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               รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562    

บริษัท ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 

 

 ประชุม ณ.สาํนกังานสาขาของบริษทั ชั้น 7 หอ้ง 702   เลขท่ี 12   ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   

 เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร วนัองัคาร ท่ี 23  เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. 

 

เร่ิมการประชุม 

 ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  38  ราย คิดเป็น จาํนวนหุน้   176,387,700  หุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน  238  

ราย  คิดเป็นจาํนวนหุน้   97,115,710 หุน้ รวมผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน ทั้งส้ิน   276 ราย  นบัรวมจาํนวนหุน้ ทั้งส้ิน  273,503,410  หุน้  

คิดเป็นร้อยละ  78.71   ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ ทั้งหมด 347,500,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัขอ้ 33 ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะ จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อ

หุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  

 นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานฯในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2562 จากนั้นไดม้อบหมายให ้ นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน และเป็นผูด้าํเนินการประชุม ต่อไป 

 จากนั้น นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ไดแ้นะนาํ กรรมการ,  ผูบ้ริหารและ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี   

 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

  1. นายวโิรจน์    ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 

  2. นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  3. นางสาวรววีลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา   

       และพิจารณาค่าตอบแทน 

  4. นายสมชยั  วนาวทิย  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา 

                           และพิจารณาค่าตอบแทน 

  5. นายยทุธนา  อดิพฒัน ์  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ 

       พิจารณาค่าตอบแทน 

                 6.   นายจกัรกฤษณ์               อุทโยภาศ               กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

  7.   นางสุชญัญา                    ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษทั 

                 8.   นายสมคิด                     ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั 

      9.   นางสาวสมศรี                 ศรีปทุมรักษ ์ กรรมการบริษทั,กรรมการบริหารความเส่ียง 

                 10.  นางสาววชิรวรรณ         แยม้ศรี  กรรมการบริษทั,กรรมการบริหารความเส่ียง 

    

 บริษทัมีสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบั 100% ของกรรมการทั้งหมด 

 

 ผูบ้ริหาร 

  1. นางสาววาจา    มุขโต            เลขานุการบริษทั 



12 
 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชุม 

ดงัน้ี 

 ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูส้อบบญัชี 

 1. นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา  ผูส้อบบญัชี 

 

  ต่อจากนั้น นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 3 เร่ือง คือ  

 1.  เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 20  มีนาคม 2562 และตามท่ีบริษทัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม  

โดยการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 และเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั ในระหวา่งวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเม่ือครบระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้นั้น ไม่มีผู ้

ถือหุน้ท่านใดเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 2. ในแต่ละวาระก่อนออกเสียงลงคะแนน  ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามประเด็นต่างๆ 

ตามวาระนั้นๆ  โดยขอความกรุณาผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แจง้ช่ือ-นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือใช้

บนัทึกการประชุม 

  3.   การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ ท่ีกาํหนดให ้

1)  ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 

2)  การมาประชุมดว้ยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่

สามารถแบ่งคะแนนเสียงได ้

3)  การมอบฉนัทะ ท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนตามความประสงคไ์วใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

บริษทัจะนาํการออกเสียงลงคะแนนนั้นไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ โดยผูรั้บมอบฉนัทะไม่ตอ้งไป

กรอกบตัรลงคะแนนอีก และจะใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม  

และเพ่ือความรวดเร็วและมิใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ ในแต่ละวาระประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย

หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให ้ยกมือข้ึน และใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัแจกใหข้ณะลงทะเบียนเขา้

ประชุม พร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน เพ่ือนาํไปตรวจนบัคะแนนต่อไป และนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ จะถือวา่เห็นดว้ย 

ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้คนใดยกมือคดัคา้นหรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หอ้นุมติัตามท่ีประธาน

เสนอ และใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงนามในแต่ละวาระ และคืนบตัรลงคะแนนทั้งหมดแก่บริษทัภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ยกเวน้วาระท่ี  5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  จะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมดดว้ย โดยใหล้งคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ีเหลืออยู ่ และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ และผูม้อบ

ฉนัทะท่ีเขา้มาร่วมประชุมระหวา่งการประชุมเป็นองคป์ระชุม เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีบตัรลงคะแนนและยงัมิไดล้งคะแนน จะไม่อยูใ่นหอ้งในระหวา่งการประชุมระเบียบวาระใดและ

ตอ้งการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของตนในระเบียบวาระนั้นๆ ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนของตนในระเบียบ

วาระนั้นๆ และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดน้าํมานบัคะแนน เม่ือถึงวาระนั้นๆ 

 ทั้งน้ี  ผลการนบัคะแนนเสียงจะแสดงใหท่ี้ประชุมทราบภายหลงัเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 เม่ือแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบแลว้  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีอะไรซกัถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผูใ้ด

ซกัถาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2561 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2561   

ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต ์

ของบริษทัแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานการประชุมดงักล่าวมีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีขอ้ซกัถามหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึง ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั    

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

                ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติรับรองรายงานการประชุม ดงักล่าว  

   ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย               270,660,110  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    98.96 

                  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 

                  งดออกเสียง  2,843,300   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      1.04 

    บตัรเสีย                                  0  เสียง                   คิดเป็นร้อยละ           0 

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    

วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปี 2561 ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และจะไดร้ายงานสรุปขอ้มูลท่ีสาํคญัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบเพ่ิมเติม จากนั้น 

จะเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยัต่อไป  

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานวา่ ปี 2561 บริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) และบริษทัยอ่ย รายไดร้วมอยูท่ี่ 3,102.91 

ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2560 มีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 361.59 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิปีท่ีแลว้สูงข้ึน เม่ือปี 2560 ปิดท่ี 243.14 ลา้น

บาทรายไดย้อ้นหลงั 5 ปี จะเห็นไดว้า่มีการเติบโตข้ึนมาเร่ือยๆ โดยเฉพาะในปี 2560 เติบโตถึง 11.8%  และในปี 2561 เติบโตได้

ถึง 15.8%  ซ่ึงปิดรายไดอ้ยูท่ี่ 3,103 ลา้นบาท กาํไรขั้นตน้ก็สูงข้ึนซ่ึงในปี 2561 ปิดท่ี 1,595 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ปี 2560 ท่ีปิดอยูท่ี่ 

1,356 ลา้นบาท Gross Profit Margin ในปี 2561 อยูท่ี่ 51.6% ซ่ึงสูงกวา่ปี 2560 อยูท่ี่ 50.9%สาํหรับ Net Profit ก็จะเห็นไดว้า่สูงข้ึน

เร่ือยๆ จาก 7.2% เป็น 7.3% เป็น 9.1% จนในปี 2561 อยูท่ี่ 11.7% คิดเป็น 362 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของ Net profit 

Margin อยูท่ี่ 48.7%โครงสร้างรายได ้ เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายในเคร่ืองหมายการคา้ เท่ากบั 2,803.04 ลา้นบาท คิด

เป็น   90.34% ของยอดรายไดร้วม  เป็นรายไดจ้าก OEM เท่ากบั 286.80 ลา้นบาท คิดเป็น 9.24% ของยอดรายไดร้วม  รวมรายได้

ทั้งหมดอยูท่ี่ 3,102.91 ลา้นบาท  ซ่ึงสดัส่วนรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ และรายไดจ้ากการขาย OEM 

อยูท่ี่ 90:10 แบบน้ีมาหลายปีแลว้  ซ่ึงโครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
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1.Sabina brand revenue ซ่ึงเป็นแบรนดข์องซาบีน่าเองเป็นการขายผา่นจุดขายท่ีมีถึง 580 จุดขายไม่วา่จะเป็น modern 

trade, department store, standalone shop ในปี 2561 มีการเติบโตถึง8.6%  

2. NSR revenue (Non Store Retailing) คือการขายแบบไม่มีหนา้ร้าน ซ่ึงไม่ตอ้งส่งของไปยงัหนา้ร้าน และไม่ตอ้งมี

พนกังานขาย ซ่ึงการขายแบบ online / การขายผา่นทาง TV/ การขายผา่นทาง Catalog ถือวา่เป็นช่องทางการขายแบบใหม่ ท่ี

เปล่ียนไปตามผูบ้ริโภค ในปี 2561 มีการเติบโตท่ี163.5% ทางบริษทัเพ่ิงเร่ิมทาํการขายแบบ NSR น้ีในปี 2560 มียอดรายไดอ้ยูท่ี่ 

96 ลา้นบาท และในปี 2561 มียอดรายไดอ้ยูท่ี่ 254 ลา้นบาท 

3.Sabina Export revenue  คือการขายสินคา้ภายใตแ้บรนดซ์าบีน่าในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศ  CLMV 

ทั้งหมด มียอดรายไดอ้ยูท่ี่ 61 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตกวา่ปีก่อนท่ี 12.1% 

4. OEM revenue  ในปี 2561 มียอดรายไดอ้ยูท่ี่ 287 ลา้นบาท มีการเติบโตข้ึน 30.3% เม่ือเทียบกบัปี 2560 มียอดรายได้

อยูท่ี่ 220 ลา้นบาท 

การขายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์ซาบีน่า ในช่วงท่ีเร่ิมเป็นจากการทาํ OEM มาเป็น Brand จะเนน้การขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีคพั

ทรงเลก็ เพ่ือใหเ้กิด Positioning เกิดการจดจาํ โดยการ Launch โฆษณา Doomm Doomm ออกไปเป็นเวลาพอสมควร  แต่จากน้ี

ไปตั้งแตปี่ 2559 จะเห็นไดว้า่มียอดขายภายใตแ้บรนดท่ี์สูงข้ึน เป็นผลมาจากการขยบัฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึนโดยการทาํสินคา้ท่ีคพั

ทรงใหญ่ข้ึน   และถือวา่เป็นการประสบความสาํเร็จจากแบรนดท่ี์มีฐานลูกคา้ท่ีมีคพัทรงเลก็อยา่งเดียว จนครอบคลุมมีฐานของ

ลูกคา้ไดค้รบ 100%  ซ่ึงถือเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัคงเติบโตภายใตแ้บรนดไ์ด ้ในขณะท่ีตลาดโดยรวมยงัคงฝืดอยู่

การขายสินคา้แบบ NSR ซ่ึงมีสดัส่วนอยูท่ี่ 8% ของยอดรายไดร้วม ซ่ึงหลกัๆแลว้จะขายสินคา้ผา่นทาง online ไม่วา่จะเป็น 

Lazada ,shoppee ,website sabina , line@sabina , tv shopping (O Shopping , ช่อง one)  Catalog ( 24 catalog , Friday) และขอ

เชิญชวนท่านผูถื้อหุน้เขา้ชม website Sabina ท่ีปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะในหนา้ของนกัลงทุนสมัพนัธ์ ใหมี้ความเป็นสากล

เทียบเท่าแบรนดต์่างๆ ไดท่ี้ website ของเรา โดยเขา้ www.sabina.co.th การขายสินคา้แบบ OEM ซ่ึงมีสดัส่วนอยูท่ี่ 9% ของยอด

