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ข้อที1่. โรงงานที่จีนต่อจากนี้จะสามารถ Outsource ให้ SABINA ในราคาที่ถูกเหมือนปีที่ผ่านๆ

มาได้ไหมครับ?  เพราะ ทาง US China Trade War น่าจะลดลงแล้ว การส่งของจาก จีนมาที่

ไทยตอนนีต้ิดขดัอย่างไรไหมครับเพราะ Logistics อาจจะไม่สะดวกเหมอืนแต่ก่อน 

ตอบ  ในความเป็นจริงจากการท่ี US China ลดปัญหา Trade War ลง เป็นแค่ภาพใหญ่ๆ 

ในความสัมพนัธ์ของโรงงานจีนกบัเราท่ีเรามีอยู่ ซ่ึงในอดีตเป็นคู่แข่งเราในการนาํเสนอสินคา้

เพื่อผลิต OEM ขายใหก้บัต่างประเทศ วนัน้ีเขามองเราเป็นลูกคา้สาํคญั ในช่วง Covid หรือ ช่วง 

Trade War เราเป็นลูกคา้ท่ีสําคญักบัเขามากข้ึน และเป็นโรงงานท่ีไม่ไดรั้บ order จาก US 

ทั้งหมดก็ยงัเป็นโรงงานท่ีเรารู้จกัดีในเร่ืองของคุณภาพและในวนัน้ีระดับราคาก็ไม่ได้สูงข้ึน 

เพราะเราเป็นลูกคา้หลกัรายใหญ่ของเขาแลว้ในเวลาน้ี 

 

ข้อที่2. GPM% ที่ลดลงมา YoY เกิดจากอะไรเป็นสาระสําคัญครับ? โดยเฉพาะส่วนของที ่

SABINA ผลติเอง Lead Time ในการผลติ ตั้งแต่ออกแบบถึงหน้าร้าน กีเ่ดือน ผลติใหม่นาน

ขนาดไหน? 

ตอบ  GMP ท่ีลดลงมา YoY เกิดจากท่ีเราอธิบายไปในตอนท่ีเรา Present ว่า เป็นเพราะ

ช่วง Q2 มีการ Lockdown เน่ืองจากปัญหา Covid แต่โรงงานเราไม่ได ้Lockdown  รัฐบาลให ้

Lockdown เฉพาะร้านคา้ท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ Department Store ต่างๆ เราจึงตอ้งระมดัระวงั

ในเร่ืองของการผลิตชุดชั้นในอย่างต่อเน่ือง จึงไดโ้อกาสในการผลิตหนา้กากผา้ ซ่ึงเป็นสินคา้ 

hygiene product ท่ีเราไม่สามารถขายในราคาแพงได ้ในเวลานั้นเป็นการกระทาํเพื่อสังคม

มากกว่า จึงไม่ไดใ้ส่ margin เขา้ไปเยอะ  รวมทั้งโรงงานเรามีการบริจาค ในเวลานั้น ในการเยบ็

ฟรีสาํหรับหนา้กากผา้ท่ีมอบใหก้บัทางโรงพยาบาล โดยเฉพาะ ศิริราชโรงพยาบาล จนกลายเป็น



ท่ีมาของธุรกิจรับเยบ็หนา้กาผา้ในปีท่ีผ่านมา  โดยปกติชุดชั้นในของเราใช ้Lead time ประมาณ 

3 เดือน ถา้ถึงหนา้ร้านแลว้จะใชเ้วลาประมาณอีก 1 สัปดาห์  

 

ข้อที่3. การใช้ SGA ในปีนี้จะเน้นใช้ทํากับอะไรบ้างครับ?  แผนงานการนําสินค้า Brand 

SABINA ไปบุกตลาดต่างประเทศ ตอนนี้ มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ? เพราะที่ผ่านมา

ยอดขายส่วนนีเ้พิม่ขึน้เร่ือยๆ แต่กม็าเจอ COVID กระทบ 

ตอบ  ในเร่ืองของ SG&A ในปีใหม่น้ี คงจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของการดูจงัหวะใน

การใชง้บการตลาด เพราะเรายงัเช่ือว่าในปีใหม่น้ี Covid อาจจะยงัข้ึนๆลงๆ อาจะมาหรือไม่มา 

