
คาํถาม- คาํตอบ จากงาน Opportunity Day วนัที ่18 พฤษภาคม 2563 

บริษทั  ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน) 

 

 

ข้อที1่. ค่าเส่ือมราคาและดอกเบีย้จาก TFRS16 เท่าไหร่ หากหักผลกระทบ TFRS16 กาํไรสุทธิ

จะเป็นเท่าไหร่ 

ตอบ  ไม่เกิน 1 ลา้นบาท กาํไรสุทธิจะเป็น 71 ลา้นบาทครับ 

 

ข้อที2่. กลยทุธ์หลกัในการขบัเคลือ่นธุรกจิในช่วงไตรมาส 2/2563 มีอะไรบ้าง 

ตอบ  เนน้การขายผา่นช่องทาง Online เพ่ิมมากข้ึนครับ 

 

ข้อที3่. แนวโน้มผลการดาํเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรก ในภาวะปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

ตอบ  ซาบีน่าสามารถมีผลประกอบการท่ีดีและน่าพอใจในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั

ครับ 

 

ข้อที4่. ภาพรวมทั้งปี 2563 บริษทัมีการปรับเป้าหมาย หรือแผนงาน เพือ่ให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง 

ตอบ  รอประเมินสถานการณ์ยอดขายสกัระยะก่อนเพ่ือความแม่นยาํในการปรับ

เป้าหมายของทั้งปีครับ 

 

 



ข้อที5่. บริษทัมีการขยายตลาดใหม่ๆ อย่างไรบ้าง 

ตอบ  เพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายและขยายตลาดในหลายๆดา้น เช่น การทาํหนา้กากผา้,

การจาํหน่ายผา่นตูเ้วนด้ิงพลสั เป็นตน้ครับ 

 

ข้อที6่. บริษทัมีการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ คดิเป็นสัดส่วนเท่าไร 

ตอบ  ในไตรมาส 1 มีสดัส่วนอยูท่ี่ 9 % ครับ 

 

ข้อที7่. อุปสรรคในการส่งสินค้าออกต่างประเทศมีอะไรบ้าง  

ตอบ  มีเก่ียวกบัสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ และการชะลอตวัคาํสั่งซ้ือครับ 

 

ข้อที8่. บริษทัมีแผนออกแคมเปญอะไรบ้างในช่วงไตรมาส 2/2563 เพือ่กระตุ้นกาํลงัซ้ือ หลงัจาก

ห้างเร่ิมเปิดให้บริการ 

ตอบ  มีแคมเปญหลายๆอยา่งเพ่ือกระตุน้ปริมาณความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคครับ 

 

ข้อที9่. แนวโน้มการส่ังผลติ outsource จากต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งปริมาณส่ังผลติและ

มาร์จิน้ 

ตอบ  ทยอยนาํเขา้ตามแผนการตลาดและโปรโมชัน่ในแต่ละช่วงเวลาครับ 

 

 



ข้อที1่0.  หลงัจากเปิดห้างเมื่อวานเห็นภาพเป็นอย่างไรบ้าง 

ตอบ  ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ครับ 

 

ข้อที1่1.  หลงัรัฐบาลผ่อนคลายลอ็กดาวน์ จะส่งผลดต่ีอยอดขายในเดอืน พ.ค.-มิ.ย.63 หรือไม่คะ 

ตอบ  ส่งผลดีต่อยอดขายเน่ืองจากร้านคา้สามารถกลบัมาดาํเนินกิจกรรมไดต้ามปกติ

ครับ 

 

ข้อที1่2.  NSR ตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง เพิม่ขึน้เท่าไหร่ใน 2Q 

ตอบ  มีแนวโนม้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวค้รับ 

 

ข้อที1่3.  จากการเพิม่การขายหน้ากาก จะเข้ามาชดเชยการขายชุดช้ันในทีล่ดลงไปได้หรือไม่ 

คาดว่าจะมียอดขายทั้งปีเท่าไหร่ 

ตอบ  ไม่สามารถชดเชยไดท้ั้ง 100% และทางดา้นยอดขายตอ้งรอดูผลประกอบการสกั

ระยะหน่ึงก่อน เพ่ือประกอบการประเมินทั้งปีท่ีแม่นยาํครับ 

 

ข้อที1่4.  ปัญหาโควดิกระทบภาคการผลติเรามากน้อยแค่ไหนครับ 

ตอบ  กาํลงัการผลิตยงัเท่าเดิมแต่เราหนัไปผลิตหนา้กากผา้แทนชุดชั้นในครับ 

 

 



ข้อที1่5.  ในไตรมาส 2/63 บริษทัจะออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายหรือไม่คะ จะเป็นแคมเปญ

อะไรบ้าง แล้วจะทาํให้ยอดขายฟ้ืนกลบัขึน้มาได้มั้ย 

ตอบ  มีการทาํโปรโมชัน่ตามแผนท่ีวางไวห้ลายรูปแบบเพ่ือกระตุน้ยอดขายครับ 

 

ข้อที1่6.  การขายหน้ากาก ปีนีต้ั้งเป้าหมายไว้อย่างไรคะ และใน 3-5 ปี เรามองอย่างไร 

ตอบ  หนา้กากผา้จะเป็น new normal  และ  คาดวา่จะเป็นส่วนหน่ึงของสายการผลิต

ต่อไปในอนาคตครับ 

 