รายไดร้วม ท่ีบริษทัยงัคงผลิตสินคา้ OEM อยูเ่ป็นเพราะยงัคงมีลูกคา้ท่ียงัยอมจ่ายในราคาสูงๆ เน่ืองจากประสบการณ์ในการผลิต

สินคา้ท่ีมีคพัไซส์ใหญ่ ทาํใหเ้รามี margin ในสดัส่วนท่ีตํ่าลงมากข้ึน และจะเป็นการผลิตสินคา้ประเภทคพัไซส์ใหญ่ๆ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่น ยโุรป และในปัจจุบนัการขาย online ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเม่ือลูกคา้สามารถขายไดม้ากข้ึน  ทางบริษทัก็สามารถ

ขายสินคา้ไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงบริษทัมุ่งไม่ไดมุ่้งเนน้ให ้OEM เติบโต แต่จะมุ่งเนน้ให ้OEM ทาํกาํไร แต่จะมุ่งเนน้ให ้

Sabina Brand เติบโตมากกวา่   การขายสินคา้ Sabina brand export  ในประเทศ CLMV ซ่ึงมีสดัส่วนอยูท่ี่ 2% ของยอดรายไดร้วม 

เป็นการขายไปในประเทศเวยีดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า เป็นตน้  ซ่ึงมีจุดขายทั้งหมดประมาณ 103 outlets ไม่วา่จะเป็น Modern trade 

, standalone shop, department store หรือร้านคา้ต่างๆในต่างประเทศ บางรายเป็นแค่ตวัแทนจาํหน่ายแต่ทางบริษทัไดช้กัชวนให้

ผนัตวัเองมาเป็น distributor เพ่ือนาํสินคา้แบรนด ์ซาบีน่า ข้ึนหา้งสรรพสินคา้  ในส่วนของรายไดก้ารขายผลิตภณัฑภ์ายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ปี 2561 เติบโตท่ี 15% และ OEM เติบโตท่ี 30%จากปี 2549 ทางบริษทัตดัสินใจท่ีจะผนั

ตวัเองมาขายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์ซาบีน่ามากข้ึน จึงไม่ตอ้งเปิดโรงงานในต่างประเทศเพ่ิม  ไม่ตอ้งหาแหล่งผลิตท่ีมีค่าแรงถูก ทั้ง

เร่ืองการยกเวน้ภาษีนาํเขา้ แต่บริษทัก็ยงัคงผลิตสินคา้อยูใ่นประเทศไทย เนน้การทาํ แบรนดท่ี์มากกวา่ ทาํใหส้ดัส่วน margin ของ

แบรนดสู์งมากข้ึนจากการเปล่ียนยทุธศาสตร์มาขายสินคา้ภายใตแ้บรนดม์ากข้ึนทาํใหก้าํไรขั้นตน้สูงมากข้ึนจากในปี 2549 มี

กาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 27% จนปัจจุบนั อยูท่ี่ประมาณ 50% มาเร่ือยๆ เพราะในการขายแบรนด ์เราสามารถตั้งราคาสินคา้ไดเ้อง  เรา

http://www.sabina.co.th/
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สามารถ sourcing สินคา้ของเราเอง จึงทาํใหโ้ครงสร้าง Gross profit margin เปล่ียนไป นอกเน่ืองจากน้ี การบริหารตน้ทุน ในการ

ใชก้ลยทุธ์ของ kaizen , 5ส , lean manufacturing ในโรงงานของเรา ก็มีส่วนในเร่ืองของการบริหาร MOS กบั direct labor cost 

ของโรงงานใหดี้ข้ึน  law material ก็บริหารจดัการไดดี้ข้ึน โดยการซ้ือของไดด้ว้ยตวัเอง  ในอดีตการทาํ OEM จะเป็นการท่ีลูกคา้

เลือกสเปคของไวแ้ลว้ ทาํใหเ้ราตอ้งซ้ือของตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ จึงทาํใหมี้ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงสามารถทาํกาํไรไดจ้ากเร่ืองของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเท่านั้น  แต่ในวนัน้ีเรากลบันาํเขา้มาขาย ในแง่ของ net profit margin เราเคยอยูท่ี่ 3% แต่ใน

ปัจจุบนัอยูท่ี่ 7%  9% และในปี 2561 เราสามารถทาํไดถึ้ง 12% ในแบรนดซ์าบีน่า มีประมาณ 12 collection ท่ีมี target ท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงในปัจจุบนัยงัมี channel ท่ีแตกต่างกนั การทาํ logistic การทาํ distribute สินคา้จึงมีความสาํคญั ไม่ใช่ทุกๆรุ่นจะขายไดใ้น

ทุกๆท่ี  ดูตามความเหมาะสมและความตอ้งการของลูกคา้ และเป้าหมาย ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะของรูปทรงของหนา้อกผูห้ญิง 

สินคา้ของซาบีน่าจึงมีดีไซนท่ี์สวยงามจากภายนอก แต่ภายในมีความแตกต่างของฟังกช์ัน่ เช่น อาจจะมีฟองนํ้ ามากๆทางดา้นขา้ง 

หรือ ดา้นบน หรือ ดา้นล่าง หรือ ไม่มีฟองนํ้ า หรือไม่มีโครง ซ่ึงแลว้แต่ความตอ้งการของลูกคา้ และอาจจะเป็นไปตามเทรนด ์

ตามกระแสในแต่ละช่วงเวลานั้น และมีระดบัราคาตั้งแต่ระดบัล่าง ท่ีมีราคาตั้งแต่ 300 บาท ไปจนถึงระดบัราคาท่ี 1,000-2,000 