การ Louch โฆษณาหรือ campaign  ใหญ่กจ็ะตอ้งหาโอกาสเหมาะๆ ดูกระแสของโรคภยัไขเ้จบ็

น้ีให้ดี ก็จะทาํให้สามารถทาํให้เราประหยดัค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้ งในการใช้งบประมาณทาง

การตลาด เราใช้มากส่ือของ Social media และ online ซ่ึงเป็นการใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากกวา่การใชแ้บบ offline เพราะสามารถจบั target group ของตวัสินคา้และ ระดบัราคาไดอ้ยา่ง

แม่นยาํกว่า จึงคาดว่า SG&A ก็จะดีข้ึนจากกอ้นของการใช้งบการตลาดในปีใหม่น้ี รวมทั้ง

พนกังานของเราท่ีลดลงจากสภาพ Covid ทาํให้ลดลงไปถึง 600 คน ซ่ึงเป็นการออกเองโดย

ธรรมชาติ บริษทัเราไม่ไดมี้การจา้งออกหรือมีการลดเงินเดือนอะไรทั้งส้ิน ไม่มีการลดเงินเดือน 

แถมเรายงัมีโบนสัใหอี้กต่างหาก แต่พนกังานของเราท่ีลดลงเน่ืองจากพนกังานโรงงานของเราท่ี

เราระมดัระวงัเร่ืองการปล่อยงาน OT มากเป็นพิเศษ เพื่อประคบัประคองไม่ไดร้ะดบั Inventory 

สูงข้ึน ดงันั้นแลว้จึงทาํให้พนกังานบางคนท่ีตอ้งการรายไดเ้พื่อจุลเจือครอบครัวออกไปรับงาน

ขา้งนอก โดยเฉพาะพนกังานผูช้ายออกไปหลายคนซ่ึงในline การผลิตของเรามีผูช้ายถึง 30-40% 

ซ่ึงพนกังานท่ีออกไปจาํนวน 600 คน 60-70% เป็นการออกจากงานในส่วนของ line ผลิต ซ่ึงเรา

กไ็ม่ไดก้งัวล เพราะพนกังานท่ีออกไปเหล่าน้ีเคา้ออกไปเป็นพนกังานขบัรถ Grab food , food 

panda ท่ีเป็นพนกังานส่งอาหาร ซ่ึงไดร้ายไดดี้กว่า เป็นจงัหวะ คนท่ี work from home อยูก่บั

บา้นมากข้ึน ทาํให้มีรายได้จากตรงน้ีเป็นกอบเป็นกาํมากข้ึน จึงทาํให้หลายคนออกไป ใน



ขณะเดียวกนัเราก็ไม่ไดก้งัวลว่า line ผลิตจะเล็กลง เน่ืองจากเราตั้งใจให้เล็กลงไปเร่ือยๆโดย

ธรรมชาติจากน้ีเป็นตน้ไป ถือเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของเรา  เวลาท่ีสินคา้เราไม่พอ เราก็จะ out 

sourcing นาํเขา้จากเวยีดนามและจีน เขา้มาขาย ซ่ึงใหต้น้ทุนดีกวา่ น่ีคืนแผน SG&A ของเรา 

 การนาํ SABINA Brand บุกต่างประเทศ ตอนน้ีกไ็ปเวียดนามและฟิลิปปินส์เป็นหลกั ท่ี

ผา่นกมี็อุปสรรคเหมือนกบัเมืองไทย เพราะสถานการณ์ Covid กข้ึ็นๆลงๆในแต่ละช่วงของปี ใน

แต่ละประเทศท่ีเคา้เจอ Super Spreader บา้ง ในแหล่งท่องเท่ียวบา้ง ซ่ึงในเวลาน้ีกน่็าจะกลบัมา

คลา้ยกบัประเทศไทย และยงัคงคาดหวงัว่าถา้ การคา้ขายได ้ เดินทางได ้โรงแรมมีคนพกัสาย

การบินกลบัมา Tourist กลบัมา มนักจ็ะกลบัมานะครับ แต่ตอนน้ีในดา้น domestic conjunction 

