
คาํถาม-คาํตอบ จากงาน Opportunity Day วนัที ่19 สิงหาคม 2562 

บริษทั  ซาบน่ีา จํากดั(มหาชน) 

ข้อที่   1 - Seasonal ของเราในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับ ช่วยเรียงลาํดบั Q1-

Q4ครับ 

  - ค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าหรืออ่อน กระทบกบั GP ขนาดไหนบ้างครับ 

  - GP ใน Q2 ลดลงจาก Q1 ทั้งที่บาทแขง็มากขึน้ เพราะเหตุผลใด  และ

แนวโน้ม GP ในคร่ึงหลงัเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ตอบ     - ไม่มี Seasonal ครับ ข้ึนอยูก่บัแผนการตลาด กบัการร่วมรายการกบั

ร้านคา้ครับ 

  - บาทแขง็ มีผลกบั GP เฉพาะสินคา้ท่ีนาํเขา้มาครับ 

  - เป้าหมายโดยรวม  รายได ้Growth ประมาณ 10% ครับ 

ข้อที่   2 ยอดขาย OEM ของเราในปีนีต้กลงมาค่อนข้างเยอะ ทางบริษทัคดิว่า

ยอดขายในส่วนนีจ้ะกลบัมาเมื่อไหร่ 

ตอบ ยอดขาย OEM คาดวา่จะกลบัมาใน Q4 จากการท่ีเราเจาะตลาดผลิต Brand ใน 

UK ท่ีมีการขายใน USA ส่งผลใหเ้ราไดเ้ปรียบเร่ืองแหล่งผลิตจากไทย ท่ีไม่เผชิญกบั 

TAX ท่ีสูงมากครับ 

ข้อที่  3 ทางบริษทั มีแผนแนวโน้มในการออก Collection ใหม่อย่างไรครับ 

ตอบ   มี 12 Collection จบัทุกกลุ่มตลาด ดงันั้นของใหม่มีใหเ้ห็นทุกเดือน เน่ืองจากต่อ 

Collection ออก 2-3 คร้ังต่อปี 



ข้อที่  4 เห็นใน Shopee เราทําโปรโมช่ันค่อนข้างแรง ทั้งลดแลกแจกแถม ทําไม

เรายงัรักษาอตัรามาร์จิน้ในระดบัสูงอยู่ได้ 

ตอบ ลดราคาใน Shopee ในบางรุ่น และท่ี Npm ยงัดีเกิดจากภาพรวมของยทุศาสตร์ท่ี

นาํเสนอใน Oppday แลว้ครับ 

ข้อที่  5 ทําไมไตรมาส 3 ถงึมีรายได้เยอะที่สุดทุกปีครับ ม ีSeasonal หรือเปล่า

ครับ  หรือเกดิจากการทําโปรโมช่ันอะไรพเิศษครับ 

ตอบ  มีร่วมรายการกบัร้านคา้เยอะครับ 

ข้อที่  6-7 การที่บริษทัปันผลออกมา 100% แบบนี ้มีผลต่อการดาํเนินธุรกจิอะไร

ไหมครับ ถ้าแบ่งกาํไรไปต่อยอด จะได้ไม่ต้องกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิ (จะได้ไม่

ต้องเสียดอกเบีย้) ทางผู้บริหารคดิอย่างไรบ้างครับ  

  การไป outsource ให้ โรงงานในจนีผลติให้ส่งผลให้ Capacity ใน

เมืองไทยลดลงหรือเปล่า จะส่งผลให้เกดิการลดคนงานหรือไม่ เพือ่ลดความเส่ียงจาก

ค่าแรง 400 บาท  

ตอบ รายละเอียดตอบใน Oppday แลว้ครับ 

ข้อที่  8 ถ้าเทียบเทรน QoQ เพราะเหตุผลใด GPM ระหว่างผลติเองกบั OEM 

เร่ิมเข้ามาใกล้กนั คอืผลติเอง GPM สูงขึน้และ OEM GPM ตํา่ลงอย่างมีนัยสําคญัครับ 

ตอบ  เพราะการพฒันาระบบการลดขั้นตอนการผลิตและสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทาํให ้

GPM เราเองสูงข้ึนมาใกลก้บัท่ีไปสัง่ของนาํเขา้ ในขณะท่ี Q2-Q3 เป็นการนาํเขา้สินคา้

ราคาล่างครับ 



ข้อที่  9 จากกระแสความนิยม บอดีสู้ท แนวโน้มต่อไปเป็นอย่างไร  ขายได้ 1,590 

มาร์จิน้สูงกว่าสินค้าปกตหิรือไม่  จะมีสินค้าออกมาใหม่หรือไม่  สินค้าเลยีนแบบเยอะ

มาก  มีแนวทางรับมืออย่างไรบ้างครับ สินค้าสําหรับคุณแม่ยอดดไีหม เทียบกบัสินค้า

ทั่วไป ช่องทางขาย Online, Shop, TV ช่องทางไหน NET ดทีี่สุดครับ หากรัฐขึน้

ค่าแรงจะส่งผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ครับ  ได้ประโยชน์จากหยวนอ่อนค่าลงหรือไม่ 

ตอบ  ชุด Body เราเป็นผูน้าํ Trend กถ็ูกลอกแบบเป็นของธรรมดาครับ / แต่การนาํ

ภาพทางการตลาดไปใช ้เรามีมาตรการติดตามขั้นกฎหมายครับ / สินคา้ maternity ขาย

ดีทาง Online ครับ  /  NSR ใหก้าํไรมากท่ีสุดครับ  /  ค่าแรงจะถูกชดเชยดว้ยของนาํเขา้ 