บาทแลว้แต่สถานท่ีขายสินคา้รุ่นนั้นๆ จุดขายสินคา้ของ ซาบีน่าในประเทศมีทั้งหมด 580 จุดขายและ 103 จุดขายในต่างประเทศ 

ช่องทางของ NSR ท่ีมีการขายสินคา้อยา่งเช่น shopee  lazada ปัจจุบนัการขายทางดา้น line@เพ่ิมมากข้ึน การขายสินคา้ของ OEM 

ซ่ึงจะใหข้ายสินคา้ใหก้บัทางองักฤษและยโุรปเป็นส่วนใหญ่  ในส่วนของ business update พฒันาการ update ของซาบีน่าใน

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่ไดข้ยายโรงงานเพ่ิมข้ึนแลว้ เน่ืองจากข่าวท่ีมีกระแสในการท่ีจะเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 400 บาท ซ่ึงในปัจจุบนั

อยูท่ี่ 325 บาท น่าจะใชเ้วลา 5 ปีในการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่าใหถึ้งท่ี 400 บาท บริษทัจึงมีกลยทุธ์ในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตโดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การใชร้ะบบ lean manufacturing ท่ีบริษทัไดท้าํต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ ทาํทั้ง kaizen 

และ 5ส ในการพฒันาประสิทธิภาพเพ่ือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการผลิต แต่เราจะไม่ไปเพ่ิมโดยการลงทุนในการสร้าง

โรงงาน หรือ เพ่ิมคนงาน หรือ เพ่ิมเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัยงัตอ้งการสินคา้มาขายใหมี้รายไดท่ี้สูงข้ึนในแต่ละปี โดยการไปซ้ือ

สินคา้มาขาย เน่ืองจากปัจจุบนัค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนมากกบัในอดีตจึงทาํใหก้ารนาํเขา้ไดเ้ปรียบ และการ sourcing สินคา้บาง

รหสั ก็ทาํให ้gross profit margin สูงข้ึนมากกวา่ท่ีเราจะผลิตเอง ซ่ึง GPM ของการ sourcing อยูท่ี่ 59% แต่ GPM ของการผลิต

สินคา้เองอยูท่ี่ 50% ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะวา่ในอดีตคนท่ีเป็นคู่แข่งการคา้กลายมาเป็น supplier ใหเ้รา จะเป็นโรงงาน

ท่ีรู้จกักนัดีในสมยัท่ีเราทาํ OEM ดว้ยเร่ืองของ trade war ของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อจีน จึงทาํใหโ้รงงานในจีนมีปัญหาของ order 

ไม่เตม็ สงัเกตไดจ้ากการนกัท่องเท่ียวจีนนอ้ยลงในคร่ึงหลงัของปีท่ีแลว้ จึงทาํใหจี้นมอง แบรนด ์ซาบีน่าเป็นลูกคา้ท่ีสาํคญั  จาก

น้ีไปใน 3-5 ปีการเพ่ิมผลผลิตจะเป็นการซ้ือมาขาย  ส่ิงท่ีบริษทัตอ้งทาํมากข้ึนคือการทาํ merchandising ท่ีเก่งข้ึน เขา้ใจมากข้ึน 

ควบคุมคุณภาพใหดี้ข้ึน  และจะมีตน้ทุนสินคา้ท่ีตํ่ากวา่ท่ีเราผลิตเอง  และสาเหตุหลกัท่ียงัไม่ปิดโรงงานเป็นเพราะ เคยมีเคสของ

ลูกคา้เราในประเทศองักฤษท่ีปิดโรงงานเลย จึงทาํให ้supply  สินคา้ไม่ทนั เน่ืองจากทีม merchandising ทาํงานใหไ้ม่ทนั (การซ้ือ

มาขายใหไ้ม่ทนักบัการปิดโรงงาน) ซ่ึงบริษทัจะประคบัประคอง GPM ใหอ้ยูท่ี่ 50% ก็ถือวา่เก่งมากแลว้  ในเร่ืองของ Inventory

บริษทัมีอตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ จาก 0.8 และสูงข้ึนเร่ือยๆ เป็น 1.4 มีผลทาํให ้Inventory Turnover ลดลงเร่ือยๆจาก 

434 วนั  เป็น 255 วนั และบริษทัมีจาํนวนวนั Inventory Turnover อยูท่ี่ระดบั 200 กวา่วนัมาเป็นเวลา เกือบ 2 ปีกวา่แลว้ ซ่ึงถือวา่

เป็นระดบัท่ีเหมาะสมในการควบคุมจาํนวนของ Inventory การท่ีจะ control สินคา้ใหไ้ดดี้คือเราตอ้งสร้างรูปแบบสินคา้ใหต้รง

ตามตลาดออกมาใหข้ายได ้มากกวา่ขายไม่ได ้ รวมทั้งการหาสินคา้มาขายใหต้รงช่องทางท่ีแตกต่างกนั ตาม target ท่ีแตกต่างกนั 
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ส่วนในเร่ืองของคน บริษทัเคยลดคนใหสู้งสุดในปี 2554 ซ่ึงเป็นช่วงนํ้ าท่วม และค่าแรงขั้นตํ่าท่ีสูงข้ึน จาก 167 บาท เป็น 300 

บาท บริษทัจึงปรับกลยทุธ์การผลิตจากนัง่เยบ็เป็นยนืเยบ็  ทาํใหส้ามารถเพิ่มประภาพในการผลิตมากข้ึนโดยใชค้นนอ้ยลงเกือบ 

1,000 คน  ทาํใหบ้ริษทั save เงินไปประมาณ 180 ลา้นบาท  ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัยงัคงใชว้ธีิการยนืเยบ็อยูท่ี่ประมาณ 80% ถา้