กเ็ร่ิมเห็น sign ท่ีดีข้ึนแลว้ เน่ืองจากวคัซีนท่ีเขา้มา ทาํให้ทุกคนมีความมัน่ใจและกค็วามท่ีเกิด 

panic จาก Covid ลดนอ้ยลงไปเยอะ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจกจ็ะกลบัมานะครับ 

 

ข้อที4่. อยากทราบ แนวโน้มของรายได้ และ GPM% SGA% ปีนีค้รับ 

ตอบ  คาํถามน้ีคลา้ยๆกบัท่ีผ่านมาแลว้นะครับ รวมทั้งท่ีผมได ้Present ไปแลว้ใน 

Oppday ท่ีเพิ่งจบไป รายไดใ้นปี 2021 เราตั้งเป้าจะเติบโตได ้15% เน่ืองจากปีท่ีแลว้มนัจะมีเดือน

เมษายน และ อีกคร่ึงเดือนของพฤษภาคมท่ีเราไม่ไดข้าย เน่ืองจากการ Lockdown ท่ีรัฐบาล

ประกาศใหปิ้ดห้างสรรพสินคา้ และจุดขายทั้งหมด และในปีน้ีแน่นอนว่าในส่วนนั้นจะเพิ่มข้ึน

ไดอี้กประมาณ 10% ส่วนอีก 5% ท่ีเราคาดวา่จะเพิ่มไดเ้กิดจากความสามารถและแนวทางการทาํ

แผนของเราในการขยายยอดขายของเรา แต่ว่า gross profit margin อาจจะไม่ไดส้วยเท่ากนั 54% 

เหมือนปี 2019 นะครับ เน่ืองจาก level ของระดบัราคาของเราตํ่าลงซ่ึงเราตอ้งยอมรับ  วนัน้ีเรา

พยายามจะออกสินคา้ท่ีคลา้ยกบั fast fashion ราคาจบัตอ้งได ้และคนส่วนใหญ่ซ้ือไหว เพราะ

ฐานของเศรษฐกิจในภาพรวมหลงัจาก Covid wave1 ทาํใหค้นมีรายไดน้อ้ยลง บางคนยงัไม่มี

งานทาํ มี unemployment มากข้ึน  ทั้งการลม้ละลายของกิจการระดบั SME ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง 

Tourist ท่ียงัไม่กลบัมา และภาพของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็ไม่ไดดี้ข้ึนในเวลาน้ี  เราก็เลยยงั



มองว่า GPM เราดีท่ีสุดน่าจะไปแตะท่ีระดบั 49-52% เท่านั้นนะครับ ส่วน SG&A ไดต้อบไป

แลว้ในขอ้แรกๆนะครับ 

 

ข้อที5่. กาํไรปีนีค้าดว่าจะเติบโตเท่าไหร่ครับ 

ตอบ  โดยกฎของ กลต.  (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย)์ ทาํให้เราไม่สามารถแจง้เร่ืองกาํไรว่าจะเติบโตเท่าไหร่นะครับ แต่เราสามารถคาด

เดากนัไดเ้องว่า SG&A เราจะทาํอย่างไร GPM เรากไ็ดพู้ดไปแลว้ และยอดขายท่ีเราคาดว่าจะ

เติบโต 15% ตรงน้ีกค็งไปเดาทางกนัเองไดน้ะครับ 

 

ข้อที่6. อยากเสนอให้ทางบริษัทออกแคมเปญ เน้นเจาะกลุ่ม LGBTQ ครับ เพราะนอกจากจะ

เป็นแคมเปญทีน่่าสนใจ แล้วจะได้ลูกค้าเพศชายเพิม่มาอกีด้วย 

ตอบ  อนัท่ีจริงเร่ืองของเพศท่ี 3 หรือเพศต่างๆในเมืองไทย ท่ีจริงแลว้สินคา้ชุดชั้นใน

ของเราตอบรับหมดนะครับ เพียงแต่ท่ีผ่านมาเราไม่เคย focus หรือ ไปตั้งใจท่ีโฆษณาให้กลุ่ม

เหล่าน้ีชดัเจน แต่ว่าลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้ SABINA ท่ีอยูใ่นกลุ่ม LGBTQ ผมเช่ือว่าเคา้ชอบสินคา้ 

