักยภาพของพน
นสําคัญในการ
วิถีทาง โดยมุง

ภาพ ใหเกิดการ

ละบุตรหลานภ
บุตรพนักงานแ
ของการชวยเหลื
คม 2552 โดยม

 นักศึกษาที่เรียน
มลูนิธิฯ 
น 
 ทั้งสิ้น 

นักงานภายใน
พัฒนาศักยภาพ
เปาหมายไปที่เ
รพัฒนาศักยภา

ภายในองคกร จึ
และพนักงาน 
ลือดานการศึกษ
มีวัตถุประสงค

นดี แตขาดแคล

องคกร และตอ
พของมนุษย จึง
เยาวชนที่เรียนดี
าพทางการศึกษ

จึงไดกอต้ัง “ทุน
 ตอมาบริษัทฯ
ษาของสังคมมา
ค ดังนี้สงเสริม

ลนทุนทรัพย 

  

อยอดไปสูบาน
กอต้ังมูลนิธิคุณ
ดีแตขาดโอกาส
ษา คุณภาพชีวิต

นอดุลย-จินตน
ฯไดมองเห็นถึ
ากยิ่งขึ้น และได
มและสนับสนุน

น 
ณ
ส 
ต

า 
ง
ด
น
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ผลการดําเนินงานที่ผานมาของมูลนิธิ ต้ังแตป 2552 – 2556 
1. จํานวนผูไดรับโอกาสทางการศึกษา ต้ังแตกอต้ัง จนถึงป 2555 

ป 
จํานวนผูท่ีไดรับทุนทั้งหมดตั้งแต 2553 ถึงป 2555(ท้ัง 3 ประเภท) 

ทุนประจําป ทุนตอเนื่อง ทุนบุคคลทุพพลภาพ 

2553 75 - - 

2554 63 8 48 

2555 108 12 63 

จํานวนผูที่ไดรับทุนทั้งหมดตั้งแต 2552 ถึงป 2555 (ทั้ง 3 ประเภท) 
 

2.     ในป 2555  โรงเรียนทาบานหลวง ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 8 ต.วังไกเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ถูกน้ําทวมเสียหายในป 2554 
ทางมูลนิธิฯ ไดพัฒนาสงเสริมอาคารเรียน จัดกิจกรรมตางๆ และรวมบริจาคสิ่งของอุปกรณการศึกษา คอมพิวเตอร จนสามารถ
เปดการเรียนการสอนไดตามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.    ทุนการศึกษาที่มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ ไดมอบในป 2556 
 

จํานวนทุนการศึกษาป 2556  (ท้ัง 3 ประเภท) 

ทุนประจําป ทุนตอเนื่อง ทุนบุคคลทุพพลภาพ 

105 ทุน 12 ทุน 68 ทุน 
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CSR in P
  

ผลิตภัณฑ
E-Mail C
ตางๆ รวม
รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 
 
การดําเนนิ
 

รวมถึงยัง
และสังคม

มีสวนไดส
พึงพอใจสู

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีนา จํากัด (มห

Process ความรับ

1.  ความรับผิ
         เพื่อเปนก

ฑ  บริษัทฯไดมี
CRM@sabina.
มถึงปญหาและ
บดานขอมูลอยา
 

นงานดานความ

       ขอแนะนํา
มีผลตอบรับที่ดี
มโดยรวม  
       นอกจากนี้
สวนเสีย  ทั้งพน
สูงสุดและเสริม
 

หาชน) 

ับผิดชอบตอสัง

ผิดชอบตอผูบริ
การตอบสนอง
การจัดตั้ง  ซาบี
.co.th  หรือที่ w
ะผลกระทบทั้งด
างเปนทางการ 

มรับผิดชอบตอผ

าและขอรองเรี
ดีกลับไปยังผูบ

นี้บริษัทฯ  ไดสร
นักงาน  ครอบค
สรางความรับผิ

งคมขององคกร

ริโภค  
ความพึงพอใจ
บีนาคอลเซ็นเต
www.sabina.c
ดานบวกและล
เพื่อความพึงพอ

ผูบริโภคในป 2

ยนตาง ๆ  ทุก
บริโภค  และ/หรื

รางปฏิสัมพันธ
ครัว  และชุมชน
ผิดชอบตอสังคม
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ร 

ของลูกคาอยาง
ตอร หรือสายดว
co.th  ในกรณีที
ลบของบริษัทฯ
อใจสูงสุดของลู

556 

เรื่องจะไดรับก
รือผูมีสวนไดส

ธและสงเสริมกิจ
นโดยรอบ  แล
มอยางยั่งยืนตล

งสูงสุดรวมถึงค
วนดานความรับ
ที่ลูกคา  หรือป
 ในทุกมิติ พรอ
ลูกคา 

การปรับปรุงแ
สวนเสียในทุก 

จกรรมดี ๆ  รว
ะหนวยงานราช
ลอดไป 

ความรับผิดชอ
บผิดชอบตอผูบ
ระชาชนทั่วไป
อมทั้งมีคณะกร

กไขผานกระบ
ๆ  กระบวนกา

มกับลูกคา ครอ
ชการโดยใชทุก

อบดานการบริก
บริโภค  (02-42
ปมีขอแนะนําสิน
รรมการบริหาร

บวนการของบริ
รของบริษัทฯ ต

อบครัว บริษัทฯ
กชองทางการสื่อ

  

การและคุณภาพ
22-9430)    และ
นคาและบริการ
รตรวจสอบและ

ริษัทฯ  ทั้งหมด
ตลอดจนชุมชน

ฯ คูคา  รวมถึงผ
อสาร เพื่อความ

พ
ะ 
ร
ะ

ด  
น

ผู
ม
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ใหกลุมผ

สิ่งแวดลอ

ตลอด รวม

นอย  ไดมี

ของสังคม

ผลการดําเ

ใหเยาวชน

กิจกรรมส

“อาน อาน

แรลลี่  ที่ช

ทําไดทุกเว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บีนา จํากัด (มห

2. ผลิตภัณฑ
        บริษัทฯ ใ

ลิตภัณฑของบ

อมและกิจกรรม

ผลิตภัณฑ

มถึงการสานตอ

มโีอกาสทํากิจก

มในอนาคต 

เนินโครงการใน
เพื่อสนับ

นและประชาช

สงเสริมการอาน

น อาน...ขออาน

ชวยสงเสริมการ

วลาทุกสถานที่

หาชน) 

ฑ “ซาบีนี่” 
ใหความสําคัญกั

บริษัทฯสําหรับ

มที่เหมาะสมสํา

ฑชุดช้ันในเด็ก 

อโครงการ  “ซา

รรมเสริมสราง

นป 2556 
สนุนปแหงการ

นรักการอาน  

นตอเนื่องตลอด

นดวยคน”  ที่จัด

รอานในหลากห

  และยังมอบห

กับเด็กและเยาว

บเด็กมีเรื่องรา

หรับเยาวชนตา

 “ซาบีนี่”  ไดมุ

าบีนี่ แคมป”  ซึ่

งการเรียนรูจากป

รรณรงครักการ

และวางรากฐา

ดป  ในรูปแบบ

ดกิจกรรมมีสาร

หลายรูปแบบ  

นังสือใหแกนอ
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ชนที่จะเปนกําล

วเกี่ยวกับการ

างๆ  

มุงเนนที่จะทํากิ

ซึงจัดขึ้นเพื่อเดก็

ประสบการณน

รอาน  “กรุงเทพ

านวัฒนธรรมก

บ  School Tou

ระ สนุกสนานน

และสอดแทรก

องๆที่เขารวมแค

ลังสําคัญของกา

เสริมสรางทัศ

กิจกรรมเพื่อเด็ก

กหญิงอายุ 6-12 

นอกหองเรียน  ร

พมหานครเมือง

ารอานที่เขมแข็

ur  และ“กิจก

นาสนใจ  เชน  

กแงคิดที่ชวยสง

คมปในครั้งนี้อีก

ารพัฒนาประเท

ศนะคติที่ดีในเรื

ก  และเยาวชนใ

 ป โดยไดจัดขึน้

รวมถึงการปลูก

หนังสือโลก”  

ข็งอยางยั่งยืนใ

กรรม ‘ซาบีนี่ แ

  กิจกรรมบันทึ

งเสริม  และปลู

กดวย 

ทศชาติในอนาค

รื่องการอนุรัก

ในเชิงสรางสรร

นทุก ๆ  ป  เพื่อ

กฝงพื้นฐานการ

 ที่จัดขึ้นเพื่อกร

หกับสังคมไท

แคมป’รุนที่ 9 

ทึกหนังสือเสียง

กฝงนิสัยรักกา

  

คต จึงมีนโยบาย

ษพลังงานและ

รคสังคมมาโดย

อชวนเยาวชนตัว

รเปนเยาวชนที่ดี

ระตุน  และจูงใจ

ย   ซาบีนี่ไดจัด

 ภายใตแนวคิด

(ใส)    กิจกรรม

รอานที่สามารถ

ย

ะ

ย

ว

ดี

จ

ด

ด    

ม
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ในการทํา
ใหเกิดทัศ
การ สราง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเ

ญี่ปุน) สส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บีนา จํากัด (มห

3. 5ส. เพื่อเพิ
        5ส. เปนเค
งานที่ดี  สะอาด
ศนะคติที่ดีในกา
มาตรฐาน  และ

เนินโครงการป
บริษัทฯ 

สท. ประจําป 25

หาชน) 

พิ่มผลผลิต 
ครื่องมือทางวิศ
ด  และปลอดภั
ารทํางาน  รวม
ะสรางวินัยจนติ

 2556 
 ไดรับรางวัล 5
556 ณ หองแกร

ศวกรรม  ที่สาม
ัย   บริษัทฯ  จึง
ถึงมีการปรับป
ติดตัวเปนนิสัยข

5S Award 201
รนดฮอลล ศูนย
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ารถนํามาใชเพิม่
งรณรงคและสง
ปรุงเปลี่ยนแปล
ของพนักงานทกุ

3 เมื่อวันที่ 26 
ยการประชุมและ

มผลผลิตภายใน
งเสริมใหพนักง
งพัฒนางานอยู
กคนในองคกร 

 พฤศจิกายน 2
ะนิทรรศการ ไ

นสถานประกอ
งานในองคกร  ร
ยูตลอดเวลา เริ่ม

556 จาก สถาบ
บเทค-บางนา ก

บการ  รวมถึงส
รวมกันทํา 5ส. 
มจาก 3ส แรก  

บันสงเสริมเทค
กรุงเทพฯ 

  

สรางบรรยากาศ
  เพื่อเสริมสราง
 แลวตามมาดวย

คโนโลยี (ไทย

ศ
ง
ย

ย-
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4. วัฒนธรรมองคกร 4D เพื่อองคกรแหงความสุข 
เพื่อสรางองคกรแหงความสุข บริษัทฯ  มีความเชื่อวาตองมาจากบุคลากรที่ดี  ซึ่งการจะเปนคนดี  ตองประกอบ

ไปดวย  ความคิด  คําพูด  และการปฏิบัติ  เมื่อทั้ง 3 สิ่งนี้ดีแลว  บุคลากรในองคกรก็จะเปนคนที่ดี  จากนั้นองคกรแหงความสุขจึง
เกิดขึ้นมาตามลําดับ 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  บริษัทฯ มีการเผยแพร  และรวมสรางวัฒนธรรมองคกร  4 ดี  ผานการสื่อสารตาง ๆ    
อยูตลอดเวลา เชน  กิจกรรมตาง ๆ,  ปายประกาศ,  เสียงตามสาย  ผลที่ไดมาทําใหอัตราการลาออกลดลง  พนักงานปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข 

ผลการดําเนินโครงการจนถึงป 2556 อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 
 

อัตราการลาออกพนักงาน ประจําป 2554 - 2556 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

6.01 3.59 2.68 
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วัฒนธรรมองคกร 4ดี 
เพื่อองคกรแหง
ความสุข 

16 สิ่งที่พนักงานไดรับ 

ติฉินนินทากันนอยลง 

จริงใจตอกันมากขึ้น 

กลาพูดคุยกันมากขึ้น 

เขาใจซึ่งกันและกันสามัคคีกัน 

 บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น 

 การสื่อสารที่งายและรวดเร็วขึ้น 

 ขอผิดพลาดในงานนอยลง 

 8 วิธีการปฏิบัติ มีเวลาไปทํางานที่พัฒนาไปขางหนา 

 เพิ่มความพอใจ เปาหมายของงานบรรลุ 

 เพิ่มมองบวก ผลประกอบการดียิ่งขึ้น 

 เพิ่มเสียเปรียบ ( ให ) พลังแหงความดีแผขยาย 

4 ดี ของพนักงาน เพิ่มสติ ( พิจารณาตัวเองกอน ) ความสุขในที่ทํางาน 

Think Good  คิดดี  ลดเปรียบเทียบ ชีวิตใหมเพราะทัศนคติใหม 

Act Smart     ทําดี ลดมองลบ ชีวิตครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น 

Gentle Talk   พูดดี ลดเอาเปรียบ เปนบุญกุศลในตัว 

Good man     คนดี ลดมองผูอื่นผิดไปกอน สุขภาพกายใจที่ดียิ่งขึ้นมาเปนอายุวัฒนะ 
 

CSR after Process ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 

1. อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  (Alternative and Conservation Energy) 
ต้ังแตป 2551 เปนตนมาบริษัทฯมุงเนนผลิตสินคาโดยตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะดานพลังงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการคิดคนพลังงานทดแทนและนวัตกรรมใหมๆ 
ตลอดเวลา รวมทั้งพยายามปลูกฝงจิตสํานึกและกระตุนใหพนักงานทุกระดับในองคกรใชพลังงานอยางถูกวิธีและคุมคาที่สุด โดย
งดหรือลดการสูญเสียพลังงานที่ไมจําเปน รวมทั้งสงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและจัดหาพลังงานทดแทน เพื่อใหไดมาซึ่งการ
ผลิตที่มีคุณภาพและคุมคากับพลังงานที่ใชไป  

 

ความเปนมาของโครงการ 
          การใชพลังงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 – 6 ตามอัตรา

เงินเฟอและคาไฟฟาผันแปร (FT)* ทุกๆ ป และรวมถึงอัตราความตองการใชพลังงานไฟฟา* ภาพรวมของประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้น

รอยละ 6-7 เปอรเซ็น ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มดําเนินโดรงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหเปนรูปธรรมตั้งแต ป 2551   

• ที่มา  http://www.eppo.go.th/vrs/VRS57-02-forecast.html  
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Road M

ในป 2552
 

รวมทั้งใช
เปน  EVA
ไหลผาน  
สามารถป
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Map 10 Years

2 ถึงปจจุบัน ได

น้ํายาที่ใชในเค
ชพลังงานไฟฟา
AP  โดยอุณหภูม
 ทําใหลมที่พัด
ปองกันฝุนและเช

หาชน) 

s และผลการดํ

ดเร่ิมนําระบบ E

รื่องปรับอากาศ
มากถึง  35%  ข
มิจะต่ํากวาอาก
ผานเขามาภายใ
ช้ือโรค  ที่หมนุ

ดําเนินโครงกา

EVAP SYSTEM

ศ  สงผลกระทบ
ของพลังงานไฟ
าศภายนอก 3 –
ในมีความเย็น ซ
นเวียนภายในระ
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ารป 2551 – 2