ค่าแรงขั้นตํ่าท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ กาํลงัการผลิตท่ีนัง่เยบ็อีก 20% จะเปล่ียนเป็นยนืเยบ็ทั้งหมด และในอนาคตถา้ค่าแรงยงัปรับสูงเกิน 

400 บาท ไปอีกบริษทัก็จะทาํการ outsourcing ใหม้ากข้ึนกวา่น้ีอีก และในปี 2562 บริษทัจะทาํการ outsourcing ใหไ้ด ้36% จาก 

18% ในปี2561 ซ่ึงการทาํ outsourcing ท่ีมากข้ึนทางบริษทัก็ยงัคงควบคุมคุณภาพใหไ้ดเ้หมือนเดิม และทาํให ้GPM สูงมากข้ึนไป

ดว้ย  ซ่ึงในปี 2561 มีจาํนวนคนท่ีเพิ่มมากข้ึนจากปี 2560 แตจ่าํนวน PC กลบันอ้ยลงเป็นผลมาจากการเติบโตของ NSR ทาํให ้

บริษทัไม่ไดเ้ปิดร้านคา้เพ่ิม  การเปิดร้านคา้เพ่ิมมองวา่เป็นเร่ืองท่ีลา้สมยัไปแลว้ ส่วนจาํนวนคนเยบ็ท่ีมีจาํนวนมากข้ึนเป็นเพราะ

ยอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัจึงตอ้งผลิตสินคา้ใหท้นั มากกวา่ท่ีจะมองหาสินคา้มาขายอยา่งเดียวและยงัมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ต่างๆ รวมทั้งบริการส่งสินคา้ไปท่ีบา้นเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ เวลาท่ีไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านแลว้ของหมด ในการ launch 

โฆษณาของบริษทัไปเม่ือปีท่ีแลว้ส่งผลทาํใหต้ลาดของสินคา้ wireless shape เร่ิมออกมาเยอะมากข้ึนตามท่ี Sabina ไดท้าํ 

โดยเฉพาะในคร่ึงหลงับริษทัไดห้นักลบัไปทาํสินคา้ Doomm Doomm เพ่ือกนัลูกคา้ลืม และประสบความสาํเร็จ จนเป็น talk of 

the town สาํหรับเป้าหมายในช่วง3-5ปีต่อจากน้ี บริษทัมองวา่ การทาํ outsourcing เพ่ิมมากข้ึน ในแต่ละปี ท่ียงัควบคุมภาพใหดี้ ก็

จะทาํให ้GPM ดีข้ึน การเติบโตของ NSR มากข้ึนและวธีิอ่ืนๆท่ีจะทาํใหค้่าใชจ่้ายนอ้ยลง จะส่งผลทาํให ้net profit สูงข้ึน  และใน 

Quarter แรก ปี 2562 ตลาดโดยรวมค่อนขา้งท่ีจะซบเซา  แต่บริษทัยงัคงคาดวา่จะมียอดขายท่ีโตข้ึน 10% 

ต่อจากนั้น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ชิญนายสมคิด ผดุงเกียรติศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงินได้

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

  

ฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2561 

 ปี 2561 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 2,602.02 ลา้นบาท 

 มีหน้ีสินรวม จาํนวน 766.64 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,835.38 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2561 

 ปี 2561 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและการบริการ เท่ากบั 3,089.84 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นจาํนวน 427.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.04 สาเหตหุลกัเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 364.19 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายสินคา้ OEM เพ่ิม 66.63 ลา้นบาท 

 สาํหรับตน้ทุนขายและบริการ ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากบั 1,494.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 187.74 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 

คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.36 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 1,594.99 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 51.62 

ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้เพ่ิมยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

 สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี 2561 เท่ากบั 1,155.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของ ปี 2560 เป็น

จาํนวน 89.01 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อย 8.34 ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัยอ่ยมีการใชง้บส่งเสริมการขายและโฆษณาเพ่ิมข้ึน ทาํ

ใหบ้ริษทัฯมีกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 452.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 147.03 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 

48.17 เม่ือเทียบกบัปี 2560 
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 สาํหรับกาํไรสุทธิของบริษทัปี 2561 เท่ากบั 361.59 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 118.45 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 

48.72 จากปีก่อน  ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรต่อหุน้ปี 2561 เท่ากบั 1.04 บาท 

วเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ 1,594.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นอตัราร้อยละ 17.66 และคิดเป็นอตัรากาํไร

ขั้นตน้ร้อยละ 51.62 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 50.91 

 กาํไรจากการดาํเนินงานเท่ากบั 439.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.07 เม่ือเทียบกบัปี 2560 คิดเป็นอตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงานเท่ากบัร้อยละ 14.22 

 กาํไรสุทธิเท่ากบั 361.59 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 48.72 เม่ือเทียบกบัปี 2560 และคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 

11.65 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ หรือ ROE เท่ากบัร้อยละ 19.38 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลซ่ึงจะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40% ของกาํไรสุทธิ และมีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี ซ่ึงในปี 

2561  จากผลการดาํเนินงานในคร่ึงปีแรกบริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท และจากผลการดาํเนินในคร่ึงปี

หลงั บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 0.54 บาท รวมแลว้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2561 หุน้ละ 1.04 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 100 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดร้ายงานถึงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่โดยระบุถึงพฒันาการในปีท่ี

ผา่นมา 

โดยวฒันธรรมขององคก์รแลว้บริษทัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่มาก เน่ืองจากบริษทัมีความ