SABINA และเห็นสินคา้เราตอบโจทยแ์ละซ้ือสินคา้เราไปใชไ้ด ้ แต่ล่าสุด SABINA ไดอ้อก 

Collection ท่ีเป็น Fashion ของ LGBTQ ออกมา กคิ็ดว่าตรงน้ีท่านท่ีถามมาน่าจะพอใจและมี

ความสุขจาก Collection น้ีจาก SABINA ครับ 

 

 

 

 



ข้อที7่. * GM และ SG&A ของช่องทาง NSR กบั shop ต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ  ปีท่ีแลว้เราเคยบอกว่า NSR ท่ีเป็นการขายทาง online และ TV Shopping รวมทั้ง

การขาย Direct to Customer มี margin ท่ีสูงกว่า margin ของ offline  1 เท่าตวั แต่ในวนัน้ี

เน่ืองจากค่า fix cost มนัตํ่ามาก ปริมาณการใชพ้นกังานอยู่ท่ีประมาณ 30 คนเท่านั้น แต่เม่ือ

ยอดขายเติบโตข้ึนมาจนถึง 500 ลา้น จึงทาํใหก้าํไรสุทธิดีกว่าของ offline เกือบ 4 เท่าตวั ถา้ใน

อนาคตเราเติบโตจากช่องทางน้ี ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป กจ็ะยิง่ทาํใหก้าํไรโดยรวม

สูงข้ึน ถา้ในส่วนของ NSR มากข้ึนนะครับ 

* ขนาดโดน COVID ยังกําไรและ จ่ายปันผลได้ 4% หวังว่าปีนี้จะเติบโต และกําไร

สวยงามครับ เอาใจช่วยครับ 

ตอบ  อนัน้ีตอ้งขอบคุณนะครับ 

 

ข้อที8่. SSG เป็นอย่างไรในปีทีผ่่านมา 

ตอบ  SSG หมายถึง Same Store Growth ของ offline นะครับ  อนัน้ีคงไม่ไดแ้ตกต่าง

อะไรมากจากปีท่ีผ่านมานะครับ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาเราปิดไป 7 จุดขาย ท่ีดูยอด P&L แลว้มนัไม่

ค่อยสวย กคื็อตํ่ากว่า break even เรากปิ็ดไป ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นนยัสาํคญัอะไร เม่ือฐานโดยรวมของ

เราอยูท่ี่ประมาณ 580 กวา่ร้านคา้ ซ่ึง SSG กใ็กลเ้คียงกบัเปอร์เซ็นตโ์ดยรวมในภาพของธุรกิจใน

ส่วนของ offline ท่ีต ํ่าลง  

 

 

 



ข้อที9่. จํานวนคนเข้าร้านในต้นปีนี้เทียบกบัQ4ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีการลดลงมากน้อยเท่าไร

มาร์จิน้ 

ตอบ  ตอนน้ีดีข้ึนแลว้ครับ ท่ีผา่นมามีปริมาณคนท่ีเขา้ร้านคา้ลดลง ตอ้งบอกเลยว่าตอน

ท่ีมี model สมุทรสาครเกิดข้ึนในช่วงท่ี Covid wave 2 ในช่วงปลายปี เร่ิมตน้ในวนัท่ี 21 

ธนัวาคม 2563 ตรงนั้นทาํใหผู้ค้นเกิด Panic กเ็ลยทาํใหย้อดขายหายไปเกินคร่ึงเลย ซ่ึงเป็นอยา่ง

นั้นอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ และกระทบมาในตน้เดือนของมกราคมดว้ย แต่ในเวลาน้ีกก็ลบัมาดี

ข้ึนกว่าท่ีเรากงัวลมากแลว้นะครับ  ถา้วนันั้นไม่ไดเ้ป็นวนั oppday วนันั้นคงไม่ไดพู้ดแบบน้ีนะ

ครับ 

 

ข้อที่10.  แผนการเติบโต 5ปี สร้างยอดขายถึง 5พันล้านในปี 67 ยังเหมือนเดิมหรือมีการปรับ

แผนหรือไม่ครับ 

ตอบ  จากน้ีไปในปีหนา้ซ่ึงเรานบัใหม่เร่ิมในปี2021เราคาดว่าจะทาํ 3,400 ลา้น ซ่ึงเป็น 