M เขามาใชแทน

บตอช้ันบรรยาก
ฟฟาทั้งหมด  บริ
– 10 องศาเซลเซี
ซึ่งใชพลังงานเ
ะบบปรับอากาศ

2555 

นเคร่ืองปรับอา

กาศของโลก  ห
รษิัทฯ  จึงปรับเ
ซียส โดยใชพัด
พียง  10%  เมื่อ
ศแบบเดิม ๆ  ได

กาศที่โรงงานชั

หรือ  ภาวะเรือน
เปลี่ยนระบบปร
ดลมดูดอากาศภ
อเปรียบเทียบกับ
ดเปนอยางดี 

ชยันาท และโรง

นกระจก (Gree
รับอากาศภายใ
ายนอกใหผาน
บระบบปรับอา

  

งานยโสธร 

enhouse Effect
ในพื้นที่การผลิต
แผงรังผึ้งที่มีน้ํ
ากาศทั่วไป และ
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าเนินโครงกา

ติดตั้งแผนบังแ
zen  ปรับเปนสี

 
ใชเศษวัสดุเหลื
แสงแดดที่มากร

 

หาชน) 

รอนุรักษพลงั

แสงแดด เพื่อช
สสะทอนความร

ลือใชจากการผลิ
ะทบกับตัวอาค

งงานและสิ่งแ

ชวยลดความรอน
รอน  และเพิ่มพ้ื

ลิตและชั้นวางข
คารของโรงงาน
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แวดลอม ป 25

นเครื่องปรับอา
พ้ืนที่สีเขียวรอบ

ของ พัฒนามาเ
น  และบริษัทฯ 

556 

กาศใหระบายอ
อาคาร 

เปนที่กันความร

อุณภูมิภายในที่

รอนกระทบสูผ

ทํางานเร็วขึ้น 

ผนังอาคาร  เพื

  

 และพัฒนาตอ

พ่ือปองกันความ

อ
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2. 
วัตถุประส

อาชีพ  แล

อุตสาหกร

บริเวณ 

อุตสาหกร

จํานว

 
ผลการดําเ

จํานวนผ
แ

เด็กนั

เด็กนั

ป

 
 
 
 
 
 
 

บีนา จํากัด (มห

โรงงานในโรงเ ี
สงคและความเป
ประชากรประ

ละรายไดใหกับค

บริษัทฯ  เห็นถึ

รรม, ชางซอมจั

ต้ังแตดําเนินก

รรม, และชางซ

วนผลของผูผาน

เด็กนักเรียน

เด็กนักเรีย

ประชา

จําน

เนินโครงการ ป

ผลของผูผานกา
และการทดสอบ

ักเรียนชั้นประถ

นักเรียนชั้นมัธย

ประชาชนทั่วไป

จํานวนรวม 

หาชน) 

รียน 
ปนมาของโครง
เทศไทย  โดยเ

ครอบครัว  

ถึงความสําคัญข

ักรอุตสาหกรร

การจนถึงป 255

อมจักรอุตสาห

นการเรียนและ

นชั้นประถม 6 

ยนชั้นมัธยม 3 

าชนทั่วไป 

นวนรวม 

ป 2556 

ารเรียน
บ ชา

ถม 6 

ยม 3 

ป 

งการ Outcome 
เฉพาะในบางพื

ของชุมชนดังกล

ม  เขาไปเปดส

55  บริษัทฯ  ส

กรรมไดเพิ่มขึน้

ทดสอบ 

 

ป

างเย็บ ชา

15 

32 

12 

59 

71 
 

 
พ้ืนที่  ขาดโอก

ลาว  จึงไดติดตอ

สอน  จนสามาร

สามารถสรางอ

น  ดังนี้ 

ชางเย็บ 

12 

64 

- 

76 

ป 2556 

งจักร ประ

3 

5 

2 

10 

าสในการเขาถึ

อกับสถานศึกษ

ถขยายผลจากน

อาชีพให  นักเรี

ป 

ะกอบอาชีพ 

2 

4 

12 

18 

ถึงการศึกษา  แล

าที่มีความพรอ

นักเรียน  ถึงผูป

รียนและชุมชน

2554 - 2555 

ชางจักร 

2 

3 

- 

5 

ป 

จํานวนที่เรียน

32 

104 

14 

136 

ละความรูเฉพา

มเพื่อนําหลักสู

ปกครอง  และค

น  มีความรูเรื่อ

ประกอบ

-

3

-

3

 2554 - 2556 

น รวมประ

1

2

  

าะทางเพื่อสรา

สูตร ชางเย็บจักร

นในชุมชนรอบ

อง  ชางเย็บจักร

บอาชีพ 

- 

3 

- 

3 

กอบอาชีพ 

2 

7 

12 

21 

ง

ร

บ

ร
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3. 
 
วัตถุประส
 

บริษัทฯ จึ

ไดรับการ

ผลการดําเ

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีนา จํากัด (มห

โรงเรียนในโรง

สงคและความเป

พนักงานเปนท

จึงไดจัดสถานที

รับรองจากกระ

 

เนินโครงการ 

ระดับ

มัธยมตน 

มัธยมปลาย 

ปวช. 

ปวส.-ปริญญ

รวม 

หาชน) 

งงาน 

ปนมาของโครง

ทรัพยากรที่สําค

ที่เรียน  รวมทั้ง

ะทรวงศึกษาธกิ

บชั้น 

าตรี 

งการ Outcome 

คัญที่สุดในทุก

งครูอาจารยตาม

การ  ซึ่งไดดําเนิน

บ

ทาพระ 

18 

6 

3 

6 

33 

72 
 

 

กองคกร  ดังนั้น

มหลักสูตร กศ

นการต้ังแต  พ.

บริษัท ซาบีนา จํ

สาย 5 

5 

26 

23 

- 

54 

นการพัฒนาศัก

น. โดยพนักงา

ศ.  2549  จนถงึ

จํากัด (มหาชน)

ชัยนาท 

45 

16 

2 

- 

63 

กยภาพของพนัก

านที่เรียนจบ  ส

งปจจุบัน 

 และบริษัท ในเ

ยโสธร 

173 

150 

22 

- 

345 

กงาน  จึงมีควา

สามารถรับประ

เครือ 

บุรีรัมย 

5 

15 

- 

- 

20 

  

ามจําเปนสูงสุด

ะกาศนียบัตรซึ่

ด 

ง
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โครงการ 
ของโครง
ดีเดนระดั
ป 2555  แ
และบริษัท

ผลการดําเ

เปนตนแบ
ระดับจังห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีนา จํากัด (มห

To Be No.1 เป
 ทูลกระหมอมห
  “To Be No.1”
งการนี้  จึงไดส
ับประเทศ ป  2
และขยายเครือ
ทในเครือ ไดรบั

 

เนินโครงการป 
บริษัทฯ  ไดเข
บบระดับทอง  
หวัด  เพื่อผลักดั

หาชน) 

ปนหนึ่งโดยไมพึ
หญิงอุบลรัตนร
”  เพื่อเปนการข
สงเสริม และสน

552  และมีกิจก
อขายไปยังสาข
บรางวัล โรงงาน

 2556 
ารวมประกวด 
ปที่ 1  (ระดับป
ันใหเกิดความยั่

พึ่งยาเสพติด 
ราชกัญญา  สิริ
ขจัด  และยับยั้ง
นับสนุนการดํา
กรรมตอเนื่อง  เ
ขาของบริษัท  
นสีขาว ทุกโรงง

  To Be No.1  อ
ประเทศ)  และโ
ยัง่ยืนของการดํา

73 
 

วัฒนาพรรณวดี
ปญหายาเสพติ
าเนินการตาง ๆ
เพ่ือรักษามาตร
 รวมถึง  ชุมชน
งาน และเปนโร

อยางตอเนื่องทุ
โรงงานชัยนาท
าเนินโครงการต

ดี  ทรงริเริ่มโค
ิด  ในทุกพื้นที่ข
  จนไดรับราง
ฐาน  จนไดรับร
นและสังคมโด
รงงานปลอดยาเ

ทุกป  โดยโรงงา
ไดรับรางวัลชน
ตอไป 

รงการ  “เปนห
ของประเทศไท
วัลชนะเลิศ (ส
รางวัลตนแบบ
ดยรอบ  จนบริ
เสพติด 100 % 

านยโสธร ไดรั
นะเลิศ (สถานป

หนึ่งโดยไมพ่ึงย
ทย  บริษัทฯ  ได
สถานประกอบก
ระดับเงิน  (ระด
ริษัท ซาบีนา จํ
  

ับรางวัลรักษาม
ประกอบการขน

  

ยาเสพติด”  หรือ
ดมองเห็นคุณค
การขนาดใหญ
ดับประเทศ) ใน
จํากัด (มหาชน

มาตรฐานพรอม
นาดใหญ) ดีเดน

อ
า
)
น
)         

ม
น
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5. 
        

ทําใหสาม
รวมถึงนวั
การสราง 
 

ผลการดําเ

กับ  การใ
พนักงานเ
หนึ่งสงม
ทั่วไปไดอี

 

ซื้อเพื่อนํา

บีนา จํากัด (มห

5ส จากโรงงาน
 หลังจากบริษัท
มารถชวยลดตน
วัตกรรมตาง ๆ 
 และขยายสิ่งทีด่ี

เนินโครงการป
บริษัทฯ  ไดมีก
ใชชีวิตประจําว
อง  โดยนําสิ่งข
อบเขา “มูลนิธิ
อีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน
าเงินบริจาคเขาม

 

 

หาชน) 

นสูบานพนักงาน
ทฯไดสรางเสริ
ทุน  สรางบรรย
 ที่เกิดขึ้นจากก
ดีไปสูชุมชน  

 2556 
การอบรมใหคว
วัน  ของพนักง
ของดังกลาวนําม
ธิคุณแมจินตนา

นทํา 5ส.ท่ีบาน ส
มูลนิธิฯ 

มูลค

ป 

6

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

น 
ิมและปลูกฝงก
ยากาศที่ดีในกา
การปรับปรุง/เป

วามรูเกี่ยวกับก
งาน เชน การส
มาขาย หรือ  บ
าธนาลงกรณ” 

สะสางสิ่งของเห

คาของสะสางที่

 2555 

,968 

ป 255

มูลคาของสะส

6
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การทํากิจกรรม
ารทํางาน  เพิ่มผ
ปลี่ยนแปลงของ

ารทํากิจกรรม 
สะสาง  คัดแยก
ริจาคใหกับเพื่อ
 เพื่อยอนกลับไ

หลือใชนํามาบริ

พนักงานนํามา

55

สางที่พนักงานนํามา

,968

ม 5ส.  ใหเปนกิ
ผลผลิต   จึงปรา
งตัวพนักงาน  ไ

5ส. ที่บาน  โด
กของสิ่งเหลือ
อนพนักงานดว
ไปเปนทุนการ

ริจาคหองอิ่มบุญ

าบริจาค หองอิม่

ป 2556

าบริจาค หองอิ่มบุญ

25,9

กิจวัตรประจําวั
ารถนาที่จะสงเส
ไปสูบานและค

ดยผสมผสานกัน
ใช  ตูเสื้อผา ร
วยกันผานทาง  “
ศึกษาใหกับบุต

ญ เพื่อใหพนักง

มบุญ (บาท) 

ป 2556 

25,945 

ญ (บาท)

945

วันของพนักงาน
สริม  และขยาย
รอบครัวของพ

น  ระหวาง   กร
ถยนต ฯลฯ  ภ
“หองอิ่มบุญ”  
ตรหลานพนักง

งานที่มีความตอ

 

 

  

นภายในองคกร
ยวัฒนธรรม 5ส
พนักงาน อันเปน

ระบวนการผลิต
ภายในบานขอ
 โดยรายไดสวน
งาน และบุคคล

องการ นําเงินม
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ส. 
น

ต 
ง
น
ล

า
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การตอตานการทุจริต 
       บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมของภาคเอกชนไทย  ในการตอตานการทุจริต  ขณะนี้อยูระหวางการ

รางนโยบาย  และสรางระบบในการปองกันการทุจริตในองคกร  รวมถึงการสงเจาหนาที่  และผูบริหารเขารวมการอบรมที่
เกี่ยวของ  เพื่อสามารถดําเนินการใหผานกระบวนการรับรอง (Certification Process)  วาเปนบริษัทที่มีนโยบายตอตานการทุจริต
และมีระบบควบคุมภายใน  เพื่อปองการทุจริตครบถวนตามพันธสัญญาที่ไดประกาศเจตนารมณไว 

       นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสื่อสารประชาสัมพันธแนวคิดในการตอตานการทุจริต  ใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับ
ทราบ  โดยออกจดหมายถึงคูคาของบริษัทฯ ในการงดรับเงิน  สิ่งของ  หรือของขวัญ  ในเทศกาลตาง ๆ  และมีกระบวนการที่เปด
โอกาสใหคูคาที่ไมไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม  ไดรองเรียน  และไดรับการแกไข  รวมถึงไดประชุมและสื่อสารใหพนักงานทุก
ภาคสวนของบริษัทฯไดรับทราบนโยบายนี้อยางตอเนื่อง 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะไดรับการตรวจสอบผานสํานักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมีการ

ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับจากฝายบริหาร 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทานเขารวมประชุมดวยไดพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานจากฝายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝาย
บริหารจัดทําขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในดานตางๆ ไดแก ดานองคกรและ
สภาพแวดลอม ดานการบริหารความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล และดานระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย คณะกรรมการเห็น
วา  
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทําใหการบริหารจัดการ และการดําเนิน
ธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไปไดอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯไดมีมติแตงตั้ง 
 นายสัมพันธ  ปุยภิรมยเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายเนื่องจากเปนผู
มีประสบการณในการปฎิบัติงานดานตรวจสอบภายในของบริษัทและมีความเขาใจในกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเปน
อยางดี 

โดยคุณสมบัติของผูดํารงแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏอยูในเอกสารแนบ2 
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รายการระหวางกัน 
 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง   
 ในระหวางป   2556  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  มีรายการระหวางกันที่อาจ
มีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป  2556  ตามลําดับ  และยังมีรายการระหวาง
กันนอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงิน  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ  ดังนี้ 
 

  

บริษัทท่ีเก่ียวของ
กัน 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคา  
(ลาน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการ 
บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ซื้อวัตถุดิบ เชน ผา,
ลูกไม,ยาง 

11.74 
 

สินคาที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 
เปนราคาและเงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจ
เชนเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผูขายรายอื่นทั่วๆ ไป 
ความจําเปนในการทํารายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย มิไดมีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
ตางๆ รวมกันโดยการซื้อผานบริษัทยอย อยางไรก็ตาม 
ในบางกรณีที่การสั่งซื้อในปริมาณมาก ทําใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุตางๆ ใน
ราคาที่ถูกลงได บริษัทฯ จะทําการสั่งซื้อผานบริษัทยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

  ซื้อสินคาสําเร็จรูป -  
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บริษัทท่ีเก่ียวของ
กัน 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคา  
(ลาน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการ 
บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ขายสินคาสําเร็จรูป 723.75 
 
 
 
 

สินคาและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายใหบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด เปนรายการทางการคาปกติ เปนราคาและ
เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ 
 
ความจําเปนในการทํารายการ: เนื่องจากบริษัทฯ 
บริหารกําลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเปน
หนวยงานเดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกําลังการผลิต
เหลือ ในขณะที่บริษัทยอยมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ 
บริษัทฯ ไดซื้อวัตถุดิบและผลิตชุดช้ันในเพื่อขายใหแก
บริษัทยอย  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