ตอ้งการใหมี้คนดีมาร่วมกนัทาํงาน  เม่ือทาง IOD จดัตั้ง CAC ข้ึนมา บริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมทนัทีในปีแรกเลย และบริษทัยงัไดรั้บใบ

ประกาศมาแลว้ 3 ปี และในปี 2561 บริษทัก็ไดรั้บการต่ออายใุบประกาศจาก CAC อยา่งต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึง จึงเป็นการการันตี

และตอกย ํ้ากบัคนท่ีร่วมกนัทาํงานในองคก์รใหค้าํนึงถึงเร่ืองน้ีเป็นหลกั  ซ่ึงจากการท่ีบริษทัไดรั้บใบประกาศในคร้ังน้ี บริษทัมอง

วา่ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของภาพลกัษณ์เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงภายในบริษทัเรามีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเขา้มาดูแลในเร่ืองของการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่  ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการเอาเปรียบ ท่ีจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือต่อผูถื้อหุน้ แตบ่ริษทั

ยงัเป็นธุรกิจท่ีโชคดีคือไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีจะตอ้งติดต่อกบับางอุตสาหกรรมท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีเร่ืองของการสมัปทาน หรือการยืน่

ซองประมูล จึงทาํใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการในเร่ืองของทุจริตคอร์รัปชัน่ไดง่้าย และมีการจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานของ

บริษทัทุกปี และรับทราบพฒันาการ CAC ใหค้รบถว้น ซ่ึงทีมงานของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอยูใ่น line square ของ CAC ท่ีจะพดูคุย

ในเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ  จึงทาํใหบ้ริษทัหาแนวทางป้องกนัและระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้รวมทั้งใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีบริษทัก็ไม่ไดมี้ของชาํร่วยหรือ voucher แจกใหก้บัผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการไม่รับกระเชา้

ของขวญัในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือเวยีนแจง้กบั ธนาคาร agency organizer supplier ท่ีทาํงานร่วมกบับริษทั 

และบริษทัไดท้าํแบบน้ีมา 5ปีแลว้ และชกัชวนใหม้าร่วมสมคัรเป็นสมาชิก CAC ซ่ึงมาทราบทีหลงัวา่ IOD มีการมอบโล่เกียรติ

บตัร ถา้บริษทัใดชกัชวน คู่คา้หรือบริษทัอ่ืนมาเขา้ร่วม CAC ไดค้รบ 10 บริษทั ถา้ทางภาคเอกชนไดค้่อยเร่ิมข้ึน ก็น่าจะเป็นผลดี

กบัสงัคมของเรา  และภายในของบริษทัเราก็มีการใหแ้จง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่   ยกตวัอยา่งเช่น บริษทัไดร้ณรงคใ์นเร่ือง

ของ Zero west เพราะฉะนั้นในการตดัผา้จะเหลือเศษผา้ใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงเศษผา้ท่ีเหลือสามารถขายเป็นเงินกลบัมาได ้ซ่ึงทาง 

internal audit สามารถจบัไดว้า่มีพนกังานบางท่านนาํของตรงน้ีออกไปขายเพ่ือใชใ้นธุรกิจบางประเภทและนาํเงินเขา้กระเป๋า

ตนเอง และบริษทัไดใ้หบ้ทลงโทษกบัพนกังานท่ีกระทาํผดิแลว้  ซ่ึงการรายงานในแต่ละคร้ังของ internal audit จะมีการรายงาน

เร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่อยูด่ว้ย 

               ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่  
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 คุณพรนริศร์ ลลีาอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ถามคาํถามว่า 

คุณพรนริศร์ ลลีาอาภรณ์  อยากถามเร่ืองผลตอบรับของ Seamless fit และเร่ืองการ Marketing เพราะวา่เห็นโฆษณาหลายอนัท่ี

ไม่ไดอ้ยูใ่นน้ี มนัดูน่าจะเป็น viral หลายอนั แต่ก็ไม่ได ้ viral เท่าไหร่ เห็นมีคนแชร์ใน comment ประมาณ

หลกัพนัตน้ๆถึงสองพนัประมาณน้ี ผมคิดวา่ควรจะมียอดท่ีสูงกวา่น้ีและอีกคาํถามคือ เร่ือง Quiz Shopee มีแต่

คนวา่ในคอมเมน้ทว์า่คาํถามยากไปอยากใหห้าชอ้ยส์ท่ีง่ายกวา่น้ี ถา้ยากไปคนจะไม่ค่อยชอบครับ 

คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร  วนัน้ีเป็นวนั AGM  นะครับวนัน้ีเราไม่สามารถเอาส่ิงท่ีทาํในปีน้ีมาใชไ้ด ้เพราะฉะนั้นตอ้งเอาของปีท่ี

แลว้มาใชก่้อนเราเองก็มองวา่เรายงัคงรักษา target ท่ีเราคิดวา่เราจะทาํไดใ้นปีน้ีดีท่ีสุด ในเร่ืองของ Seamless 

fit จริงๆแลว้มนัมีหลายช่องทางในการดูนะครับ ก็ไม่ทราบวา่ท่ีไปเห็นมี comment แค่ พนักวา่ ๆ นั้นเห็นจาก

ช่องทางไหน แตใ่นความเป็นจริงเร่ืองท่ีชมพูไ่หลล่ืนเน่ีย viral ยิง่กวา่ จริงๆแลว้ marketing เรามีหลาย

ช่องทางมากนะแค่วนัแรกก็เป็นลา้นววิแลว้ไม่ใช่หลกัพนั ส่วนในเร่ืองของ Quiz Shopee จะรับไปปรับปรุง

เปล่ียนใหง่้ายข้ึนครับ 

  

 หลงัจากท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบคาํถามผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้

ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่   เม่ือไม่มีจึงขอผา่นไปวาระการประชุมต่อไป เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่ตอ้งมีการลงมติ 

                                                 

วาระที ่3  พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ  งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปีส้ินสุด ณ. วนัที ่

31 ธันวาคม 2561 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ บริษทัไดน้าํรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร 

ขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสาํนกังาน เอ.เอม็.    