New High  เม่ือเทียบกบัปี 2019 และนบัไปอีก 5 ปี 5,000ลา้น เรายงัคิด่าเราไปถึงนะครับ ถา้

เฉล่ียกจ็ะเติบโดประมาณปีละ 10% แต่ในปี 2021 น้ีเราจะโต 15% เพราะเรามัน่ใจว่าเราจะทาํได้

นะครับ 

 

ข้อที่11.  1) . เราจะทราบได้อย่างไรครับว่า ลูกค้าที่เป็น NSR เป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าจาก 

offline ย้ายมา เพราะถ้ามองในแง่รายได้ มันเหมือนกับว่าลูกค้าเปลี่ยน "ช่องทาง" การซ้ือ

มากกว่า แต่รายได้เท่า ๆ เดิม*** (แม้ในแง่ค่าใช้จ่ายลดลง เพราะไม่ต้องมีต้นทุนค่าเช่า) จะดีมาก

เลยถ้าเราสามารถมั่นใจได้ว่าทั้งลูกค้าเก่า และใหม่มาช่วยกันดันยอดขาย NSR โดยที่ลูกค้า 

offline เดิมเรายงัคง maintain อยู่ได้ 



ตอบ  ปัจจุบนัจะมีการทาํ offline conversion เพื่อเกบ็ขอ้มูลลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ผา่นร้านคา้ 

offline เพื่อดูผลยอ้นกลบัไปถึงการส่ือสารโปรโมชัน่ผ่าน online เพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายในการ

สร้างการเติบโตสูงสุด ในส่วนของการขาย DTC (Direct to Customer) 

2). ปีนีจ้ะปิด shop ทีไ่ม่ค่อยทาํรายได้สักกีส่าขาครับ และการทาํแบบน้ัน จะทาํให้ได้กาํไร

เพิม่ขึน้มาประมาณเท่าไหร่ครับ 

ตอบ  ปีน้ีเราจะปิดประมาณ 20 สาขานะครับ ตามแผนท่ีเรามองไปว่าถา้เราพฒันาไป

จนถึงกลางๆปีแลว้ ยงัไม่ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสลบัคนขาย เอาคนขายเก่งเขา้ไปหรือเป็นการส่ง

สินคา้ท่ีตรงตลาดมากกวา่ หรือมีการจดัการท่ีดีกว่าแลว้ไม่ได ้เรากจ็ะปิดประมาณ 20 จุดขาย ซ่ึง 

20 จุดขายน้ีไม่ไดเ้ยอะนะครับ ซ่ึงในอดีตเราเคยมีถึง 600 กว่าจุด โดยการปิดร้านคา้เราทยอยทาํ

มาเร่ือยๆนะครับ ปีนึงอาจจะมี 3-10 สาขา แต่จะไม่มีการปิดสาขาทีเดียวปีละ 100-200 สาขานะ

ครับ เพราะเราไดท้าํการดูแลในเร่ืองน้ีมาเร่ือยๆ ขณะท่ีเรา parallel ในการเติบโตของดา้นการ

ขายของ NSR มาโดยตลอดนะครับ  

 

ข้อที1่2.  GPM ทีล่ดลงเกดิจากอะไร และในมปีีนีท้ศิทางจะเป็นอย่างไร 

ตอบ  ตอบไปแลว้นะครับวา่ GPM ตํ่าลงจากการเยบ็หนา้กากผา้นะครับ  ทิศทางในปีน้ี

กค็าดวา่จะดีข้ึนในเชิงของ GPM เพราะว่าเราไม่ไดเ้ยบ็สินคา้แบบน้ีแลว้ ขณะน้ีหนา้กากอนามยั

แบบท่ีใชท้างการแพทยก์็ออกสู่ทอ้งตลาดเยอะข้ึนแลว้ ซ่ึงในปีท่ีแลว้มนัเกิดจงัหวะ shot trade 

เราเลยไดจ้งัหวะเยบ็หนา้กากผา้ แต่ปีน้ีไม่ไดมี้สภาพเหมือนกนั เพราะฉะนั้นเราจะกลบัมาเยบ็