  ขายวัตถุดิบ -  
บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

รายไดรับจางตัดเย็บ
ชุดช้ันใน 
 

63.24 บริษัทฯ รับจางตัดเย็บชุดช้ันในจากบริษัท ซาบีนา ฟาร
อีสท จํากัด ซึ่งเปนรายการทางการคาปกติ เปนราคา
และเงื่อนไขการชําระเงินปกติ 
 

ความจําเปนในการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับ
บริษัทยอย: เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะรับจาง
ตัดเย็บชุดช้ันในใหแกบริษัทยอยเปนรายการใหญ และ
ตอเนื่อง โดยที่ผานมาการรับจางตัดเย็บดังกลาว เปน
กรณีที่บริษัทฯ มีกําลังผลิตเหลือ จึงไดรับจางบริษัท
ยอย เพื่อใชกําลังผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอย: รายการดังกลาวเปนการจาง
ตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไขการ
ชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกัน 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ
กัน 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคา  
(ลาน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการ 
บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาจางตัดช้ินงานชุด
ช้ันใน 

10.29 คาจางตัดช้ินงานชุดช้ันในที่บริษัทฯ วาจาง บริษัท ซาบี
นา ฟารอีสท จํากัด เปนราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน
ตามปกติทางธุรกิจ 
ความจําเปนในการทํารายการกับบริษัทยอย: เนื่องจาก
บริษัทฯ บริหารกําลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือน
เปนหนวยงานเดียวกัน สวนงานการตัดช้ินงานชุด
ช้ันใน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทําหนาที่ปอน
ช้ินงานตัดสูทุกโรงงาน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่ทํา
กับบริษัทยอย: รายการดังกลาวเปนการจางตามปกติ
ของธุรกิจที่มีราคาตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปน
เงื่อนไขเดียวกันกับที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 

บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

คาเชาพื้นที่
สํานักงานและ
คลังสินคา 

1.85 บริษัทฯ เชาพื้นที่สํานักงาน และคลังสินคา จากบริษัท 
ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 
กําหนดราคาคาเชาโดยอิงราคาตลาดในละแวกใกลเคียง
ในขณะนั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการเชาตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาด
อางอิง 

บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุน 
99.90% 

ลูกหนี้การคา 425.74 เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท  
ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ขายสินคาใหกับลูกคารายอื่น 
 
 
 
 

เงื่อนไขการชําระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท 
 ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ขายสินคาใหกับลูกคารายอื่น 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการ
ดังกลาวเปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคา
ตลาดอางอิง  เงื่อนไขการชําระเปนเงื่อนไขเดียวกันกับ
ที่ใชกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

    

  เจาหนี้การคา 
 

1.33 
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บริษัทท่ีเก่ียวของ
กัน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลคา 
 (ลาน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลในการทํารายการ 

บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) ถือ
หุน 99.90% 

ดอกเบี้ยรับ 8.56 ดอกเบี้ยรับเกิดจากการใหบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  กูยืมเงิน 
กําหนดอัตราดอกเบี้ย 3.35-5 % ตอป  ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

บริษัท ซาบีนา 
ฟารอีสท จํากัด 

เปนบริษัทยอย ซึ่ง
บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) ถือ
หุน 99.90% 

เงินใหกูยืม 256 บริษัทฯ มีสภาพคลองเหลืออยู จึงใหบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด  กูยืมเงินเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

 
 2) รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติระหวางบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงรายอื่น 
 

บุคคลท่ีเก่ียวของ
กัน 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ 
มูลคา 
 (ลาน
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ /ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลในการทํารายการ 

นายวิโรจน  ธนา
ลงกรณ 

เปนผูถือหุนราย
ใหญ ของบริษัท 
 ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) โดยถือ
หุน 74.59% 

ค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อ
สถาบันการเงิน 
โดยไมมีการคิด
คาธรรมเนียม 

        
- 

รายการดังกลาวเปนรายการที่นายวิโรจน  ธนาลงกรณค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  โดยวงเงินสินเชื่อดังกลาวประกอบดวยวงเงิน
สินเชื่อ O/D , P/N, L/C , T/R , P/C , L/G วงเงินกูระยะยาว 
(LOAN)  และวงเงิน  FORWARD  CONTRACT 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปน
รายการที่สมเหตุสมผล 

นายวิโรจน ธนา
ลงกรณ 

เปนกรรมการของ
บริษัท  
ซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด 

ค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อ
สถาบันการเงิน 
โดยไมมีการคิด
คาธรรมเนียม 

40 
 

 

 
 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในอนาคต จะตองมีการจัดเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และ
ตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล 
และมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้งนี้ กรรมการผูมีสวนได
เสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว  
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 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551   มีมติกําหนด
มาตรการอนุมัติรายการระหวางกันในอนาคตโดยพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเปน 2 ประเภท ไดแก 
รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว และนโยบายการใหความชวยเหลือทาง
การเงิน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันดังนี้ 
 

1. รายการคาที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
 รายการคาที่เปนปกติธุรกิจเชน การซื้อวัตถุดิบ เปนรายการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปน
รายการคาปกติธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดย
ระบุเงื่อนไขการทํารายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม  
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได  โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติใน
หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดงักลาว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกลาวได
เปนระยะ 
 
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวเชน การซื้อขายหุน  เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม  หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญ
อิสระหรือผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ การทํารายการของคณะกรรมการหรือผู
ถือหุนแลวแตกรณี  ตามแตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 
3. นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการใหความชวยเหลือในลักษณะที่เปนการค้ํา
ประกันสวนบุคคลโดยผูถือหุนรายใหญ และ/หรอื กรรมการของบริษัทฯ ตอการกูยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจากสถาบันการเงินตางๆ ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกบริษัทยอยดวย 

 
 รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ฝายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําการสุม
ตรวจรายการที่เกิดขึ้น จะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
เปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

                                          หนวย : ลาน
บาท 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ผลการดําเนินงาน 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
1. รายไดรวม 1,927.27 2,032.48  2,189.43 829.05 779.60 798.80 
2. รายไดจากการขายและบริการ 1,900.93 2,014.72 2,177.66 811.59 763.54 786.99 
3. กําไรขั้นตน   827.50 1,002.13 1,116.18 165.84 154.91 156.16 
4. กําไรจากการดําเนินงาน   109.26   178.58 168.43  53.98  70.56 75.05 
5. กําไรสุทธิ     62.78     111.51 117.15  57.77  68.21 73.65 
       

สถานะทางการเงิน       
1. สินทรัพยรวม 2,136.28 2,264.88 2,293.41 1,096.49 1,103.93 1,160.62 
2. หนี้สินรวม   897.77   862.99 821.13   142.19     93.14 122.93 
3. สวนของผูถือหุนรวม 1,238.51 1,401.89 1,472.28   954.30    1,010.79    1,037.68 
       

อัตราสวนทางการเงิน       

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)       
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.95 2.07 2.16 6.03 9.96 7.83 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)  3.36 3.96 5.14 2.61 2.19 1.96 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)  1.17 0.94 0.94 3.68 3.38 4.42 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)  6.87 8.51 9.13 8.45 9.97 10.58 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหา
กําไร (Profitability Ratio)       
อัตรากําไรขั้นตน (%) 43.53 49.74 51.26 20.43 20.29 19.84 
อัตรากําไรสุทธิ (%)  3.26 5.49 5.35  6.97  8.75 9.22 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)   4.94 8.45 8.15 5.94 6.94 7.19 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  6.73 8.92 7.91 6.47 7.87 7.67 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
(เทา) 0.72 0.62 0.56 0.15 0.09 0.12 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพยรวม 

ป 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2554 เปน 2,264.89 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 128.61 ลานบาท  มี
สาเหตุมาจากเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 24.47 ลานบาท ลูกหนี้การคาลดลง 39.15 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 
17.62 ลาบาท สิทธิการเชาเพิ่มขึ้น 7.75 ลานบาท เงินมัดจําเพิ่มขึ้น 9.46 ลานบาท 

สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2555 เปน 2,293.41 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 28.52 ลานบาท 
สาเหตุมาจากเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 20.32 ลานบาท ลูกหนี้การคาลดลง 130.57 ลานบาท ลูกหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 5.62 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 93.99 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 25.61 ลาน
บาท สิทธิการเชาเพิ่มขึ้น 9.98 ลานบาท เงินมัดจําเพิ่มขึ้น 4.61 ลานบาท 
 
ลูกหนี้การคา 

ป 2555 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เทากับ 489.30 ลานบาท ลดลง 39.15 ลานบาท ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 98.38 เกินกําหนดชําระ  0-3  เดือน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.62 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด  กอน
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

สําหรับป 2556 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เทากับ 358.73 ลานบาท ลดลง 130.57 ลานบาท เปนผลจากบริษัทฯ 
เนนการขายเงินสดมากขึ้น และมีการเรงรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้มากขึ้น ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระคิดเปนสัดสวน
รอยละ 99.13 เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.87 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด กอนหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

 
สินคาคงเหลือ 

ป 2555 สินคาคงเหลือเทากับ 1,088.04 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.62 ลานบาท จากปกอน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.65  สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย แตสินคาระหวางผลิต 
วัตถุดิบ  และวัสดุสิ้นเปลืองลดลง  

สําหรับป 2556 สินคาคงเหลือเทากับ 1,182.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 93.99 ลานบาท จากปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.64 
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย แตสินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ 
และวัสดุสิ้นเปลืองลดลง 

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

       ป 2555 มูลคาทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทฯ เทากับ 367.86 ลานบาท ลดลงจากปกอน 
8.06 ลานบาท  สวนใหญจะเปนการลงทุนในหมวดเครื่องตกแตงและติดตั้งเพิ่มขึ้น  28.11 ลานบาท   หมวดอาคารและ
สวนปรับปรุงเพิ่มขึ้น 6.52 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น 2.46 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 คาเสื่อมราคา
สินทรัพยมีตัวตน เทากับ 49.07 ลานบาท 
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       สําหรับป 2556 มูลคาทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทฯ เทากับ 368.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 0.57 ลานบาท  สวนใหญจะเปนการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น  7.52 ลานบาท   เครื่องใช
สํานักงาน 1.02 ลานบาท คอมพิวเตอรและอุปกรณ 6.78 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 คาเสื่อมราคาสินทรัพยมีตัวตน 
เทากับ 51.24 ลานบาท 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

  ป 2555 อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.49 ทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และสินทรัพยถาวร
เพิ่มขึ้น เปนรอยละ 8.92 และรอยละ 42.13 ตามลําดับ 

สําหรับป  2556  อัตรากําไรสุทธิคดิเปนรอยละ  5.35  ทําใหผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม  และสินทรัพยถาวร 
คิดเปนรอยละ 7.91 และรอยละ 43.19 ตามลําดับ 
  

 หนี้สิน 
          ป 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินเทากับ 862.99 ลานบาท ลดลง 34.78 ลานบาท จากปกอน โดยมีหนี้เงินกูระยะสั้น  
จากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 581.00 ลานบาท เจาหนี้การคาลดลงเหลือ 105.82 ลานบาท  เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเปน 
99.90 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเทากับ 54.21 ลานบาท 

 สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินเทากับ 821.13 ลานบาท ลดลง 41.87 ลานบาท จากปกอน โดยมีหนี้เงินกูระยะ
สั้น  จากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 532.00 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นเปน 126.65 ลานบาท  เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเปน 
102.50 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเลดลงเหลือ 38.99 ลานบาท 
 

 สวนของผูถือหุน 
      ป 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม 1,401.90 ลานบาท 
      สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม 1,472.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70.39 ลานบาท จากปกอน 

  
การวิเคราะหสภาพคลอง 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 139.36 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยปจจัย
หลัก คือ กําไรสุทธิ 111.52 ลานบาท คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 57.97 ลานบาท ลูกหนี้การคาลดลง 39.15 
ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 20.62 ลานบาท เจาหนี้การคาลดลง 26.09 ลานบาท เปนตน  

สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 163.74 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยหลัก คือ กําไรสุทธิ 117.15 ลานบาท คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 58.54 ลานบาท ลูกหนี้การคาลดลง 
130.57 ลานบาท  ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 5.60 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 95.99 ลานบาท  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลดลง 20.99 ลานบาท  เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 21.53 ลานบาท เปนตน  
กระแสเงินสดจากการลงทุน 

ป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 72.64 ลานบาท โดยบริษัทฯ ซื้อเงิน
ลงทุนช่ัวคราว 17.97 ลานบาท ลงทุนในอาคารและอุปกรณ  41.06 ลานบาท ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 15.48 ลานบาท 
เปนตน 
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สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 54.46 ลานบาท    โดยบริษัทฯ  
ขายเงินลงทุนช่ัวคราว 13.82 ลานบาท   ลงทุนในอาคารและอุปกรณ 52.53 ลานบาท  ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  17.11 
ลานบาท   เปนตน 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

          ป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 66.01 ลานบาท โดยมีการจายเงินปน
ผล 33.01 ลานบาท คืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 33.00 ลานบาท  

สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 88.96 ลานบาท โดยมีการ
จายเงินปนผล 39.96 ลานบาท คืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 49.00 ลานบาท  

 
ผลการดําเนินงาน 
 
รายไดจากการขาย 

ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยมีความสําคัญตอรายไดของบริษัทฯ 

เนื่องจากสินคามีราคาและอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวาสินคา OEM นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมดีไซน ปริมาณ 
และชวงเวลาในการจัดจําหนายสินคาไดเองอีกดวย รายไดจากการขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย 
มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย เทากับ 1,824.70 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 350.68 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 23.79 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.75 เมื่อเทียบกับรายได
จากการขายทั้งหมด โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑอื่น ๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
69.51 รอยละ 18.32 และรอยละ 2.92 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด 

สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย เทากับ 
1,977.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 152.98 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 8.38 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.33 เมื่อ
เทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑอื่น ๆ คิด
เปนสัดสวนรอยละ 70.58 รอยละ 17.21 และรอยละ 2.54 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด 

 
ผลิตภัณฑ OEM 

ป 2555 รายไดจากการขายสินคา OEM เทากับ 185.90 ลานบาท ลดลง 241.01 ลานบาท ลดลงรอยละ56.45ทํา
ใหสัดสวนการขายOEM ตอ รายไดทั้งหมด ลดลงเหลือสัดสวนรอยละ 9.25รายไดจากการขายOEM  ดังกลาว 
แบงเปนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑอื่น ๆ เทากับรอยละ 6.11 รอยละ 2.07 และรอยละ 
1.07 ของรายไดจากการขายทั้งหมด  

สําหรับป 2556 รายไดจากการขายสินคา OEM เทากับ 199.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 7.85 รายไดจากการขาย OEM ดังกลาว  แบงเปนรายไดจากการขายเสื้อช้ันใน กางเกงใน และผลิตภัณฑอื่น ๆ 
เทากับรอยละ 6.70 รอยละ 1.70 และรอยละ 0.73 ของรายไดจากการขายทั้งหมด  
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รายไดจากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ (มูลคาลานบาท) 
 

 2554 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ 
รายไดจากการขายสินคา OEM       

เสื้อชั้นใน 275.41 14.49 122.81 6.11 146.77 6.70 
กางเกงชั้นใน 118.53 6.24 41.65 2.07 37.11 1.70 

อื่นๆ 32.97 1.73 21.44 1.07 16.08 0.73 
รวมรายไดจากการขายสินคา OEM 426.91 22.46 185.90 9.25 199.96 9.13 
รายไดจากการขายสินคาภายใต
เคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย       