ที. แอสโซซิเอทและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดป้รากฏในรายงานประจาํปี 2561 ซ่ึงไดส่้งให ้

ท่านผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ประจาํปีส้ินสุด ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

         ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย                273,503,410  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 

    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 

    งดออกเสียง               0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 

                    บตัรเสีย                                 0  เสียง                    คิดเป็นร้อยละ           0 

  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่4  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไร   เงนิปันผล และเงนิสํารอง ประจาํปี พ.ศ. 2561 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ 

นอ้ยกวา่  ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสาํรองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด  ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนสาํรอง

ตามกฎหมายเตม็จาํนวน ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั และขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 46 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไว้

เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 ในปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน  242.08  ลา้นบาท และกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 

จาํนวน  361.59   ลา้นบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินหุน้ละ 1.04 บาท  มีจาํนวนหุน้ 347.50 ลา้นหุน้  รวมเป็นเงิน 361.40 

ลา้นบาท แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เป็นเงินหุน้ละ 0.50 บาท  มีจาํนวน 

347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 173.75 ลา้นบาท   ดงันั้นเงินปันผลท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเป็นเงินปันผลหุน้ละ 0.54 บาทจาํนวน 

347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 187.65 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมประจาํปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ40ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสาํรองตามกฎหมายตามจาํนวนท่ี

กฎหมายกาํหนดโดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อ

หุน้ ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไร เงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2561 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติัให ้ จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 จากผลกาํไรสะสมประจาํปี 2561 โดยจ่าย

เป็นเงิน หุน้ละ   1.04   บาท แบ่งเป็น   

                                -  จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ซ่ึงจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี  3  กนัยายน  2561 

                                -       จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใหผู้ถื้อหุน้ ท่ีมีรายช่ือ ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562  ในอตัราหุน้ละ 0.54 บาท 

กาํหนดจ่าย วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย                241,496,310  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  88.30 

    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0 

    งดออกเสียง 32,007,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   11.70 

                                              บตัรเสีย                                  0   เสียง                    คิดเป็นร้อยละ        0 

  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิม่อกีหนึ่งท่าน 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและตามขอ้บงัคบั 

ของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดใหทุ้กปีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี จาํนวน 1 ใน 3  

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้ซ่ึงปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 

10  ท่าน สาํหรับในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน คือ 
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1.  นางสาวสมศรี   ศรีปทุมรักษ ์           กรรมการบริษทั,กรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  นายยทุธนา    อดิพฒัน์      กรรมการอิสระ,กรรมการตรจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

และแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมใหม่อีกหน่ึงท่าน คือ  นางสาวเพญ็ศรี   สุธีรศานตเ์ป็น กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ิมจากเดิมอีกหน่ึงท่าน 

 ในวาระน้ี การเสนอช่ือบุคคลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น เป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย 

อยา่งเท่าเทียมกนั ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลท่ีตนเองพิจารณาเห็นวา่ มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนท่ี 

จะทาํหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ส่วนอาํนาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการ กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของผูถื้อหุน้ 

 โดยท่ีบริษทัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอเร่ือง เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ 

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ 

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 แตป่ระการใด 

  กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ไดพิ้จารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระทั้งหมดและกรรมการท่ีแต่งตั้งเพ่ิมในปีน้ี คือคุณเพญ็

ศรี สุธีรศานต ์ มีคุณสมบติัครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จาํกดั และตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย ์ และสาํนกังาน 

ก.ล.ต. กาํหนด เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มี

ประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้ 

  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแตง่ตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่านขา้งตน้

เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึงคือ นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์นายยทุธนา อดิพฒัน์ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมอีกหน่ึงท่านคือ 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ สาํหรับประวติักรรมการทั้ง 3 ท่าน  ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมเอกสารเชิญประชุมแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ยลาํดบัท่ี 3 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไป

อีกวาระหน่ึง 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  และกรรมการท่ีตอ้งแต่งเพ่ิมอีกหน่ึงท่านในปีน้ี  ดว้ยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ตามลาํดบั 

ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 
ร้อย

ละ 

จาํนวน

เสียง 

ร้อย

ละ 

จาํนวน

เสียง 

ร้อย

ละ 

จาํนวน

เสียง 

ร้อย 

ละ 

นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ ์ 273,503,410 100.00 0 0 0 0 0 0 

นายยทุธนา     อดิพฒัน ์ 273,493,110 100.00 10,300 0 0 0 0 0 

นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ 273,503,410 100.00 0 0 0 0 0 0 

 

 คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

โดยแต่งตั้งนายยทุธนา อดิพฒัน์ และนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์เป็นกรรมการอิสระอีกตาํแหน่งหน่ึงดว้ย 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมตั ิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหก้ารพิจารณาในวาระน้ี มีความโปร่งใสเป็นธรรม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล และไม่เกิด Conflict of interest ดงันั้นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงไม่ 

มีสิทธิออกเสียง และไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี ไดแ้ก่ 