ข้อที1่7. ประเมินภาพรวมธุรกจิในไตรมาส /2563 เป็นอย่างไรบ้างคะ โครงสร้างรายได้มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างไร และจากการทีภ่าครัฐทยอยปลดลอ็คมาตรการณ์ควบคุมโรค ห้างเปิด

ให้บริการได้ สู่อานิสงส์เราในไตรมาส 2/2563 จะดกีว่าไตรมาส 1/2563 มากน้อยแค่ไหนและมอง

ว่าคร่ึงปีหลงัสถานการณ์จะดขีึน้มากน้อยแค่ไหน วางแผนรับมืออย่างไร แผนการลงทุนในปี 

2563 มีการปรับเปลีย่นใหม่หรือไม่ อย่างไร ใช้เงนิลงทุนเท่าไหร่ 

ตอบ  คาดวา่สถานการณ์จะเร่ิมดีข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นตน้ไป และ ยงัไม่มีแผนลงทุน

เพ่ิมในปี 2563 ครับ 

 

ข้อที1่8.  การ OEM ชุดช้ันใน ในไตรมาส 2 จะฟ้ืนกลบัขึน้มาได้หรือยงัคะ ตลาดต่างประเทศ

กลบัมาหรือยงั 

ตอบ  ยงัไม่ฟ้ืนตวั เพราะ สถานการณ์ในต่างประเทศยงัไม่ดีข้ึนครับ 

 



ข้อที1่9. ปัจจุบันมีบริษทัหันมาผลติหน้ากากผ้าเป็นจาํนวนมาก บริษทัได้มกีาร monitor 

demand-supply ของหน้ากากหรือไม่ และมีการเตรียมพร้อมรับความเส่ียงในการเกดิ 

oversupply ของหน้ากากผ้าอย่างไร หน้ากากผ้าที่ Sabina ผลติ สามารถส่งออกแทนยอดส่งออก

ของบริษทัทีต่กลงได้หรือไม่ 

ตอบ  เรามองวา่ในอนาคตหนา้กากผา้จะเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนั / เร่ิมมี order 

สัง่ผลิตจากต่างประเทศเขา้มาแลว้บา้งครับ 

 

ข้อที2่0. เราสามารถรักษาอตัรากาํไรสุทธิให้เท่าปี19 ได้หรือไม่ และมีวธีิทาํอย่างไรบ้างครับ 

ตอบ  เป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีเราตั้งใจไวค้รับ 

 

ข้อที2่1. แนวโน้มในไตรมาส 2/63 เช่ือว่ายงัสามารถทาํกาํไรได้ ด้วยกลยุทธ์อย่างไรบ้างครับ 

ตอบ  เนน้การขาย online ใหม้ากข้ึนและมีการจดั โปรโมชัน่ใหม่ๆเพ่ือกระตุน้ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคครับ 

 

ข้อที2่2.  หน้ากาก margin เป็นยงัไงบ้างครับ  

ตอบ  หนา้กากผา้มี margin 20-30% ครับ 

 

ข้อที2่3. ถ้าไตรมาสหน้าโชว์ยอดขายหน้ากากด้วยได้ไหมครับ 

ตอบ  ไดค้รับ 



 ข้อที2่4. แผนงานตลาดต่างประเทศเป็นยงัไง 

ตอบ  ชะลอตวัครับ 

 

ข้อที2่5. หน้าร้านมีขายหน้ากากหรือไม่คะ หรือมีเฉพาะทางออนไลน์ 

ตอบ  มีจาํหน่ายทั้ง shop Sabina ,ช่องทาง online และตูก้ดเวนด้ิงพลสัครับ 

 

ข้อที2่6. ยอดขายออนไลน์ จะเข้ามาทดแทนยอดขายหน้าร้านในปีนีห้รือไม่คะ 

ตอบ  ทดแทนไดบ้างส่วนครับ 

 

ข้อที2่7. เราตั้งเป้าหมายยอดขายจากช่องทาง Commerce ทั้ง Live-commerce , Social 

Commerce ในปี 2563 รวมเท่าๆไหร่ และในไตรมาส 1/2563 ทาํได้แล้วเท่าไหร่ คดิเป็นกี ่% ค่ะ 

ตอบ  สดัส่วนยอดขาย online อยูท่ี่ 15% ของยอดขายรวมใน ไตรมาส 1ครับ 

 

ข้อที2่8.  กาํลงัการผลติรวมปัจจุบันอยู่ทีเ่ท่าไร 

ตอบ  9 ลา้นช้ินต่อปีครับ 

 

ข้อที2่9. โรงทาํฟองนํา้ แทนทีจ่ะเสริมหน้าอก น่าจะลองนํามาใช้เสริมจมูกสําหรับหน้ากากผ้า 

ตอบ  ขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํครับ 



ข้อที3่0. ในช่วงหลงัเห็นการโปรโมทของบริษทัผ่าน IG ด้วยการใช้พรีเซนเตอร์สาวคพัใหญ่มาก

ขึน้ ไม่ทราบว่าเป็นอกีหน่ึงใน segment ทีบ่ริษทัวาง strategy ไว้ในช่วงนีรึ้ป่าวครับ ? 

ตอบ  เป็นส่วนหน่ึงใน segment ในการขาย และ โปรโมชัน่ ครับ 

 

 

 

 

 

 