เสื้อชั้นใน 1,080.38 56.83 1,397.66 69.51 1,545.25 70.58 
กางเกงชั้นใน 347.63 18.29 368.40 18.32 376.84 17.21 

อื่นๆ 46.01 2.42 58.65 2.92 55.60 2.54 
รวมรายไดจากการขายสินคาภายใต
เคร่ืองหมายการคาของบริษัทยอย 1,474.02 77.54 1,824.71 90.75 1,977.69 90.33 

รวมรายไดจากการขาย 1,900.93 100.00 2,010.61 100.00 2,177.65 100.00 

 
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน 

ป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 1,012.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.26 ของรายไดจากการขายและ
บริการ ทําใหมีกําไรขั้นตนจํานวน 1,002.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.74 ของรายไดจากการขายและบริการ 
เนื่องจาก บริษัทฯ เนนการเพิ่มยอดขายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง และจริงจัง มีการใชงบ
โฆษณา และสงเสริมการขายมากขึ้น อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพิ่มมากขึ้น ในหางสรรพสินคา รานคาปลีกสมัยใหม 
และเปด shop ของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง 

สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีตนทุนขาย เทากับ 1,061.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.74 ของรายไดจากการขาย 
และบริการ ทําใหมีกําไรขั้นตน จํานวน 1,116.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.26 ของรายไดจากการขายและบริการ 
เนื่องจาก บริษัทฯ เนนการเพิ่มยอดขายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง และจริงจัง มีการใชงบ
โฆษณา และสงเสริมการขายมากขึ้น อีกทั้งมีการขยายจุดขายเพิ่มขึ้น ในหางสรรพสินคา รานคาปลีกสมัยใหม และ
เปด shop ของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง 
 

          คาใชจายในการขายและการบริหาร และกําไรจากการดําเนินงาน 
            ป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ 823.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 เทากับ 105.31 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.66 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.52 ของรายไดรวมทั้งหมดซึ่งเปนผลจากบริษัทยอย
เนนขยายจุดขายมากขึ้น ทําใหมีการจายคาเชาพื้นที่ขายและคาบริการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ขายมากขึ้น ทําใหมีการเพิ่ม
พนักงานขายสินคามากขึ้น และมีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานตามนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท อีกทั้งมีการเพิ่ม
งบโฆษณา และสงเสริมการขายตอเนื่องจากปกอน ตามนโยบายที่จะเนนผลักดันยอดขาย และเพิ่มสวนแบงการตลาด
ของสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอย บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 178.58 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 8.86 ของรายไดจากการขายและบริการ 
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สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ 947.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 
124.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.66 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.29  ของรายไดรวมทั้งหมด  ซึ่งเปนผลจาก
บริษัทยอยเนนขยายจุดขายมากขึ้น ทําใหมีการจายคาเชาพื้นที่ขายและคาบริการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ขายมากขึ้น ทําใหมีการ
เพิ่มจํานวนพนักงานขายสินคา และมีการเพิ่มงบโฆษณา และสงเสริมการขายอยางตอเนื่องจากปกอน ตามนโยบายที่
จะเนนผลักดันยอดขาย และเพิ่มสวนแบงการตลาด ของสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทยอยอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 168.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.73 ของรายไดจากการขายและบริการ 
 
ดอกเบี้ยจาย 
         ป 2555 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายเทากับ 22.03 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 5.34 ลานบาท   
         สําหรับ  ป 2556 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายเทากับ 16.08 ลานบาท  ลดลง   5.95 ลานบาท 
 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  บริษัทฯ ยังคงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรที่ไดรับจากโรงงานยโสธร  ครบกําหนดการ
ลดหยอนภาษี เงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน สิ้นสุดวันที่  2  พฤษภาคม  2554  และไดรับการลดหยอนภาษีในอัตรารอย
ละ 50   ของอัตราปกติถึง ป 2559โดยบริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได ป 2555 เทากับ 62.79 ลานบาท และในป 2556 
เทากับ 46.97 ลานบาท 
 
กําไรสุทธิ 
       ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 111.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน  48.73 ลานบาท เปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 

77.62  
         สําหรับป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 117.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน   5.63 ลานบาท เปนอัตราเพิ่มขึ้นรอย

ละ 5.05 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
ป 2555 บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.32 บาทตอหุน และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอสวนผูถือหุน 

(Return on Equity:ROE) รอยละ 8.45 
ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.34 บาทตอหุน และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอสวนผูถือหุน 

(Return on Equity:ROE) รอยละ 8.15 
 

 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี คือ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในป 2554 ถึงป 2556 คิดเปนจํานวนเงินดังนี้ 

 
 

 

 

 

หนวย: บาท      2555      2556 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 830,000 830,000 
คาตอบแทนอื่น - - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2556 
 

  
                               คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 
ทาน   (นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล   นายยุทธนา   อดิพัฒนและนายสมชัย   วนาวิทย )ไดปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบที่ไดรับ    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ  ไดแก  การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน  การสอบ ทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน  การสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  การสอบทานระบบการประเมินการ
บริหารความเสี่ยง  และการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  ประจําป 2556   

ในป 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  (ในการประชุมครั้งที่ 4   มีวาระหนึ่งที่เปนการประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีโดย   ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย)  สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ในป 2556 ไดดังนี้ 
 
          1.    การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําป 2556  ของบริษัท
ซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting  Standards-TFRS)  ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS)     
รวมทั้งไดทําตามขอกําหนดของกฎหมาย  มาตรฐานบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)    
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยเปน
จํานวน 1 ครั้ง 

 
2.    การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ   
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย(ตลท.)  กฎหมายที่ เกี่ยวของและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยมีการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อยางถูกตอง  ครบถวน  
ทันเวลา    โดยเนนการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

 
  3.    การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  พบวาระบบการควบคุม
ภายในยังมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจําป และ ไดมีการสอบทานการปฏิบัติงานวาไดทําตามแผนที่วางไวหรือไม  รวมทั้งติดตามวามีการ
แกไขปรับปรุงขอบกพรองที่ไดตรวจพบแลวหรือไม    
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            4.    การสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
                                 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนกับบริษัทของการทําธุรกรรม หรือขอตกลงทางการคากับกรรมการ  ผูบริหาร  หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของเปนประจําทุกไตรมาส 
โดยบริษัทไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย  ตลาดหลักทรัพยและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยาง
เครงครัด  พรอมทั้งเปดเผยใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบอยางถูกตองและทันเวลา 

 
     5.   การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  โดยการสอบทานกับ
คณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส   คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่สําคัญๆ  โอกาสที่จะเกิด     
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดมีการวางแผน  เพื่อปองกันและรับมือกับความเสี่ยงตางๆที่อาจ
เกิดขึ้น               

              
     6.    การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

                                 คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกและแตงตั้ง สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา  ซึ่งมีผลงานที่นาพอใจ  และไดสอบทาน
คุณสมบัติของผูสอบบัญชีวาถูกตองครบถวน  คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจาณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ประจําป  2557  แตงตั้งให  ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช  
หรือนาง ณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน หรือ นายชัยยุทธ  อังศุวิทยาหรือนายสุมิตร ขอไพบูลย   ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต  เลขที่  76, 4563,3885 และ 4885 ตามลําดับ  แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป  2557 

 
 
 
 

         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     

                (น.ส.รวีวัลย ภิยโยพนากุล) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และ
บริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให
เปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจอยางมี
เหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบ
จุดออน ตลอดจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสาํคัญ 
 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ 
เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของสอบบัญชี
ไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมาย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (นายวิโรจน ธนาลงกรณ)     (นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร) 
          ประธานกรรมการบริษัท      ประธานกรรมการบริหาร 
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สรุปรายงานการสอบบัญช ี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556  
ผูสอบบัญชี: นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3885 สํานักงาน เอ.

เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 
สรุปความเห็นของผูสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฯและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ฯ ดวยเชนเดียวกัน ผูสอบ
บัญชีมีความเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน  ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31  ธันวาคม  2556 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 
 
(1) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญและหมายเหตุ เรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน 
 

(2) ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํา        
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

(3) ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบ
การเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
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(4) ความเห็น  
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวม และ    
กระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท  ซาบีน า  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย                       
และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของ บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

(5) เร่ืองอื่น 
งบการเงินรวมของบริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับ
ขาพเจา และไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 

 
 
 
 

           ( นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 ทะเบียนเลขที่   3885 

 
 
 
 
 
 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 18  กุมภาพันธ  2557 
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บริษัท   ซาบนีา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 

     
บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบรษิัท 

   
หมาย
เหตุ  

31 ธันวาคม  
 2556  

31 ธันวาคม   
2555  

1 มกราคม 
2555  

31 ธันวาคม 
2556  

31 ธันวาคม  
2555  

1 มกราคม 
2555 

       
(ปรับปรุงใหม) 

 
(ปรับปรุงใหม) 

   
(ปรับปรุงใหม) 

 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย 
             

สินทรัพยหมุนเวียน 
             

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 

 
44,197,669.38 

 
23,882,384.65 

 
23,179,500.70 

 
14,612,617.79 

 
4,488,306.44 

 
8,111,258.29 

 
เงินลงทุนชั่วคราว 

             

  
- หนวยลงทุนในกองทนุจด
ทะเบียน 

5.1 
 

6,301,633.41 
 

20,119,315.31 
 

2,153,398.60 
 

6,301,633.41 
 

20,119,315.31 
 

2,153,398.60 

  
- หลักทรพัยเผ่ือขาย 5.2 

 
57,500,000.00 

 
66,000,000.00 

 
59,500,000.00 

 
57,500,000.00 

 
66,000,000.00 

 
59,500,000.00 

 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

             
  

ลูกหนี้การคา สุทธิ 
             

  
  - กิจการที่เกี่ยวของกนั 3.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
425,739,171.78 

 
375,900,191.07 

 
307,622,125.19 

  
  - กิจการอื่น 6 

 
358,726,523.98 

 
489,299,337.24 

 
528,450,435.06 

 
- 

 
- 

 
13,500,000.00 

  
ลูกหนี้อื่น 

  
9,391,778.78 

 
3,769,178.77 

 
4,402,489.41 

 
798,685.59 

 
1,093,034.02 

 
498,285.59 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่ 
เกี่ยวของ 

3.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

256,000,000.00 
 

209,000,000.00 
 

207,000,000.00 

 
สินคาคงเหลือ สุทธิ 7 

 
1,182,023,744.13 

 
1,088,038,542.08 

 
1,070,421,666.69 

 
135,457,637.44 

 
149,816,645.25 

 
210,235,563.62 

 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

             
  

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
  

- 
 

- 
 

235,361.57 
 

- 
 

- 
 

235,361.57 

  
ภาษีขายจายลวงหนา 

  
66,561,499.39 

 
45,792,181.79 

 
25,674,292.61 

 
- 

 
- 

 
- 

  
อื่น ๆ 

  
1,910,290.82 

 
1,781,774.45 

 
1,535,023.88 

 
392,895.38 

 
367,733.23 

 
403,731.78 

  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

  
1,726,613,139.89 

 
1,738,682,714.29 

 
1,715,552,168.52 

 
896,802,641.39 

 
826,785,225.32 

 
809,259,724.64 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
             

 
เงินลงทุนในบรษิัทยอย 1.4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
144,849,500.00 

 
144,849,500.00 

 
144,849,500.00 

 
ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8,11 

 
368,435,802.05 

 
367,863,234.47 

 
375,923,110.52 

 
108,722,666.13 

 
121,891,724.97 

 
141,896,297.39 

 
สินทรัพยไมมีตัวตน 9 

 
7,541,339.20 

 
7,719,227.95 

 
8,888,873.35 

 
3,447.32 

 
186,229.99 

 
485,801.69 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี

2.2, 
17.4  

123,108,740.92 
 

97,502,506.81 
 

79,880,964.70 
 

10,237,471.60 
 

10,216,379.66 
 

16,292,975.09 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

             
  

สิทธิการเชา - สุทธิ 10 
 

35,952,682.64 
 

25,972,068.56 
 

18,223,588.87 
 

- 
 

- 
 

- 

  
เงินมัดจาํ 

  
31,756,868.55 

 
27,148,703.93 

 
17,692,637.58 

 
- 

 
- 

 
- 

  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

  
566,795,433.36 

 
526,205,741.72 

 
500,609,175.02 

 
263,813,085.05 

 
277,143,834.62 

 
303,524,574.17 

รวมสินทรัพย 
  

2,293,408,573.25 
 

2,264,888,456.01 
 

2,216,161,343.54 
 

1,160,615,726.44 
 

1,103,929,059.94 
 

1,112,784,298.81 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
          

                

                  
    

        ลงชื่อ ...............................................……......  กรรมการ               ลงชื่อ ..........................................................................  กรรมการ 
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บริษัท  ซาบีนา  จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 

     
บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบรษิัท 

   
หมาย
เหตุ  

31 ธันวาคม  
2556  

31 ธันวาคม  
2555  

1 มกราคม 
  2555  

31 ธันวาคม  
2556  

31 ธันวาคม  
2555  

1 มกราคม  2555 

       
(ปรับปรุงใหม) 

 
(ปรับปรุงใหม) 

   
(ปรับปรุง
ใหม)  

(ปรับปรุงใหม) 

หนี้สินและสวนของผูถอืหุน 
             

หนี้สินหมุนเวียน 
             

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะส้ัน 

             

  
จากสถาบันการเงิน 11 

 
532,000,000.00 

 
581,000,000.00 

 
614,000,000.00 

 
- 

 
- 

 
25,000,000.00 

 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

             

  
เจาหนี้การคา 

             

  
       - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,329,135.15 

 
1,766,036.12 

 
1,629,252.98 

  
       - กิจการอื่น 

  
126,653,066.21 

 
105,816,754.05 

 
132,233,515.34 

 
70,982,984.05 

 
45,161,098.68 

 
73,549,774.63 

  
เจาหนี้อืน่ 12 

 
102,500,442.98 

 
99,898,067.80 

 
96,240,678.89 

 
34,921,397.27 

 
29,300,258.35 

 
27,630,907.85 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

             

  
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 

  
28,387,076.48 

 
38,262,410.25 

 
25,895,334.69 

 
3,987,255.01 

 
4,774,670.16 

 
4,895,414.35 

  
อื่น ๆ 

  
10,604,410.99 

 
15,949,048.00 

 
9,804,405.23 

 
3,289,410.86 

 
1,976,851.86 

 
1,429,422.62 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
800,144,996.66 

 
840,926,280.10 

 
878,173,934.15 

 
114,510,182.34 

 
82,978,915.17 

 
134,134,772.43 

                
หนี้สินไมหมุนเวียน 

             

 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 13 

 
18,358,907.99 

 
19,592,207.00 

 
17,489,957.00 

 
8,427,357.99 

 
10,159,042.00 

 
8,056,792.00 

 
เงินประกนัพนักงาน 

  
2,621,000.00 

 
2,472,000.00 

 
2,109,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

  
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

  
20,979,907.99 

 
22,064,207.00 

 
19,598,957.00 

 
8,427,357.99 

 
10,159,042.00 

 
8,056,792.00 

  
รวมหนี้สิน 

  
821,124,904.65 

 
862,990,487.10 

 
897,772,891.15 

 
122,937,540.33 

 
93,137,957.17 

 
142,191,564.43 
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บริษัท   ซาบนีา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท 