  - นายวโิรจน์    ธนาลงกรณ์  

  - นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร 

  -       นายสมคิด                              ผดุงเกียรติศกัด์ิ   

  -       นางสาวสมศรี  ศรีปทุมรักษ ์

                      -        นางสาววชิรวรรณ                แยม้ศรี  

 ในวาระน้ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จึงขอเรียนเชิญ  ผศ. รววีลัย ์ภิยโยพนากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผูน้าํเสนอในวาระน้ี 

 จากนั้น กรรมการทั้ง 5 ท่าน ไดเ้ดินออกจากท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั  

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติั กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเดิมท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนพ้ืนฐานสาํหรับกรรมการทุกคนในอตัราเท่ากนัและค่าตอบแทนตามความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม ตลอดจนบาํเหน็จกรรมการ ดงัน้ี 

 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน(บาท/เดอืน) 

ประธานกรรมการ 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 

ประธานกรรมการบริหาร 5,000 

กรรมการ 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 

กรรมการบริหาร 5,000 

  

บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท  โดยใหมี้การจ่ายเป็นรายไตรมาส  และใหก้รรมการมี 

อาํนาจจดัสรร  และกาํหนดส่วนแบ่งระหวา่งกนัเอง 

 ซ่ึงในปี 2561  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 1,560,000 บาท บาํเหน็จคณะกรรมการ  2,780,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 300,000 บาท  

 การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัไดพิ้จารณา

อยา่งรอบคอบโดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  การขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน  

รวมถึงอาํนาจ  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนปี2562  แก่คณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

1.ค่าตอบแทนกรรมการ 

   - ประธานกรรมการ 

   - กรรมการ 

   - บาํเหน็จรายไตรมาส 

 

30,000บาท/คน/เดือน 

10,000บาท/คน/เดือน 

ไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท  โดย

ใหมี้การจ่ายเป็นรายไตรมาส  

และใหก้รรมการมีอาํนาจ

จดัสรรและกาํหนดส่วนแบ่ง

ระหวา่งกนัเอง 

 

30,000บาท/คน/เดือน 

10,000บาท/คน/เดือน 

ไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท  โดย

ใหมี้การจ่ายเป็นรายไตรมาส  

และใหก้รรมการมีอาํนาจ

จดัสรรและกาํหนดส่วนแบ่ง

ระหวา่งกนัเอง 

2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   - กรรมการตรวจสอบ 

 

5,000บาท/คน/เดือน 

5,000บาท/คน/เดือน 

 

5,000บาท/คน/เดือน 

5,000บาท/คน/เดือน 

3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 

   - ประธานกรรมการบริหาร 

   - กรรมการบริหาร 

 

5,000บาท/คน/เดือน 

5,000บาท/คน/เดือน 

 

5,000บาท/คน/เดือน 

5,000บาท/คน/เดือน 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั การกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

         ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย               113,741,410   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

    ไม่เห็นดว้ย  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0 

    งดออกเสียง        0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0  

                                            บตัรเสีย                                  0    เสียง                   คิดเป็นร้อยละ       0 

 

                              ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

  ซ่ึงมากกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง จาํนวน  113,741,410   หุน้ (โดยไม่นบัคะแนนเสียง ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย) 

  ต่อจากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเหลือ                        

ต่อไป 

 

วาระที ่7  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และ

แนวทางการปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติั 
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แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีของบริษทัทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

ขอ้7(7)  ระบุใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน  จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชีรายเดิม

ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้  หา้รอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทั

สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้                                                                                        

ซ่ึงปี 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น  ทะเบียนเลขท่ี 4563  

    (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี2558-2559เป็นระยะเวลา 2 ปี  ) และ/หรือ 

2. นายชยัยทุธ องัศุวทิยา  ทะเบียนเลขท่ี 3885     

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี2560-2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี) 

  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท    

  โดยในปี 2562  กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ทั้งส้ิน 960,000 บาท เท่ากบัปี 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  จากผลงานและความต่อเน่ืองของงานสอบบญัชี  

รวมถึงการจดัทาํรายงานการประสานงานต่างๆและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  ซ่ึงท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีแห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที 

แอสโซซิเอท  มีผลงานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ท่ีเสนอขออนุมติัแต่งตั้ง  

มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ทะเบียนเลขท่ี  4563 และ/หรือ 

2. นายชยัยทุธ องัศุวทิยา  ทะเบียนเลขท่ี  3885  

 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2562 อีกวาระ

หน่ึง  

 เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มี

ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้

เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและรับทราบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

             

                หน่วย :  บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 960,000 960,000 

บริษทัยอ่ย 1 บริษทั 690,000 690,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, คา่ไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ 
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บญัชีของบริษทั 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี 

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

          ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย                273,503,410  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0 

    งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 

                                            บตัรเสีย                                  0  เสียง                   คิดเป็นร้อยละ            0 

  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

 หลงัจากส้ินสุดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  

หรือใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 

 

                 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงไดเ้รียนเชิญประธานท่ีประชุม กล่าวปิดประชุม 

 

 ประธานกรรมการ  กล่าวต่อท่ีประชุม วา่ ผลของการลงมติในแต่ละวาระ ไดแ้สดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ ผมในนามของ

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนบริษทั อนัส่งผลให ้ กิจกรรมต่างๆของบริษทัฯ 

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ซ่ึงรวมถึงการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ทั้งน้ีบริษทัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บการสนบัสนุนจากท่านใน

โอกาสต่อไปดว้ย และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีน้ี 

 

 ปิดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

 

          

                            

                                (นายวโิรจน์    ธนาลงกรณ์) 

                        ประธานท่ีประชุม 

   

 

 

              (น.ส.วาจา     มุขโต)  
          เลขานุการบริษทั 


