
คาํถาม-คาํตอบ จากงาน Opportunity Day วนัที ่19 พฤศจิกายน 2562 

บริษทั ซาบน่ีา จํากดั(มหาชน) 

ตอบคาํถามท่ียงัไม่ไดต้อบในงาน  Opportunity Day  

ข้อที่ 1  1) ห่วงรายได้จาก OEM ในปีหน้า 2020 จะยงัคง Maintain อยู่ได้ใน

ระดบัเดยีวกนักบัปี 2019 ได้หรือไม่ 

ตอบ  - ไม่ห่วงรายได ้OEM ในปีหนา้ สญัญาณท่ีส่งมายงัคงใกลเ้คียงกบัปี 

2019 อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ ไม่ไดเ้นน้ยทุธศาสตร์ท่ีจะทาํให ้OEM เติบโตอยูแ่ลว้ 

เน่ืองจากปี  2020 แนวโนม้เงินบาทยงัคงแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไม่ไดส่้งผลดีต่อ 

Margin ของเรา ดงันั้นทางบริษทัฯ เนน้ธุรกิจ Brand Business มากกวา่ 

  2) ทางผู้บริหารพอจะเห็นสัญญาณของ Order ลูกค้า OEM ในปีหน้า

เป็นอย่างไร ในแง่ของจาํนวนลูกค้าและ Product Line จะเพิม่ขึน้ได้อกีไหม 

ตอบ  -ไม่เพ่ิม Product Line โดย Order จะเป็นไปตามท่ีลูกคา้สัง่ใหเ้ราผลิต 

ตามกรอบของชุดชั้นในและจาํนวนลูกคา้กน่็าจะอยูใ่นระดบัเดิม 

ข้อที่ 2  Margin ของ Cup ใหญ่ดกีว่า Cup เลก็ไหมครับ หรือว่าพอๆกนั คอือย่าง

รุ่น Doomm Doomm อาจจะผลติยากใช้ฟองนํา้เยอะ Cup เลก็น่าจะ Margin น้อยกว่า

หรือไม่ 

ตอบ  พอๆกนัครับ 



ข้อที่ 3  เป็นเร่ืองดทีี่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนีล้ดลง อยากถามว่า ลดลงมาจาก

อะไร (จากงวด 9 เดอืน ปี 61= 178.3 ล้าน เหลอื 161.6 ล้านบาท) 

ตอบ  ทางบริษทัฯ ไดมี้การควบคุมค่าใชจ่้ายทาํใหค่้าใชจ่้ายโดยรวมลดลงแทบ

ทุกตวั 

ข้อที่ 4  1) งวด 3 เดอืน Q3/19 ค่าใช้จ่ายในการขาย %รายได้จากการขายเหมือน

เพิม่ขึน้จาก Q3/18 จาก  26% เป็น 30% สาเหตุมาจากอะไร 

ตอบ  มีการทาํการตลาดมากข้ึน 

2) ใน Q4/19 ค่าใช้จ่ายในการขายจะคล้ายคลงึกบั Q3/19ไหมครับ 

ตอบ  ใกลเ้คียงกนั 

ข้อที่ 5  อยากทราบ Collection ใหม่ที่จะออกใน Q4/19 คอืตวัไหนคะ  

ตอบ  Mad moiselle / Sabina X Line Creator Market / บางรหสัของ Body Bra 

ท่ีออกอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อที่ 6  1) รายได้ในปีที่แล้ว Q4/18 ลดลงจาก Q2/18 และ Q3/18 เป็นเพราะอะไร 

ตอบ  ในปี 2018 มีการทาํ Promotion เยอะใน Q3 ร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้เลย

ทาํให ้Q3 ปีท่ีแลว้มียอดขายสูง  

2) ในปีนี ้2019 จะเห็นรายได้ใน Q4/19 ใกล้เคยีงกบั Q3/19 พอไหวมั้ย

ครับ 

ตอบ  ใกลเ้คียงกนัครับ 



ข้อที่ 7  Trade War อาจทําให้ Utilization rate ของโรงงานในจนีไม่เตม็กจ็ริง 

แต่ถ้าสถานการณ์กลบัมาเป็นปกต ิโรงงานที่จนีเค้ายงัจะผลติให้ Sabina หรือไม่ เพราะ 

Sabina  กไ็ด้ Margin ที่ดจีากจนี 

ตอบ  โรงงานทางจีนมองวา่ทาง Sabina มีความสมํ่าเสมอและมีความแน่นอน

ในการป้อนออเดอร์อยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากความไม่แน่นอน

ของ Trade War  

ข้อที่ 8  เข้าใจว่าบริษทัอยากเตบิโตโดยไม่เปิดสาขาเพิม่ เพราะพฤตกิรรมคนเร่ิม

เปลีย่น แต่การขายแฟรนไชส์ ในสาขาต่างจงัหวดัโดยเฉพาะหัวเมืองรอง (บางทีมัน

เป็นตลาดแมสและคนต่างจงัหวดัอาจจะไม่ไปซ้ือของออนไลน์ อกีทั้งการขายแฟรน

ไชส์บริษทัอาจไม่ต้องลงทุนมากนัก) บริษทัเคยพจิารณาถงึเร่ืองการขายแฟรนไชส์

ไหมครับ 

ตอบ  ทางบริษทัยนิดีรับไวพิ้จารณาครับ 

ข้อที่ 9  เข้าใจว่าบริษทัไม่เน้นการขยายสาขาแต่การเตบิโตของรายได้ในอนาคต

บริษทัต้องเตรียมเงนิลงทุนสําหรับสร้างโกดงัสินค้าเพือ่เกบ็สินค้าไหมครับ  

ตอบ  ไม่ตอ้งครับ เน่ืองจากทางบริษทัฯ มีนโยบายหากมีคนออกจะไม่รับคน

ทดแทนเพ่ิม ดงันั้น ในส่วนของไลน์ผลิตจะถกูปรับใหเ้ป็นการวางสินคา้แทน 

ข้อที่ 10 1) รายได้จาก Export ในปีหน้าจะเพิม่จากปีนี ้20% ได้หรือไม่ 

ตอบ  ไดค้รับ 



  2) ทาง Sabina จะเพิม่ร้านค้าหรือจํานวนประเทศที่ส่งออกได้อกีไหม

ครับ 

ตอบ  เพ่ิมครับ โดยเพ่ิมทั้งจาํนวนประเทศและเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย 