หมาย
เหตุ 

31 ธันวาคม  
2556 

31 ธันวาคม  
2555 

1 มกราคม  
 2555 

31 ธันวาคม  
2556 

31 ธันวาคม  
2555 

 1 มกราคม  
 2555  

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน  14 

- มูลคาหุนละ 1 บาท ป 2556 และ 

- มูลคาหุนละ 1 บาท ป 2555 และ  

- มูลคาหุนละ 5 บาท ป 2554  

ทุนจดทะเบียน 

- ป 2554 หุนสามัญจํานวน 69,500,000 หุน มลูคาหุนละ 5 บาท 

- ป 2555 และ 2556 หุนสามัญจํานวน 347,500,000 หุน 

 มูลคาหุนละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 

ทุนที่ออกและชาํระเต็มมูลคาแลว  

- ป 2554 หุนสามัญจํานวน 69,500,000 หุน มลูคาหุนละ 5 บาท 

- ป 2555 และ 2556 หุนสามัญจํานวน 347,500,000 หุน 

     มลูคาหุนละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 
    

347,500,000.00  

สวนเกินมูลคาหุนสามญั 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 
กําไรสะสม 

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 15 45,950,000.00 41,950,000.00 38,720,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00 
    

34,720,000.00  

ยังไมไดจัดสรร 643,789,149.44 570,603,449.75 495,328,933.23 422,819,186.11 
    

389,132,102.77  
    

353,968,734.38  

รวมองคประกอบอื่นสวนของผูถือหุน 159,880,519.16 166,680,519.16 161,675,519.16 (42,555,000.00) (35,755,000.00) (40,760,000.00) 

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,472,283,668.60 1,401,897,968.91 1,318,388,452.39 1,037,678,186.11 1,010,791,102.77 970,592,734.38 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                          -                            -                            -                             -                           -                              -    

รวมสวนของผูถือหุน 1,472,283,668.60 1,401,897,968.91 1,318,388,452.39 1,037,678,186.11 1,010,791,102.77 970,592,734.38 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,293,408,573.25 2,264,888,456.01 2,216,161,343.54 1,160,615,726.44 1,103,929,059.94 1,112,784,298.81 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

  

ลงชือ่ ......................................................……......  กรรมการ               ลงชื่อ ................................................................  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด(มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

    
บาท 

        
กําไรสะสม 

 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

      

              
กําไร(ขาดทุน) 

        
            

มูลคาตามบัญชี 
 

เบ็ดเสร็จอื่น 
 

รวม 
   

สวนไดเสีย 
  

    
ทุนที่ออก 

 
สวนเกิน 

 
จัดสรรแลว 

   
ของบริษัทยอยที่สูง 

 
กําไร(ขาดทุน) 

 
องคประกอบอื่น 

 
รวมสวนของ 

 
ที่ไมมี 

  
    

และ 
 

มูลคา 
 

สํารองเปน 
   

กวาราคาเงินลงทุน 
 

จากการวัดคา 
 

ของ 
 

ผูถือหุน 
 

อํานาจ 
 

รวมสวนของ 

  
หมาย
เหตุ  

ชําระแลว 
 

หุนสามัญ 
 

ตามกฎหมาย 
 

ยังไมไดจัดสรร 
 

(หมายเหตุ 1.5) 
 

เงินลงทุนเผื่อขาย 
 

สวนของผูถือหุน 
 

บริษัทใหญ 
 

ควบคุม 
 

ผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่แสดงในปกอน 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

38,720,000.00 
 

415,447,968.53 
 

202,435,519.16 
 

(40,760,000.00) 
 

161,675,519.16 
 

1,238,507,487.69 
 

- 
 

1,238,507,487.69 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

                     
 

- เกี่ยวกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 2.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

79,880,964.70 
 

- 
 

- 
 

- 
 

79,880,964.70 
 

- 
 

79,880,964.70 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ที่ปรับปรุงแลว 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

38,720,000.00 
 

495,328,933.23 
 

202,435,519.16 
 

(40,760,000.00) 
 

161,675,519.16 
 

1,318,388,452.39 
 

- 
 

1,318,388,452.39 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 

                     
 

สํารองตามกฏหมาย 
      

3,230,000.00 
 

(3,230,000.00) 
            

 
เงินปนผลจาย 16 

       
(33,012,500.00) 

       
(33,012,500.00) 

   
(33,012,500.00) 

 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

  
- 

 
- 

 
- 

 
111,517,016.52 

 
- 

 
5,005,000.00 

 
5,005,000.00 

 
116,522,016.52 

 
- 

 
116,522,016.52 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

41,950,000.00 
 

570,603,449.75 
 

202,435,519.16 
 

(35,755,000.00) 
 

166,680,519.16 
 

1,401,897,968.91 
 

- 
 

1,401,897,968.91 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

41,950,000.00 
 

471,605,942.94 
 

202,435,519.16 
 

(34,260,000.00) 
 

168,175,519.16 
 

1,304,395,462.10 
 

- 
 

1,304,395,462.10 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

                     
 

- เกี่ยวกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 2.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

98,997,506.81 
 

- 
 

(1,495,000.00) 
 

(1,495,000.00) 
 

97,502,506.81 
 

- 
 

97,502,506.81 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556  ที่ปรับปรุงแลว 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

41,950,000.00 
 

570,603,449.75 
 

202,435,519.16 
 

(35,755,000.00) 
 

166,680,519.16 
 

1,401,897,968.91 
 

- 
 

1,401,897,968.91 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 

                     
 

สํารองตามกฏหมาย 
      

4,000,000.00 
 

(4,000,000.00) 
           

- 

 
เงินปนผลจาย 16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(39,962,500.00) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(39,962,500.00) 

 
- 

 
(39,962,500.00) 

 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

  
- 

 
- 

 
- 

 
117,148,199.69 

 
- 

 
(6,800,000.00) 

 
(6,800,000.00) 

 
110,348,199.69 

 
- 

 
110,348,199.69 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 
  

347,500,000.00 
 

275,164,000.00 
 

45,950,000.00 
 

643,789,149.44 
 

202,435,519.16 
 

(42,555,000.00) 
 

159,880,519.16 
 

1,472,283,668.60 
 

- 
 

1,472,283,668.60 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
                    

       

 

               

 

 

      
 

              
ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ 

   
ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบนีา จํากัด(มหาชน) และบรษิัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน 

งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2556 

บาท 

องคประกอบอื่น 
ของสวนของผูถือหุน 

กําไร(ขาดทุน) 
กําไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น 

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว กําไร(ขาดทุน) 
และ มูลคา สํารองเปน จากการวัดคา       รวมสวนของ 

หมายเหต ุ ชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถือหุน 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ตามทีแ่สดงในปกอน     347,500,000.00        275,164,000.00         34,720,000.00      337,675,759.29        (40,760,000.00)      954,299,759.29  
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญช ี

- เกี่ยวกับสินทรัพยภาษเีงินไดรอตดับัญช ี 2.2                       -                            -                           -          16,292,975.09                          -           16,292,975.09  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2555  ที่ปรับปรุงแลว     347,500,000.00        275,164,000.00         34,720,000.00      353,968,734.38        (40,760,000.00)      970,592,734.38  
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 

สํารองตามกฏหมาย              30,000.00            (30,000.00) 
เงินปนผลจาย 16     (33,012,500.00)      (33,012,500.00) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป                       -                            -                           -          68,205,868.39           5,005,000.00         73,210,868.39  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      389,132,102.77        (35,755,000.00)    1,010,791,102.77  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      377,420,723.11        (34,260,000.00)    1,000,574,723.11  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญช ี 2.2                       -                            -                           -          11,711,379.66          (1,495,000.00)        10,216,379.66  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556  ที่ปรับปรุงแลว     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      389,132,102.77        (35,755,000.00)    1,010,791,102.77  
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 

สํารองตามกฏหมาย                        -                          -    
เงินปนผลจาย 16     (39,962,500.00)      (39,962,500.00) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป                       -                            -                           -          73,649,583.34          (6,800,000.00)        66,849,583.34  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556     347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00      422,819,186.11        (42,555,000.00)    1,037,678,186.11  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

 

                  ลงชื่อ ..........................................................……......  กรรมการ               ลงชื่อ ................................................................  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   2556 
บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555 

(ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
รายได 

รายไดจากการขาย สุทธิ 2,177,655,463.11 2,010,608,851.64 723,745,408.37 690,837,953.13 

รายไดจากการบริการ                          -    
   

4,112,944.85  63,240,098.80 72,702,345.70 

รายไดอื่น 11,775,430.70 17,760,955.75 11,809,978.98 16,055,851.88 

         รวมรายได 3.4 2,189,430,893.81 2,032,482,752.24 798,795,486.15 779,596,150.71 

คาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ 1,061,479,869.41 1,012,592,014.26 630,830,791.42 608,626,844.41 

คาใชจายในการขาย 750,909,661.19 633,420,273.03 1,440,965.33 2,998,323.56 

คาใชจายในบริหาร 196,844,626.00 190,131,395.04 79,674,069.01 81,346,838.38 

ตนทุนทางการเงิน 16,080,255.65 22,032,208.34                          -    1,171,258.38 

          รวมคาใชจาย 3.4 2,025,314,412.25 1,858,175,890.67 711,945,825.76 694,143,264.73 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 164,116,481.56 174,306,861.57 86,849,660.39 85,452,885.98 

คาใชจายภาษีเงินได 17 (46,968,281.87) (62,789,845.05) (13,200,077.05) (17,247,017.59) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 117,148,199.69 111,517,016.52 73,649,583.34 68,205,868.39 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 
สวนที่เปนของผูถือหุน
บริษัทใหญ 

117,148,199.69 
 

111,517,016.52 
 

73,649,583.34 
 

68,205,868.39 

สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจ
ควบคุม                          -                            -                             -                             -   

117,148,199.69 111,517,016.52 73,649,583.34 68,205,868.39 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
สวนที่เปนของผูถือหุน
บริษัทใหญ  (บาท) 0.34 0.32 0.21 0.20 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (หุน) 18 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

 

ลงชื่อ ..................................................... กรรมการ               ลงชื่อ ................................................................  กรรมการ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   2556 

     
บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   
หมายเหต ุ

 
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

       
(ปรับปรุงใหม) 

   
(ปรับปรุงใหม) 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 
  

117,148,199.69 
 

111,517,016.52 
 

73,649,583.34 
 

68,205,868.39 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
         

 
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 

  
(8,500,000.00) 

 
6,500,000.00 

 
(8,500,000.00) 

 
6,500,000.00 

 
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบอื่น- 

         
  

ของสวนของผูถือหุน 17.2 
 

1,700,000.00 
 

(1,495,000.00) 
 

1,700,000.00 
 

(1,495,000.00) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 
  

(6,800,000.00) 
 

5,005,000.00 
 

(6,800,000.00) 
 

5,005,000.00 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

110,348,199.69 
 

116,522,016.52 
 

66,849,583.34 
 

73,210,868.39 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
         

 
สวนที่เปนของบรษิัทใหญ 

  
110,348,199.69 

 
116,522,016.52 

 
66,849,583.34 

 
73,210,868.39 

 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     
110,348,199.69 

 
116,522,016.52 

 
66,849,583.34 

 
73,210,868.39 

            
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม   2556 

  บ า ท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555 

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

         

 
กําไรสุทธิ 

  
117,148,199.69 

 
111,517,016.52 

 
73,649,583.34 

 
68,205,868.39 

 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) 

         

   
คาเสื่อมราคา 8 

 
51,238,215.32 

 
49,074,424.68 

 
17,950,854.94 

 
22,362,465.08 

   
คาใชจายตัดจาย 9 , 10 

 
7,302,395.67 

 
8,899,663.02 

 
182,782.67 

 
299,571.70 

   
คาเผื่อสินคาลาสมยั 7 

 
2,000,000.00 

 
3,000,000.00 

 
- 

 
- 

   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13 

 
3,087,580.99 

 
4,769,730.00 

 
849,095.99 

 
2,152,350.00 

   
ขาดทุน(กําไร) จากขายทรัพยสิน 

  
(633,937.42) 

 
(1,817,501.17) 

 
(570,540.30) 

 
(550,284.62) 

   
ขาดทุน(กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

  
(696,793.14) 

 
(329,399.72) 

 
94,353.97 

 
(397,245.06) 

   
รายจายดอกเบี้ย 

  
16,080,255.65 

 
22,032,208.34 

 
- 

 
1,171,258.38 

   
รายจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 17 

 
70,874,515.98 

 
81,906,387.16 

 
11,521,168.99 

 
12,665,422.16 

   
คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี 2.2 , 17.1 

 
(23,906,234.11) 

 
(19,116,542.10) 

 
1,678,908.06 

 
4,581,595.44 

 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  
- 

 
- 

 
(49,838,980.71) 

 
(68,278,065.88) 

 
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  
130,572,813.26 

 
39,151,097.82 

 
- 

 
13,500,000.00 

 
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  
(5,622,600.01) 

 
633,310.64 

 
294,348.43 

 
(594,748.43) 

 
สินคาคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  
(95,985,202.05) 

 
(20,616,875.39) 

 
14,359,007.81 

 
60,418,918.37 

 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ลดลง(เพิ่มขึน้) 

  
(20,897,833.97) 

 
(20,129,278.18) 

 
(25,162.15) 

 
271,360.12 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  ลดลง(เพิม่ขึ้น) 

  
(4,608,164.62) 

 
(9,456,066.35) 

 
- 

 
- 

 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  
- 

 
- 

 
(436,900.97) 

 
136,783.14 

 
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น  เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  
21,533,105.30 

 
(26,087,361.57) 

 
25,727,531.40 

 
(27,991,430.89) 

 
เจาหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  
2,131,530.77 

 
3,131,398.67 

 
5,621,138.92 

 
1,669,350.50 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  
(5,344,637.01) 

 
6,144,642.77 

 
1,312,559.00 

 
547,429.24 

 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - 

         

  
- ผลประโยชนพนักงานที่จายแลว 13 

 
(4,320,880.00) 

 
(2,667,480.00) 

 
(2,580,780.00) 

 
(50,100.00) 

  
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  
149,000.00 

 
363,000.00 

 
- 

 
- 

  
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 

  
260,101,330.30 

 
230,402,375.14 

 
99,788,969.39 

 
90,120,497.64 

   
จายดอกเบี้ย 

  
(15,609,411.24) 

 
(21,506,218.10) 

 
- 

 
(1,171,258.38) 

   
จายภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

  
(80,749,849.75) 

 
(69,539,311.60) 

 
(12,308,584.14) 

 
(12,786,166.35) 

   
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
163,742,069.31 

 
139,356,845.44 

 
87,480,385.25 

 
76,163,072.91 
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บริษัท   ซาบีนา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม   2556 

      
บ า ท 

      
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

    
หมายเหตุ 

 
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

        
(ปรับปรุงใหม) 

   
(ปรับปรุงใหม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
         

 
เงินสดรับ(จาย) จากการถอน(ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว 5.1 

 
13,817,681.90 

 
(17,965,916.71) 

 
13,817,681.90 

 
(17,965,916.71) 

 
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น 3.2 

 
- 

 
- 

 
(47,000,000.00) 

 
(2,000,000.00) 

 
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8 

 
(52,526,622.76) 

 
(41,055,191.40) 

 
(4,781,903.10) 

 
(2,371,962.24) 

 
เงินสดรับจากการจําหนาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  
1,349,777.28 

 
1,858,143.94 

 
570,647.30 

 
564,354.20 

 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 9 , 10 

 
(17,105,121.00) 