และไม่เพ่ิมโรงผลิตเองครับ 

ข้อที่  10 ปกตธุิรกจิของบริษทัม ีSeasonality หรือไม่ รายได้คร่ึงปีแรก คดิเป็น

ประมาณเท่าไหร่ของรายได้ทั้งปี และมีการตั้งเป้าการเตบิโตปีหน้าเท่าไหร่ค่ะ 

ตอบ ไม่มี Seasonal  /  เป้าหมายโดยรวม รายได ้Growth ประมาณ 10% ครับ 

ข้อที่ 11 การขาย  Export เราขายเป็นเงนิบาท เงนิดอลลาร์ หรือเงนิท้องถิน่ และ 

distributor จ่ายเงนิทั้งหมดเมือ่รับสินค้าไป หรือว่ามีเครดติเทอมอย่างไรคะ 

ตอบ ทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์ /  มีเครดิตเทอมครับ 

ข้อที่  12 ขอ Guidance สัดส่วนยอดขายระหว่างโรงงานผลติเอง กบัที ่outsource 

เมืองจนี ใน Q3 รวมถงึ 2H ครับ 

ตอบ สดัส่วนใกลเ้คียงกบั 1H ครับ 

 



ข้อที่  13 ดูงบย้อนหลงั 2-3 ปีเห็นว่าไตรมาส 3 จะเป็นไตรมาสที่ยอดขายและกาํไร

ดทีี่สุดถ้าเทียบกบัไตรมาสอืน่ๆ อยากให้ผู้บริหารอธิบายถงึสาเหตุที่เป็นเช่นน้ันครับ 

ตอบ มีร่วมรายการกบัร้านคา้เยอะครับ 

ข้อที่  14 1) ในช่วง 1H2019  บริษทัมีผลประกอบการดขีึน้ไม่ทราบว่าผู้บริหาร

ปรับเป้าปีนีเ้พิม่หรือเปล่า  2) คาดการณ์แนวโน้มช่วงคร่ึงปีหลงั รายได้ยงัจะโตหรือ

เปล่า  3) สัดส่วน outsource ที่จ้างจนีผลติจะเพิม่ขึน้อกีในช่วงคร่ึงปีหลงัอกีหรือไม่ 

ตอบ ช่วงคร่ึงปีหลงั  เนน้บริหารกาํไรครับ สดัส่วนนาํเขา้กบัผลิตเองคงใกลเ้คียงกบั  

1H 

ข้อที่  15 ถ้าเราเพิม่สัดส่วน outsource ขึน้เร่ือยๆ ผู้บริหารมองว่าจะทํา GP ได้ขึน้

ไปถงึ 55% ไหมครับ ในภาวะที่เงนิบาทแขง็ 

ตอบ ภายใน 3 ปีครับ 

ข้อที่  16 1) เป้าการเตบิโตของรายได้ในปีนี ้ 2) ออเดอร์ล่วงหน้า คดิเป็นมูลค่า

เท่าไหร่ รองรับได้ถงึเดอืนไหน 

ตอบ เป้ารวมเติบโตใกลเ้คียง  1H  และ OEM รับเตม็ถึงเดือน 12 อาจจะ + - 3% 

ข้อที่  17 การที่เราขายสัดส่วน NSR เพิม่มากขึน้จะทําให้ % SG&A ลดลงหรือไม่

ครับ  เพราะไม่ต้องขยายสาขา Retail เพิม่ 

ตอบ % SG&A ลดลง เพราะไม่มี Fixed Expense เพ่ิมครับ 

ข้อที่  18 แนวโน้มการดาํเนินงานในคร่ึงปีหลงัเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ตอบ รักษากาํไรให ้NPM โตในระดบั 10-15 % 



ข้อที่  19 เงนิบาทแขง็มีผลต่อการส่งออกอย่างไร  หากเงนิบาทยงัแขง็ต่อไป  

บริษทัมีแผนอย่างไร  จะส่ังจากจนีเพิม่เพือ่มาส่งออก  หรือจะไม่ตั้งโรงงานที่

ต่างประเทศหรือไม่ 

ตอบ - บาทแขง็ต่อ  OEM จะขายไดน้อ้ยลง  ซ่ึงไม่ใช่ยทุธศาสตร์ท่ีเราเนน้  ซ่ึง

ปัจจุบนัมีสดัส่วนท่ี 8%   

 - ไม่สัง่จากจีนเพ่ือส่งออกครับ  ลูกคา้ EU, UK ฉลาดท่ีจะซ้ือตรงครับ 

 - ยงัไม่มีนโยบายไปตั้งโรงงานท่ีต่างประเทศ 

ข้อที่  20 การที่เราไปจ้างโรงงานที่จนีผลติ  ประสบกบัปัญหาการลอกเลยีนแบบ

สินค้าบ้างไหมคะ 

ตอบ น่าจะมีครับ  แต่สินคา้ทีเดด็เราจะผลิตเองครับ 

ข้อที่  21 เห็นยอด Selling expense ของ Wacoal ขึน้มาจาก 30-40 ล้านบาทใน

อดตี  มาเป็น 211 ล้านบาท ใน 2H2019 นีเ้ป็นกงัวลบ้างไหมว่า Wacoal มารุกตลาดใน

ประเทศหนักขึน้ในช่วงนีจ้ะทําให้การเตบิโตยากขึน้อนาคต 

ตอบ ดีครับ  มาช่วยกนัทาํสร้างให ้Sector โตไวๆครับ 