ชุดชั้นในตามปกติ ซ่ึง GPM ในการเยบ็ชุดชั้นในของเราเองอยูท่ี่ประมาณ 53% ท่ีเราทาํได ้แต่ถา้

เรา out source จะอยูท่ี่ประมาณ 58% เพราะฉะนั้นถา้ปริมาณสัดส่วนการ out source เยอะข้ึน

เร่ือยๆ GPM โดยรวมกจ็ะดีข้ึนเร่ือยๆนะครับ 

 



ข้อที่13.  แผนการสร้างยอดขายทาง NSR  มีเป้าเพิม่สัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของยอดขายทั้งหมด

ครับ  

ตอบ  เราคาดวา่สัดส่วนยอดขาย NSR เม่ือส้ินปี 2020 ปิดท่ี 19% ซ่ึงเติบโตข้ึนมา 10 %  

ถือวา่เติบโตเร็วมากจาก Covid ท่ีทาํใหค้นหนัมาใชก้ารซ้ือขายทาง online มากข้ึน 

 และอตัรากาํไรสุทธิทาง NSR มากน้อยกว่าทาง offline อย่างไรครับ 

ตอบ  อนัน้ีตอบไปแลว้นะครับในขอ้ท่ีผา่นมา 

 

ข้อที่14.  วางเป้ารายได้ปีนี้เติบโตเท่าไหร่คะ จะมาจากช่องทางการขายรูปแบบไหน สัดส่วน

เท่าไหร่ 

ตอบ  ตอบไปแลว้นะครับ แต่ตอบซํ้ าไดว้่าเราวางเป้าหมายโดยรวมเราจะเติบโต 15% 

สัดส่วนท่ีจะเติบโตของธุรกิจยงัคงมาจาก NSR มาเป็นอนัดบั 1 และคาดว่า NSR จะโตไดถึ้ง 22 

% ในส้ินปีน้ี และการเติบโตของ SABINA ท่ีไปใน CLMV ก็จะเติบโตประมาณ 50% ส่วน 

OEM เรายงัประคบัประคองใหอ้ยูเ่ท่าเดิมนะครับ ซ่ึงยทุธศาสตร์เราไม่ไดเ้นน้การทาํ OEM  ซ่ึง

อยูท่ี่ 9% เท่านั้นนะครับ ในส่วนของ offline คาดว่าจะเติบโตเน่ืองจากปีท่ีแลว้มีการปิดการขาย

ไปถึง 2 เดือนนะครับ ซ่ึงจะเติบโตอยูท่ี่ประมาณ 7-8 % นะครับ 

 

ข้อที1่5.  แผนการลงทุนปีนีจ้ะทาํอะไรบ้าง วางงบลงทุนอย่างไร 

ตอบ  Carpex ของเราจะตํ่ามากนะครับ เน่ืองจากว่าเราไม่มีแผนท่ีจะลงทุนในการขยาย

โรงงาน เน่ืองจากเราใช้ยุทธศาสตร์ในการนาํเขา้มากข้ึนนะครับ ซ่ึงจะคล้ายๆกับสินคา้ท่ีมี      

แบรนดอ์ยา่งเช่น Nike ท่ี out source มาขายแลว้ แต่เราเองก็ไม่ถึงขนาดปิดโรงงาน เน่ืองจาก

สินค้าชุดชั้นในเป็นอะไรท่ีมีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัว ซ่ึงจะสังเกตเห็นได้ว่าสินค้า 



SABINA มีการสั่งผูอ่ื้นผลิต ในขณะเดียวกนักย็งัผลิตใหผู้อ่ื้นในตลาด Europe ซ่ึงเป็นสินคา้ 

high fashion และเป็นสินคา้เตา้ใหญ่ ท่ีมีขนาดคพัถึง J K L ท่ีไม่ใช่ขนาด A B C นะครับ ตรงน้ี

ทาํใหห้าผูผ้ลิตในระดบัโลกยากและเราได ้margin ท่ีดี ทาํให ้OEM ในส่วนน้ีของเรายงัทาํงานอยู ่

ในขณะเดียวกนัเรากไ็ปใหท่ี้จีนและเวียดนามผลิตใหเ้ราในสินคา้ท่ีผลิตง่ายและเป็นสินคา้ระดบั