 
(15,478,497.31) 

 
- 

 
- 

   
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน 

  
(54,464,284.58) 

 
(72,641,461.48) 

 
(37,393,573.90) 

 
(21,773,524.75) 

             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

         

 
จายเงินปนผล 16 

 
(39,962,500.00) 

 
(33,012,500.00) 

 
(39,962,500.00) 

 
(33,012,500.00) 

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ - 

         

  
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

  
(49,000,000.00) 

 
(33,000,000.00) 

 
- 

 
(25,000,000.00) 

   
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
(88,962,500.00) 

 
(66,012,500.00) 

 
(39,962,500.00) 

 
(58,012,500.00) 

             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ

  
20,315,284.73 

 
702,883.95 

 
10,124,311.35 

 
(3,622,951.84) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 4 
 

23,882,384.65 
 

23,179,500.70 
 

4,488,306.44 
 

8,111,258.29 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 4 
 

44,197,669.38 
 

23,882,384.65 
 

14,612,617.79 
 

4,488,306.45 

             
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

        
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...........................................................................  กรรมการ ลงชื่อ...........................................................................กรรมการ 
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บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 
บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เจ แอนด ดี แอพพาเรล จํากัด) ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใต

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2538 ตอมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ 
ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญ
ต้ังอยูเลขที่ 177 หมูที่ 8 ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเลขที่ 236 หมูที่ 10 ตําบลดูทุง 
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษในการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดต้ังโรงงานสาขาจํานวน 1  แหง คือ เลขที่ 81 และ 106 หมูที่ 6 ตําบลหนองโบสถ 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนาย
เสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุดช้ันในสตรี  

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณ
อมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ มีโรงงานทาพระ ต้ังอยูเลขที่ 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทาพระ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทยอย
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต และจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑหลักเปนชุด
ช้ันในสตรี 

1.2  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ซาบีนา  จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซาบีนา ฟารอีสท 
จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอย โดยบริษัทถือหุน 99.90% (ในการจัดทํางบการเงินรวมถือเปน 100%) และอยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว 
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1.4 กิจการที่เก่ียวของกัน 
กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทโดย

ทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้ 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
 สัดสวน

การถือหุน 
บริษัทยอย :       

- บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  ผลิต และจําหนายเสื้อผา
สําเร็จรูป และชุดช้ันในสตรี 

 ถือหุนและมีกรรมการ
รวมกัน 

 100.00% 

1.5 การปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 
ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวนรวม 

448,495 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท (Par Value) ในขณะที่บริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปน
จํานวนเงินประมาณ 247.29 ลานบาท  และบันทึกเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 44.85 ลานบาท คิดเปนการถือ
หุนในบริษัทยอยรอยละ 99.67 โดยในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทถือเสมือนวามีสวนไดเสียในบริษัทยอยรอยละ 100.00 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ แสดงรายการผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทยอย จํานวน 
247.29 ลานบาท กับมูลคาราคาทุน (Cost) จํานวน 44.85 ลานบาท ของเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวนประมาณ 202.44 ลาน
บาท เปน “มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยที่สูงกวาราคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม  ตอมาในเดือน
เมษายน 2550 บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 100 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวน 1 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท เปนเงินรวม 100 ลานบาท ทําใหเงินลงทุนในบริษัทยอย ในบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 44.85 ลาน
บาท เปน 144.85 ลานบาท และสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยเพิ่มเปนรอยละ 99.99 

1.6 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

 

ในระหวางป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งฉบับที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบตองบการเงินที่มีนัยสําคัญ 
นอกจากที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 
 

1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 
ต้ังแตป 2553 จนถึงสิ้นป 2556 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช
ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
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 ปที่มีผลบังคับ

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ-  

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ 2557 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาประกันภัย 2559 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  

และการดําเนินงานที่ยกเลิก 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 

ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ  

กฎหมายตามสัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2557 
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 ปที่มีผลบังคับ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน    

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2557 

ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2557 

ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ  

การปรับปรุงสภาพแวดลอม 2557 

ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 2557 

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 

ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 

ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2557 

ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2557 

 
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555), 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อ
นํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามา
ถือปฏิบัติ 
 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

2.1   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

2.1.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขาย รับรูเปนรายไดเมื่อไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินคาไปยังลูกคาแลว 
รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

2.1.2  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบัน

การเงินที่มีกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 
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2.1.3 เงินลงทุนช่ัวคราว 
เปนเงินลงทุนที่บริษัทตั้งใจจะถือครองไวไมเกินหนึ่งป ประกอบดวย หนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

หลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป หรือตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อคาและหนวยลงทุน แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการ
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการ
สวนเกินทุนในสวนของผูถือหุนมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด 
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม 
ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกเปนรายการ
กําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือแสดงเปนสวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุน 
แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

2.1.4  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดจากลูกหนี้ทั้งสิ้น ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่

ประมาณขึ้นนี้ ไดจากการวิเคราะหสถานะของหนี้ที่คางชําระในปจจุบัน 

2.1.5  สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูป  งานระหวางผลิต และวัตถุดิบ บันทึกในราคาทุน โดยวิธีเขากอน-ออกกอน หรือ มูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับคืน แลวแตอยางใดจะต่ํากวา  

บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา เมื่อคาดวาสินคาจะเสื่อมสภาพ  หรือลาสมัย โดยพิจารณาจาก
สภาพปจจุบันของสินคาคงเหลือและแนวโนมของความนิยมของผูบริโภคเปนเกณฑ 

2.1.6   เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่ง หรือมีอํานาจใน

การควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมนับตั้งแต
บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมจนถึงวันที่สิ้นสุดการเปนบริษัทยอย รายการและยอดคงเหลือระหวางบริษัทและบริษัทยอย 
ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุน 
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2.1.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน แสดงในราคาทุน  
อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 
 ป 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ 10 
เครื่องคอมพิวเตอร 3 
เครื่องตกแตง อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 

2.1.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

ทรัพยสินและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน
(ซื้อและขายตามลําดับ) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคา
เงินตราตางประเทศดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

2.1.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจ หรือ
รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย และหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดย
อิงกับกฎหมายที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

2.1.10 ผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทฯ  รับรู  เงินเดือน  คาจาง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

ผลประโยชนอื่นๆ  เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวน

ของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจาก
งานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

110 
 

บริษัทฯ  รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ 

2.1.11  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

2.1.12  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและ

เรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 

2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
ในระหวางงวดปจจุบัน  บริษัทฯ  และบริษัทยอย  ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได  เนื่องจาก

บริษัทฯ    นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได  มาถือปฏิบัติโดยการปรับปรุงยอนหลังกับงบการเงินงวด
กอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ  และบริษัทยอย  ไดบันทึกภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมา
โดยตลอด 

 
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และ1 มกราคม 2555 มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การเปลี่ยนแปลง      การเปลี่ยนแปลง   
 ตามที่เคยรายงาน  นโยบายการบัญช ี  ปรับปรุงใหม  ตามที่เคยรายงาน  นโยบายการบัญชี  ปรับปรุงใหม 
สินทรัพย            
สินทรัพยภาษีเงินได            

-รอการตัดบัญชี-สุทธิ -  97,502,506.81  97,502,506.81  -  79,880,964.70  79,880,964.70 
สวนของผูถือหุน            
กําไรสะสม            

-ยังไมไดจัดสรร 471,605,942.94  98,997,506.81  570,603,449.75  415,447,968.53  79,880,964.70  495,328,933.23 
  กําไร(ขาดทุนจากการ-            

วัดคาเงินลงทุนเผื่อขาย (34,260,000.00)  (1,495,000.00)  (35,755,000.00)  (40,760,000.00)  -  (40,760,000.00) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
   การเปลี่ยนแปลง      การเปลี่ยนแปลง   
 ตามที่เคยรายงาน  นโยบายการบัญชี  ปรับปรุงใหม  ตามที่เคยรายงาน  นโยบายการบัญชี  ปรับปรุงใหม 

สินทรัพย            
สินทรัพยภาษีเงินได            

รอการตัดบัญชี-สุทธิ -  10,216,379.66  10,216,379.66  -  16,292,975.09  16,292,975.09 
สวนของผูถือหุน            
กําไรสะสม            

-ยังไมไดจัดสรร 377,420,723.11  11,711,379.66  389,132,102.77  337,675,759.29  16,292,975.09  353,968,734.38 
  กําไร(ขาดทุนจากการ-            

วัดคาเงินลงทุนเผื่อขาย (34,260,000.00)  (1,495,000.00)  (35,755,000.00)  (40,760,000.00)  -  (40,760,000.00) 

 
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 
 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
 ตามที่เคย  การเปลี่ยนแปลง    ตามที่เคย  การเปลี่ยนแปลง   
 รายงาน  นโยบายการบัญชี  ปรับปรุงใหม  รายงาน  นโยบายการบัญชี  ปรับปรุงใหม 
คาใชจายภาษีเงินได -  (19,116,542.11)  (19,116,542.11)  -  4,581,595.43  4,581,595.43 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 92,400,474.41  19,116,542.11  111,517,016.52  72,787,463.82  (4,581,595.43)  68,205,868.39 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 0.27  0.06  0.32  0.21  (0.01)  0.20 

 
 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีตองบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2556  มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2556  
     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ 93,241,965.58  75,328,491.40  
ภาษีเงินได(เพิ่มขึ้น) ลดลง (23,906,234.11)  1,678,908.06  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 117,148,199.69.  73,649,583.34  
กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น (บาท) 0.07  0.005  
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3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวของกัน 
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการ

ดังกลาวถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน รายการบัญชีและรายการคา ที่มีกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่

เกี่ยวของกัน ซึ่งแสดงรวมเปนสวนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31  ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31  ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพย         

3.1 ลูกหนี้การคา          

บริษัทยอย         

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  425,739,171.78   375,900,191.07 

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ  -  -  425,739,171.78  375,900,191.07 

ยอดคางชําระของลูกหนี้การคาดังกลาวไมเกินกําหนดชําระ 
 
3.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของ       

บริษัทยอย         

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  256,000,000.00  209,000,000.00 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

  บาท   

  ยอดคงเหลือ          ยอดคงเหลือ      นโยบายการ
  ณ  วันที่      ณ  วันที่  ตนทุนกูยืม 

  31 ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31  ธันวาคม 2556  ระหวางกัน 

           
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  209,000,000.00  190,000,000.00  143,000,000.00  256,000,000.00  3.35%ตอ

  209,000,000.00  190,000,000.00  143,000,000.00  256,000,000.00   
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31  ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31  ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 

หนี้สิน         

3.3 เจาหนี้การคา         

บริษัทยอย         

บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด  -  -  1,329,135.15     1,766,036.12 

เจาหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน   -  -  1,329,135.15       1,766,036.12 

         
3.4  รายการคาที่สําคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
  บาท  นโยบาย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  การคิดตนทุน 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  ระหวางกัน 
บริษัทยอย           
ขายสินคาสําเร็จรูป  -  -  723,745,408.37  669,587,080.36  ราคาตามสัญญา 
รับจางตัดเย็บ  -  -  63,240,098.80  72,702,345.70  " 
ซื้อวัตถุดิบ  -  -  11,738,308.89  13,040,276.38  " 
คาเชาพื้นที่สํานักงาน           
  และคลังสินคาคลังสินคา      1,845,500.00  1,710,000.00  " 
คาจางตัด           -  -  10,285,666.10  8,630,053.84  " 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  8,558,835.46  8,309,150.37  " 
3.5 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส  เบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ : 
 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2556  2555  2556  2555 
ผลประโยชนระยะสั้น 40,030,097.16  39,059,859.80  40,030,097.16  39,059,859.80 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน -  1,235,518.32  -  1,235,518.32 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น -  -  -  - 

รวม 40,030,097.16  40,295,378.12  40,030,097.16  40,295,378.12 
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
เงินสด  1,052,237.50  2,247,896.89  252,682.00  348,532.75 
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  43,145,431.88  21,634,487.76  14,359,935.79  4,139,773.69 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  44,197,669.38  23,882,384.65  14,612,617.79  4,488,306.44 

 
5. เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย 
5.1 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  6,301,633.41  20,119,315.31  6,301,633.41  20,119,315.31 
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  6,301,633.41  20,119,315.31  6,301,633.41  20,119,315.31 

 
5.2 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ดังนี้:- 
 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 
 

ราคาทุน 
 กําไร(ขาดทุน) 

ที่ยังไมเกิดขึ้น  
มูลคา 
ยุติธรรม  

 
ราคาทุน 

 กําไร(ขาดทุน) 
ที่ยังไมเกิดขึ้น  

มูลคา 
ยุติธรรม 

หลักทรัพยใน
ความตองการ
ของตลาด 100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00  100,260,000.00  (34,260,000.00)  66,000,000.00 
       รวม 100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00  100,260,000.00  (34,260,000.00)  66,000,000.00 
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รายการเปลี่ยนแปลงกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2556 มีดังตอไปนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 66,000,000.00  66,000,000.00 
การเปลี่ยนแปลงในระหวางป (8,500,000.00)  (8,500,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 57,500,000.00  57,500,000.00 

 
6. ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  360,908,499.29  491,481,312.55  -  - 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธิ  358,726,523.98  489,299,337.24  -  - 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น         
      - ยังไมถึงกําหนดชําระ  357,776,707.45  483,523,242.41  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 0  -  3 เดือน    3,131,791.84  7,958,070.14  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 4  -  6 เดือน    -  -  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 7  - 12 เดือน    -  -  -  - 

      - เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 

รวม  360,908,499.29  491,481,312.55  -  - 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,181,975.31)  (2,181,975.31)  -  - 

         ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น  สุทธ ิ  358,726,523.98  489,299,337.24  -  - 
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคากิจการอื่น ในระหวางป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  2,181,975.31  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางป  -  - 
โอนกลับบัญชีคาเผื่อจากการรับชําระ  -  - 
คาเผื่อลดลงจากการตัดจําหนายลูกหนี้  -  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  2,181,975.31  - 

7. สินคาคงเหลือ  สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555   สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
สินคาสําเร็จรูป  962,726,244.21  839,098,597.61  -  - 
สินคาระหวางผลิต  117,771,586.82  129,934,552.87  67,767,630.96  76,016,219.30 
วัตถุดิบ  101,513,988.85  114,444,207.95  59,514,218.35  65,509,218.95 

วัสดุสิ้นเปลือง  12,965,826.21  14,525,556.84  8,175,788.13  8,291,207.00 
สินคาระหวางทาง  46,098.04  1,035,626.81    - 
        รวม  1,195,023,744.13  1,099,038,542.08  135,457,637.44  149,816,645.25 
หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (13,000,000.00)  (11,000,000.00)  -  - 
สินคาคงเหลือ  สุทธ ิ  1,182,023,744.13  1,088,038,542.08  135,457,637.44  149,816,645.25 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินคาคงเหลือในบัญชีของบริษัทยอย ที่ซื้อจากบริษัทฯ มีกําไรในสินคา
คงเหลือ (ในงบการเงินรวมไดตัดออกแลว) เปนจํานวนเงิน 117,020,547.54 บาท และ 82,307,000.00 บาท ตามลําดับ 

 
การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อสินคาลาสมัย  ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556  มีดังนี้ 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ยอดคงเหลือตนป  11,000,000.00  - 
ต้ังเพิ่มในระหวางป  2,000,000.00  - 
ยอดคงเหลือสิ้นป  13,000,000.00  - 
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31         ณ วันที่ 31 

 ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2556 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 117,316,674.50      -    -  -  -  117,316,674.50 

อาคารและสวนปรับปรุง 309,314,124.00  -  -  706,864.93  -  310,020,988.93 

เครื่องจักรและอุปกรณ 269,575,488.81  7,521,545.25  (7,967,409.77)  2,373,959.80  -  271,503,584.09 

เครื่องมือและอุปกรณ 10,982,614.37  342,263.52  (1,760.00) -  -  11,323,117.89 

เครื่องตกแตงและติดต้ัง 55,124,654.88  230,831.23    34,239,644.02  -  89,595,130.13 

เครื่องใชสํานักงาน 56,752,429.14  1,018,452.20  (5,984,725.91)  -  -  51,786,155.43 

ยานพาหนะ 57,776,388.69  -  (3,012,259.11)  -  -  54,764,129.58 

สินทรัพยอ่ืน 891,977.77  -  -  -  -  891,977.77 

งานระหวางกอสราง -  706,864.93  -  -  (706,864.93)  - 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 32,393,315.45  6,775,190.25  (3,227,679.28)  -  -  35,940,826.42 

สินทรัพยระหวางติดต้ัง 5,288,974.44  35,931,475.38  -  -  (36,613,603.82)  4,606,846.00 

     รวมราคาทุน 915,416,642.05  52,526,622.76  (20,193,834.07)  37,320,468.75  (37,320,468.75)  947,749,430.74 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม         

อาคารและสวนปรับปรุง (166,143,431.77)  (15,000,657.80)  -  -  -  (181,144,089.57) 

เครื่องจักรและอุปกรณ (218,865,688.27)  (14,762,549.99)  7,275,917.73  -  -  (226,352,320.53) 

เครื่องมือและอุปกรณ (9,525,001.61)  (798,088.63)  1,744.00  -  -  (10,321,346.24) 

เครื่องตกแตงและติดต้ัง (19,801,973.63)  (13,063,028.75)  -  -  -  (32,865,002.38) 

เครื่องใชสํานักงาน (52,767,177.00)  (1,663,273.67)  5,984,624.91  -  -  (48,445,825.76) 

ยานพาหนะ (52,463,857.78)  (1,993,341.52)  3,012,246.11  -  -  (51,444,953.19) 

สินทรัพยอ่ืน (884,906.53)  (2,926.99)  -  -  -  (887,833.52) 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ (27,101,370.99)  (3,954,347.97)  3,203,461.46  -  -  (27,852,257.50) 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม 

่
(547,553,407.58)  (51,238,215.32)  19,477,994.21  -  -  (579,313,628.69) 

ที่ดิน อาคาร และ           

อุปกรณ- สุทธิ 367,863,234.47         368,435,802.05 

 
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวใน ตนทุนขาย และคาใชจายในการบริหาร ดังนี้ 

  บาท 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
ตนทุนขาย     31,017,332.50  35,399,799.11 
คาใชจายขายและบริหาร  20,220,882.82  13,674,625.57 
รวม  51,238,215.32  49,074,424.68 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ณ วันที่ 31         ณ  วันที่ 31 

 ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา  โอนออก   ธันวาคม 2556 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 142,770,295.64  -  -  706,864.93  -  143,477,160.57 

เครื่องจักรและอุปกรณ 154,822,745.85  3,551,300.00  -  -  -  158,374,045.85 

เครื่องมือและอุปกรณ 3,586,524.97  179,566.00  (1,760.00)  -  -  3,764,330.97 

เครื่องตกแตงและติดต้ัง 9,913,464.27  106,929.54    -  -  10,020,393.81 

เครื่องใชสํานักงาน 8,589,438.55  237,242.63  (832,944.40)  -  -  7,993,736.78 

ยานพาหนะ 22,782,996.70  -  (1,832,119.83)  -  -  20,950,876.87 

สินทรัพยอ่ืน 891,977.77  -  -  -  -  891,977.77 

งานระหวางกอสราง -  706,864.93  -  -  (706,864.93)  - 

สินทรัพยระหวางติดต้ัง -  -  -  -  -           - 

รวมราคาทุน 360,782,188.25  4,781,903.10  (2,666,824.23)  706,864.93  (706,864.93)  362,897,267.12 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม:-           
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (69,428,075.47)  (7,142,579.48)  -  -  -  (76,570,654.95) 

เครื่องจักรและอุปกรณ (127,318,967.11)  (8,665,119.06)  -  -  -  (135,984,086.17) 

เครื่องมือและอุปกรณ (3,117,409.21)  (172,327.25)  1,744.00  -  -  (3,287,992.46) 

เครื่องตกแตงและติดต้ัง (8,059,054.28)  (1,359,830.06)  -  -  -  (9,418,884.34) 

เครื่องใชสํานักงาน (7,858,508.81)  (336,634.33)  832,856.40  -  -  (7,362,286.74) 

ยานพาหนะ (22,223,541.87)  (271,437.77)  1,832,116.83  -  -  (20,662,862.81) 

สินทรัพยอ่ืน (884,906.53)  (2,926.99)  -  -  -  (887,833.52) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (238,890,463.28)  (17,950,854.94)  2,666,717.23  -  -  (254,174,600.99) 

            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ 121,891,724.97          108,722,666.13 

            

 
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2556  และ 2555 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารดังนี้  

  บาท 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
ตนทุนขาย  16,104,425.59  19,425,047.49 
คาใชจายขายและบริหาร  1,846,429.35  2,937,417.59 
รวม  17,950,854.94  22,362,465.08 

บริษัทฯ จดจํานองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร บางสวนของบริษัทกับธนาคาร เพื่อเปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทฯ 
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9. สินทรัพยไมมีตัวตน 
  งบการเงินรวม 

  บาท 

  ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 31 

   ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ตัดจําหนาย  โอนเขา  โอนออก   ธันวาคม 2556 

ราคาทุน ;-             
    โปรแกรมคอมพิวเตอร  24,609,569.09  719,025.00  -  920,000.0  -  26,248,594.09 
     โปรแกรมระหวางติดตั้ง  644,000.00  510,000.00  -  -  (920,000.0  234,000.00 
รวมราคาทุน  25,253,569.09  1,229,025.00  -  920,000.0  (920,000.0  26,482,594.09 
หักรายจายตัดจําหนายสะสม             

     โปรแกรมคอมพิวเตอร  (17,534,341.14)  (1,406,913.75)  -  -  -  (18,941,254.89) 
รวม  (17,534,341.14)  (1,406,913.75)  -  -  -  (18,941,254.89) 
  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ  7,719,227.95          7,541,339.20 

 
รายจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารดังนี้ 

  บาท 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
ตนทุนขาย  202,281.83  202,281.83 
คาใชจายขายและบริหาร  1,204,631.92  1,417,573.57 
รวม  1,406,913.75  1,619,855.40 

 
  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  บาท 

  ณ วันที่ 31          ณ วันที่ 3 

  ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ตัดจําหนาย  โอนเขา  โอนออก  ธันวาคม 2556 

ราคาทุน ;-             

     โปรแกรมคอมพิวเตอร  2,469,288.38  -  -  -  -  2,469,288.38 
รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  -  2,469,288.38 

หักรายจายตัดจําหนายสะสม             
     โปรแกรมคอมพิวเตอร  (2,283,058.39)  (182,782.67)  -  -  -  (2,465,841.06) 
รวม  (2,283,058.39)  (182,782.67)  -  -  -  (2,465,841.06) 

  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ  186,229.99          3,447.32 
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รายจายตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารดังนี้ 
  บาท 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
ตนทุนขาย  -  - 
คาใชจายขายและบริหาร  182,782.67  299,571.70 
รวม  182,782.67  299,571.70 

10. สิทธิการเชา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 สิทธิการเชา ประกอบดวย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 2556  2555  2556  2555 

        

ราคาทุน 72,963,916.67  57,087,820.67  -  - 

หัก : รายจายตัดบัญชีสะสม (37,011,234.03)  (31,115,752.11)  -  - 

สิทธิการเชา - สุทธิ 35,952,682.64  25,972,068.56  -  - 

 
การตัดจําหนายสิทธิการเชา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไวในตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและ
บริหาร มีดังนี้: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 2556  2555  2556  2555 

            คาใชจายในการขาย 5,895,481.92  7,279,807.62  -  - 

           รวม 5,895,481.92  7,279,807.62  -  - 

        
11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
เงินกูยืมระยะสั้น   532,000,000.00  581,000,000.00  -  - 
เงินกูยืมตามทรัสต รีซีทต  -  -  -  - 
               รวม  532,000,000.00  581,000,000.00  -  - 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น กับธนาคารพาณิชยในประเทศหลายแหง 
อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.60 ถึง รอยละ 8.125 ตอป วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดย การจดจํานองที่ดิน อาคาร  สิ่งปลูก
สรางและเครื่องจักรของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งมีผูถือหุนและกรรมการของบริษัท เปนผูค้ําประกัน 
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12. เจาหนี้อ่ืน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เจาหนี้อื่นๆ ประกอบดวย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
เงินรับลวงหนาคาสินคา 1,171,063.86  -  -  - 

คาใชจายคางจาย 101,294,264.64  99,869,067.17  34,886,282.79  29,271,257.72 

เงินปนผลคางจาย 35,114.48  29,000.63  35,114.48  29,000.63 

รวม   102,500,442.98  99,898,067.80  34,921,397.27  29,300,258.35 

 
13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนป 19,592,207.00 17,489,957.00 10,159,042.00 8,056,792.00 
ผลประโยชนที่จายแลว (4,320,880.00) (2,667,480.00) (2,580,780.00) (50,100.00) 
ตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ย 3,087,580.99 4,769,730.00 849,095.99 2,152,350.00 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
          ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 
- 

 
- 

  
- 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิ้นป 18,358,907.99 19,592,207.00 8,427,357.99 10,159,042.00 

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี ดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตนทุนบริการปจจุบัน 2,725,963.30 4,207,461.08 751,167.26 1,882,455.30
ตนทุนดอกเบี้ย 361,617.69 562,268.92 97,928.73 269,894.70
รวม 3,087,580.99 4,769,730.00 849,095.99 2,152,350.00 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ : 

  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด 3.4436 %  3.4436 % 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณอายุ 0-56 %*  0-56 %* 
อัตรามรณะ TMO 1997 **  TMO 1997 ** 
*   ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุของพนักงาน 
**  อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997) 

14. ทุนจดทะเบียน 
14.1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และไดเริ่มซื้อขายตั้งแตวันที่ดังกลาว เปนตนไป 
14.2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญ

ของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 69,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 
เปลี่ยนแปลงใหม เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 347,500,000 หุน มูลคาหุน
ละ 1 บาท และไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

15. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง           

ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน            
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

16. การจายเงินปนผล 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555  ไดมีมติจายเงินปนผล ประจําป 2554 ใหแกผูถือหุนใน

อัตราหุนละ  0.15 บาท จํานวน 69.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 10.425 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

จากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก ป2555 โดยจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ0.065 บาท จํานวน 347.50 
ลานหุน  รวมเปนเงิน 22.5875 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556  ไดมีมติจายเงินปนผล ประจําป 2555จากกําไรสุทธิ
ประจําป  2555 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  0.05 บาท จํานวน 347.5 ลานหุน รวมเปนเงิน 17.375 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก ป  2556 โดยจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ0.065 บาท จํานวน 347.50 
ลานหุน  รวมเปนเงิน 22.5875 ลานบาท 

17. ภาษีเงินได 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และรายการ

สวนที่ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว  
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อัตราที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 และ 2555 ในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 23 ตามลําดับ   อัตรา
รอยละ 20 ในป 2556 และปถัดไป 
 

17.1 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

      
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน 70,874,515.98  81,906,387.16 11,521,168.99  12,665,422.16 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัด-       

บัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว       

- รายการที่กระทบงบกําไรขาดทุน 1,678,908.06  4,581,595.44 1,678,908.06  4,581,595.44 

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี-       

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี (25,585,142.17)   (23,698,137.54) -  - 

คาใชจายภาษีเงินได       
ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 46,968,281.87  62,789,845.06 13,200,077.05  17,247,017.60 

 
 
17.2 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 

ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
ที่เกี่ยวของกับ -      

- เงินลงทุนในความตองการของตลาด 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 

คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 1,700,000.00  ( 1,495,000.00) 
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17.3 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 198,830,029.10  217,683,416.31 86,849,660.39  85,452,885.98 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล -      

คูณอัตราภาษี 39,766,005.82     50,067,185.75 17,369,932.08  19,654,163.78 

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  (23,906,234.11)  (19,116,542.10) 1,678,908.06  4,581,595.44 

ผลกระทบทางภาษีที่ไมสามารถนํามาหักใน -      

การคํานวณกําไรเพื่อเสียภาษี:       

-บัตรสงเสริมการลงทุน (5,394,225.70)  (6,242,766.36) (5,394,225.70)  (6,242,766.36) 

-รายไดที่ไมรวมคิดภาษีเงินได 35,705,931.34       36,711,264.49 (764,680.85)  (1,316,566.34) 

-คาใชจายตองหาม 796,804.52  1,370,703.28 310,143.46  570,591.08 

คาใชจายภาษีเงินได -       
ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 46,968,281.87  62,789,845.06 13,200,077.05  17,247,017.60 

 
 

17.4 สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในความตองการของตลาด 8,552,000.00 7,879,800.00  10,190,000.00 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 436,395.06 501,854.32  4,743,369.68 

ลูกหนี้ฝากขาย 190,175,712.55 150,460,025.87  110,032,682.60 

คาเผื่อการดอยคาของสินคา 2,600,000.00 2,530,000.00  2,400,000.00 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,671,781.60 4,506,207.61  4,844,147.51 

รวม 205,435,889.21 165,877,887.80  132,210,199.79 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สินคาฝากขาย (82,327,148.29) (68,375,380.99)  (52,329,235.09) 

รวม (82,327,148.29) (68,375,380.99)  (52,329,235.09) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ 123,108,740.92 97,502,506.81  79,880,964.70 
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18. กําไรตอหุน  

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ ที่ 14.2   
บริษัทฯ ไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 
2555  ใหม เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหุนสามัญทั้งหมด เปนผลใหกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เปลี่ยนแปลงเปนดังนี้  
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2555 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  เดิม  ปรับปรุงใหม  เดิม  ปรับปรุงใหม 
         
จํานวนหุน (หุน)  69,500,000  347,500,000  69,500,000  347,500,000 
กําไรตอหุน (บาท)  1.60  0.32  1.06  0.21 
ปรับปรุงยอนหลัง :         
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย         
-เกี่ยวกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  -  -  -  0.01 
กําไรตอหุน (บาท)  1.60  0.32  1.06  0.20 

 
19. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 ในระหวางป พ.ศ. 2548 บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานขึ้นภายใตการอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนนี้ประกอบดวยเงินสวนที่พนักงานจาย
สมทบในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและสวนที่บริษัทจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน พนักงานจะไดรับเงิน
จากกองทุนในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน) 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในความตองการของตลาด 8,552,000.00 7,879,800.00  10,190,000.00 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - -  4,088,777.09 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,685,471.60 2,336,579.66  2,014,198.00 

รวม 10,237,471.60 10,216,379.66  16,292,975.09 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - -  - 

รวม - -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ 10,237,471.60 10,216,379.66  16,292,975.09 
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20. ภาระผูกพัน 
20.1  สัญญาเชาพื้นที่และบริการระยะยาว 

20.1.1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดลงนามตอสัญญาเชาสิ่งปลูกสรางกับ บริษัท ซาบีนา ฟาอีสท จํากัด เพื่อใช
เปนสํานักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเชา 3 ป และบริษัทฯ มีสิทธิตออายุการเชาออกไปได  3 คราว ๆ ละ 
3 ป โดยตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 180 วัน อัตราคาเชาเดือนละ 142,500  บาท 
โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกิดจากการเชาทรัพย และผูใหเชาสัญญาวาจะไมจําหนาย
จายโอน ขายทรัพยที่เชาภายในระยะเวลา 12 ป 

20.1.2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 บริษัทยอยไดลงนามในสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคาแหงหนึ่งเพื่อเปนศูนยคาปลีกของ
บริษัทยอย มีระยะเวลา 10 ป ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษัทยอยไดชําระเงินคาสิทธิ์
ในการเชาพื้นที่สําหรับระยะเวลา 10 ป เปนเงินประมาณ 13.71 ลานบาท 

 
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว   ซึ่งจะตองจายคาเชา  และคาบริการขั้นต่ําในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   มี
ดังตอไปนี้ :- 
 

บริษัท   

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 0.71 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 3.42 

มากกวา 5 ป - 

รวม 4.13 

 
บริษัทยอย  

 

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ลานบาท) 

ไมเกิน 1 ป 52.48 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 47.40 

มากกวา 5 ป 2.50 

รวม 102.38 

20.2  หนังสือคํ้าประกันธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มหีนังสือค้ําประกันทีอ่อกโดยธนาคารในนามบริษัท ดังนี้ 

  ลานบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วัตถุประสงค  31 ธันวาคม  2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม  2556  31 ธันวาคม 2555 
1. ค้ําประกันตอกรมศุลกากร  1.91  1.00  -         - 

2. อื่น ๆ  2.12  4.62  1.34  2.34 
รวม  4.03  5.62  1.34  2.34 
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21. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการคากับลูกหนี้และ เจาหนี้
ตางประเทศ อยางไรก็ตามระยะเวลาในการชําระเจาหนี้ และการรับชําระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาสั้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

   จํานวนเงินตราตางประเทศ ตามสกุลเงิน 
   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษัท 
   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
สินทรัพย          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  96,722.06  -  655.40  8,471.50 
 เหรียญฮองกง  -  -  -          - 
 ยูโร  -  -  -   - 
 ปอนดสเตอรลิง  531,173.28  458,517.31  -  - 
หนี้สิน         
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  317,740.60  200,100.37  89,687.91  56,220.79 

 เหรียญฮองกง   27,328.75  17,435.80  -  - 

 ยูโร    -  -  - 
 ปอนดสเตอรลิง  20,566.82  46,711.13  -  - 

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท แตฝายบริหารคาดวาจะไมมีความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวในสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงินปจจุบัน 
เนื่องจากบริษัทมีรายไดและกระแสเงินสดรับที่จะเขามาในแตละชวงเวลา เพียงพอตอการชําระดอกเบี้ย  
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกหนี้การคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายทางการเงิน แกบริษัท อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันบริษัทขายสินคาใหกับลูกคาที่มีความสามารถในการชําระหนี้ได
ดี บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุก
ตัวของลูกหนี้การคามีไมมาก เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทกระจายอยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน สําหรับลูกหนี้การคาที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปน    มูลคาที่คํานึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่
อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อดังกลาวแลว 
มูลคายุติธรรม 

ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินจะไมแตกตางอยางเปน
สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 

 
 



บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน)   

128 
 

22. สิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษจากบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 

และ 24 ตุลาคม 2545 ตามลําดับ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
สําหรับการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป (ชุดช้ันในสตรี และเสื้อผาสตรีอื่นๆ) ซึ่งไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว 

 
23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

งบกําไรขาดทุน จําแนกตามสวนงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

   งบการเงินรวม (ลานบาท) 

   31  ธันวาคม  2556  31  ธันวาคม  2555 

   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได             

 รายไดจากการขาย สุทธิ 212.86  1,964.80  2,177.66  209.96  1,800.65  2,010.61 

 รายไดจากการบริการ         4.11  4.11 

  รวมรายได 212.86  1,964.80  2,177.66  209.96  1,804.76 2,014.72 

ตนทุนขาย     (1,061.48)      (1,012.59) 
กําไรขั้นตน     1,116.18      1,002.13 

คาใชจายในการขายและบริหาร     (947.75)      (823.55) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน     168.43      178.58 

รายไดและคาใชจายอื่น            

 รายไดอื่น     11.77      17.76 

 ตนทุนทางการเงิน     (16.08)      (22.03) 

  รวมรายไดและคาใชจายอื่น     (4.31)     (4.27) 

กําไรกอนภาษี     164.12      174.31  

คาใชจายภาษีเงินได     (46.97)      (62.79)  

กําไรสุทธิ     117.15      111.52  
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัทฯ ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 

   งบการเงินเฉพาะบริษัท (ลานบาท) 

   31  ธันวาคม  2556  31  ธันวาคม  2555 

   ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม  ตางประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได             

 รายไดจากการขาย สุทธิ - 723.75  723.75  21.24  669.60  690.84 

 รายไดจากการบริการ - 63.24  63.24  -  72.70 72.70 

  รวมรายได - 786.99  786.99  21.24  742.30  763.54 

ตนทุนขาย  (630.83)   (608.63) 
กําไรขั้นตน  156.16   154.91 

คาใชจายในการขายและบริหาร  (81.12)   (84.34) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  75.04   70.57 

รายไดและคาใชจายอื่น      

 รายไดอื่น  11.81   16.06 

  ตนทุนทางการเงิน  -   (1.17) 

  รวมรายไดและคาใชจายอื่น  11.81   14.89 

กําไรกอนภาษี  86.85   85.46 

คาใชจายภาษีเงินได  (13.20)   (17.25) 

กําไรสุทธิ  73.65   68.21 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัทฯ ใชในการดําเนินงานรวมกันสําหรับสวนงานตางประเทศและในประเทศ 
ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 
ใน ป2556 บริษัทฯ มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 3 ราย จํานวนเงินรวมประมาณ  843.55  ลานบาท  
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24. คาใชจายตามลักษณะ 
คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2556 และ 2555  ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2556  2555  2556  2555                  

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ        

             งานระหวางทํา 111,464,680.55 60,167,701.34  (8,248,588.34)  (38,772,248.08) 

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 38,173,503.64  2,306,067.50  -  - 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 587,658,743.08  541,891,452.41  334,911,384.20  306,468,470.61 

คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนผูบริหาร) 518,496,677.19  478,422,589.35  97,769,250.63  93,523,253.24 

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 58,540,610.99  57,974,087.70  18,133,637.61  22,662,036.78 

คาขนสง 12,846,585.31 
 

 11,256,609.27  20,617.00  35,896.00 

คาสารเคมี และคาวิเคราะห 2,951,423.84  3,275,302.83  99,775.00  111,525.00 

คาโฆษณา 63,770,153.97  59,531,067.05  1,030,110.29  1,095,078.22 

25. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจ เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบรษิัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

1. นายวิโรจน ธนาลงกรณ       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

61 MINI MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
/ DAP 64/2007 

74.59 เปน
พี่ชาย
นาง

สุชัญญา  
ธนาลง
กรณ 

2550-ปจจุบัน 
 
 
 
2516-ปจจุบัน 
 

- ประธานกรรมการ 
- ที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการ 
  บริหาร 
- ประธานกรรมการ 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

2. นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร     
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

50 ปริญญาโท 
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
/ DAP 63/2007, EDP 
5/2010, วตท 14 

0.003 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
2535-2536 

- ประธาน 
  กรรมการบริหาร,  
  กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ และ 
  ประธาน 
  กรรมการบริหาร 
- ผูอํานวยการฝาย 
  ขายตางประเทศ 
 
- ผูจัดการสวนขาย 
  ในประเทศ 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

3.นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ 59 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง /
ปปร. 10 , วตท. 8 , 
Tepcot 4 , วปม. 6ในรุน 
วปอ. 2555 , 
DAP 105/2013  

- เปน
นองสาว
นาย

วิโรจน  
ธนาลง
กรณ 

2555-ปจจุบัน 
 
2552-ปจจุบัน 
2539-2552 
2535-2539 

-กรรมการ 
 
-กรรมการผูจัดการ 
-กรรมการผูจัดการ 
-กรรมการผูจัดการ 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
-36 Property 
-SGF  Trading(Thailand) 
-Frank  Jewelry 

4. นายอภิสิทธิ์ จงกติติพงศ      
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

55 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร / DAP 
50/2006, EDP 9 

0.003 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2538-2550 
 
 
 

- กรรมการบริหาร,  
 และรองกรรมการ 
 ผูจัดการ 
- กรรมการ และ 
 กรรมการบริหาร 
 
- ผูจัดการทั่วไปสาย 
  งานบัญชีและ 
  การเงิน 
 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ        
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

50 ปริญญาโท  
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
/ DAP 63/2007, EDP 8 

0.003 ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร  
 -กรรมการ, 
  กรรมการบริหาร 
 
-รักษาการ 
 ผูอํานวยการสาย 
 งานจัดซื้อและ 
 เตรียมการผลิต 
-ผูอํานวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผูอํานวยการสาย 
  งานจัดซื้อและ 
  เตรียมการผลิต 
- รองผูจัดการ  
  โรงงาน 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
 
 
- บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
 
-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
  ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

6. นายอมรเทพ อสปีญญา       
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง) 

45 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / 
DAP 63/2007, EDP 6 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
 
 
 
ต.ค.2553-
ปจจุบัน 
 
2550-ก.ย.2553 
 
 
2538-2550 
 

- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
- กรรมการ ,
กรรมการบริหาร  
 
- ผูอํานวยการสาย 
  งานกลยุทธและ 
  พัฒนาธุรกิจ 
-ผูอํานวยการสาย 
 งานขายในประเทศ 
 
- ผูจัดการฝายขายใน
ประเทศ 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

-บริษัทซาบีนา ฟารอีสท  
  จํากัด / ผลิตและ 
ออกแบบชุดชั้นในสตรี 

7. นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี      
(กรรมการ) 
 
 

49 ปริญญาตรี        
รัฐประศาสนศาสตร(การ 
คลัง)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
/  DAP 99/2012 , EDP 
10             

0.01% ไมมี 2555-ปจจุบัน 
 
2555-ปจจุบัน 
2550-2555 
 

- กรรมการ,      
   กรรมการบริหาร 
- ผูอํานวยการสาย     
  งานผลิต   
-  ผูจัดการฝายผลิต 
 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

8. นางสาวรวีวัลย ภิยโยพนากุล      
(กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ) 

67 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เอกบัญชี 
Michigan State 
University, USA. / DAP 
ป2003ม ACP ป2005 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2542-ปจจุบัน 
 
 
 
2538-ปจจุบัน 
 
 
 
2513-2550 

- ประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
  และกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
 
 
 
- กรรมการอิสระ 
  และกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
 
- กรรมการอิสระ 
  และกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
 
-ผูชวยศาสตราจารย 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัท ทาทา สตีล  
  (ประเทศไทย)  จํากัด  
  (มหาชน) / การลงทุน 
  และใหบริการดาน 
  การตลาดและการ
จัดการ 
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร  
  จํากัด (มหาชน) / ผลิต 
  และจําหนายกระดาษ 
  คราฟท 
- บริษัท ไทยเทพรส 
  ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  
  (มหาชน) / เคร่ืองปรุง 
  รส ผลไมกระปอง 
- คณะพาณิชยศาสตร 
  และการบัญชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

9. นายสมชัย วนาวทิย 
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

65 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Southeastern Louisiana 
University, USA. / DAP 
8/2004, DCP 49/2004 

- ไมมี มี.ค. 2554-
ปจจุบัน 
 
2550-ปจจุบัน 
 
2547-ปจจุบัน 
 
 
 
 
2548-2548 
 
 
 
 
 
 
2546-2547 
 
 

-กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- กรรมการ และรอง 
  กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 

-บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล 
  จํากัด (มหาชน)/ผลิต
แปงสาลี 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
- บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร 
  ตี้ จํากัด (มหาชน) / คา 
  อสังหาริมทรัพย  
  รับเหมากอสราง ซื้อขาย 
  วัสดุกอสราง 
- บริษัท นครหลวง 
   ลีสซิ่ง-แฟกเตอริ่ง  
  จํากัด (มหาชน) / รับ 
 โอนสิทธิเรียกรอง การ 
 ใหเชาตามสัญญาเชา 
  ดําเนินงาน การใหเชา 
  ซื้อ 
- บริษัท โมเดอรนโฮม  
  แพลนเนอร จํากัด / ที่ 
  ปรึกษาดานการผลิต 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  / 
การฝกอบรม 

สัดสวน
การถือ
หุน (%)  

ลักษณะ
ความสัม
พันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ  

 
2544-2546 

 
- ที่ปรึกษา 

  และการเงิน 
- บริษัท เคซีกรุป จํากัด / 
คาอสังหาริมทรัพย 
รับเหมากอสราง ซื้อขาย
วัสดุกอสราง 

10. นายยุทธนา อดพิัฒน         
(กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ) 

69 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัญฑิต Eastern New 
Maxico UN / DAP 
63/2007 

- ไมมี 2550-ปจจุบัน 
 
2545-2548 

- กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- ผูเชี่ยวชาญดานการ 
  ภาษี 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด  
  (มหาชน) 
- สรรพากรภาค 7 /  
  ราชการ 

11. นางสาววาจา  มุขโต 
(เลขานุการบริษัทฯ) 

46 ปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต / CSP 53/2013 

0.03 ไมมี ปจจุบัน 
 
2550-ปจจุบัน 
2543-2549 

- เลขานุการบริษัทฯ   
และผูจัดการ        
สวนบัญชี 
- ผูจัดการสวนบัญชี 
-ผูจัดการแผนกบัญชี 

- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
 
- บริษัท ซาบีนา จํากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท เจ แอนด ดี แอพ
พาเรล จํากัด 

 
รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทยอย 

รายช่ือกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

1.นายวิโรจน  ธนาลงกรณ X X 

2.นายบุญชัย  ปณฑุรอัมพร  /, //  /, // 

3.นางสุชัญญา  ธนาลงกรณ                  /     

4.นายอภิสิทธิ์  จงกิตติพงศ  /, //  /, // 

5.นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ  /, //  /, // 

6.นายอมรเทพ  อสีปญญา  /, //  /, // 

7. นางสาววชิรวรรณ  แยมศรี /, //  

8. นางสาวรวีวัลย  ภิยโยพนากุล /, **  

9. นายสมชัย  วนาวิทย /, *  

10. นายยุทธนา  อดิพัฒน /, *  
 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  

** = ประธานกรรมการตรวจสอบ * = กรรมการตรวจสอบ  
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการ
ถือหุน (%) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. วาที่รอยตรี สัมพันธ  
ปุยภิรมย 
(หัวหนาแผนก
ตรวจสอบภายใน) 

32 ปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ไมมี 2555-ปจจุบัน 
2553-2555 
 
2550-2552 

- หัวหนาแผนก
ตรวจสอบภายใน 
- หัวหนาแผนก
ตรวจสอบภายใน 
- เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในระดับรอง 

- บริษัท ซาบีนา 
จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท พีรพัฒน 
เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) 

- บริษัท อีสท เวสท 
ซีด จํากัด 
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