ราคาล่าง ซ่ึงตรงน้ีเขาทาํตน้ทุนไดดี้กว่าท่ีเราจะผลิตเอง จึงไม่ตอ้งแปลกใจท่ีเราผลิตให้คนอ่ืน

และใหค้นอ่ืนผลิตใหเ้รา เพราะมีความแตกต่างกนัในเชิงยทุธศาสตร์นะครับ  

 

ข้อที่16.  ทางเวียดนาม มารเกตแชร์ หรือสัดส่วนยอดขายเราเป็นที่เท่าไร่ครับ และบริษัทมแีผน

สร้างแบรนด์ต่างประเทศแค่ไหนครับ 

ตอบ  เรามีความตั้งใจท่ีจะทาํแผนในการขายในเวยีดนามมากนะครับ เน่ืองจากประเทศ

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีโอกาสท่ีดี แต่ในวนัน้ีเรายงับอกว่าเรามอง market share ไม่ออกนะ

ครับ ปัจจุบนัอาศยัการมอง market share ค่อนขา้งยากเน่ืองจากมีทั้ง online , offline และ 

modern trade ทุกอยา่งเขา้มาพร้อมกนั และอีกอยา่งหน่ึงในเชิงของการคา้ขาย online และ TV 

shopping ยงัไม่สามารถจบัทางใจเชิงของ market share ไดน้ะครับ 

 

ข้อที1่7. ตู้สินค้าทีข่าดแคลนน้ันจะกระทบต่อการนําเข้าวตัถุดิบและสินค้าจ้างผลติหรือไม่ครับ 

ตอบ  การนาํเขา้เราไม่ค่อยมีปัญหานะครับ วตัถุดิบของเราส่วนใหญ่ประมาณ 30 % 

นาํเขา้จากจีน ในการผลิตเอง ไม่ไดเ้ก่ียวกบัการ out sourcing เราทาํเขา้ทั้ง garment เลย จึงทาํให้

ไม่มีปัญหา container  แต่เราจะมีปัญหาในการส่งออกจากประเทศไทยไปยงัยโุรป ในเชิงของ

ธุรกิจ OEM ของเรา แต่คาดว่ากจ็ะดีข้ึนเร่ือยๆนะครับ ท่ีเรามีปัญหาในช่วงส้ินปีช่วงปีใหม่ ตอน

นั้นมีปัญหา short trade ของตู ้container มาก order บางส่วนของ OEM จึงขยบัมาอยูส่่วนของ 

Q1 ปีน้ีครับ 



 

ข้อที1่8.  คาดว่า NPM ปีนีจ้ะกลบัมาเท่ากบัปี 2019 ที ่12.5% ได้ไหมครับ 

ตอบ  ยงัไม่ไดน้ะครับ แต่คาดว่าน่าจะดีกว่าปี 2020 แน่นอน อาจจะมาแตะท่ี 10-11% 

ครับ 

 

ข้อที1่9. AR ทีเ่พิม่เน่ืองจากอะไร เกีย่วกบั การขายผ่านNSRหรือไม่อย่างไร 

ตอบ  AR อยู่ในแพลนเราในการนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการขายผ่านทาง online เพื่อปิด

จุดอ่อนต่างๆ ท่ี online ไม่สามารถสัมผสั และทดลองสวมใส่สินคา้ 

 

ข้อที2่0.ปีนีม้แีผนออกโปรดักส์ใหม่ หรือไม่ 

ตอบ  Product ใหม่เราออกตลอดเวลานะครับ แมก้ระทัง่ในช่วง Covid ซ่ึง Q4 ท่ีผ่านมา

เราออก Collection ใหม่ถึง 3 Collection ตลอดปีเรามีทั้งหมด 12 Collection แต่ละ Collection 

เราจะออก 2 คร้ัง/ปี เท่ากบัวา่ใน 1 ปี SABINA จะมีการออก Collection ใหม่  24 คร้ัง โดยเฉพาะ

ต่อเดือนน่าจะมีถึง 2 Collectionใหม่ของ SABINA ต่อ Quarter กจ็ะมีประมาณ 6 Collectionครับ  

 

 