ข้อที่ 11 Margin จาก Export ดกีว่า แย่กว่า หรือพอๆ กบัรายได้ในประเทศ เป็น

เพราะอะไรครับ ทราบว่าปีนีเ้ตบิโตมากแต่ห่วงเร่ืองการแข่งขนั 

ตอบ  Margin ตํ่ากวา่ เน่ืองจาก ตวัแทนจาํหน่ายเราตอ้งการตน้ทุนท่ีใกลเ้คียง

กบัตน้ทุนของไทยเพ่ือมีความสามารถในการแข่งขนั สาํหรับทาง Sabina กม็องวา่เป็น

การเร่ิมตน้ปูทางท่ีจะมองวา่ Sabina เป็นแบรนด ์Legend ในอนาคต   

ข้อที่ 12 ยอดขายวนัที่ 11.11 คดิเป็น % ของยอดไตรมาสครับ หรือมูลค่าเยอะแค่

ไหน และ สอบถาม  Feedback ของ ซาบีน่า จากการขายเทศกาล 11.11 ค่ะ 

ตอบ  ยอดขาย 11.11 เท่ากบัการขายประมาณ 1 สปัดาห์ของการขายช่องทาง 

Online ปกติ 

ข้อที่ 13 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานทีต่ดิลบจะทําให้ความสามารถใน

การจ่ายเงนิปันผลลดลงหรือไม่ และ ทําไมบริษทัถงึจ่ายเงนิปันผล 100% แล้วไปกู้เงนิ

มาใช้ในการ Stock Inventory แทน ทําให้ Cash Cycle ในการดาํเนินงานตดิลบ 

ตอบ  เงินปันผลจะยงัคงเป็น 100% หรือไม่คงตอ้งเป็นไปตามการบริหาร

จดัการอยา่งสมดุลระหวา่งการดูแล สินคา้คงเหลือ,เงินกู,้กาํไรสุทธิ หากบริษทัยงัมี

ความสามารถทาํกาํไรสุทธิได ้และ D/E Ratio ไม่เกิน 1 เท่าเงินปันผลกจ็ะยงัคงจ่าย 

100% อยา่งท่ีจ่ายมาแลว้ 5 รอบ 



ข้อที่ 14 ร้านค้าในต่างประเทศบริษทัใช้เงนิลงทุนเองหรอครับ 

ตอบ  ตวัแทนจาํหน่ายเป็นผูล้งทุน 

ข้อที่ 15 บริษทัมีแผนจะเพิม่ Product Line เพือ่เพิม่ยอดขาย เช่น เคร่ืองประดบั 

สร้อยคอ ต่างหู เส้ือผ้า ในอนาคตไหมครับ 

ตอบ  มีเฉพาะในส่วนของ  Lingerie Accessories หากมีการเพิ่ม Product Line 

เราจะขายแบบ Online ก่อน 

ข้อที่ 16 เข้าใจว่า Outsource จ้างจนีผลติ เป็นสินค้าที่ตดัเยบ็ง่ายกว่าสินค้าที่ผลติ

ที่โรงงานไทย เพราะฉะน้ันน่าจะมีเพดานในการสามารถที่จะจ้างจนีผลติได้ รบกวน

สอบถามเปอร์เซ็นต์คร่าวๆของ Target OEM จนีค่ะ  

ตอบ  สินคา้บางรุ่น  อยา่ง  Doomm Doomm , Modern V เรายงัหาผูผ้ลิตท่ีทาํ

ไดดี้เท่าเราไม่ได ้แต่ยงัมีสินคา้อีกหลายรายการท่ีจีนผลิตไดดี้ อนัท่ีจริงเรายงัหาแหล่ง 

Sourcing ทั้งในเวียดนามและ อินโดนีเซียอีกดว้ย 

ข้อที่ 17 ขอบคุณผู้บริหารที่น่ารักทุกท่านครับ สําหรับการตอบคาํถาม เป็น

กาํลงัใจให้กบัการทํางานครับ 

ตอบ  ขอบคุณครับ 

 

 

 



ข้อที่ 18 อยากขอ Feedback Sabina ครับ เน่ืองจากช่วงที่ราคาหุ้นจะลงจาก 32 

บาทมาที่ราคาปัจจุบัน กองทุนมีไป CV และทราบล่วงหน้าว่ายอดขาย Drop ใน Q3/62 

ซ่ึงน่าจะเป็นการเอาเปรียบรายย่อยทําให้ไม่ค่อยมั่นใจจะลงทุนเท่าไหร่ครับเพราะว่า

โอกาสในการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกนัครับ 

ตอบ  ในความเป็นจริงทางทีมผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจเพียง

อยา่งเดียวไม่อาจทราบใน Demand & Supply ของตลาดได ้ดงันั้น ไม่วา่ราคาจะข้ึน

หรือลง ไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของบริษทั อยา่งไรกต็าม ทางบริษทัเปิดโอกาสท่ีจะให้

ขอ้มูลทั้งทางกองทุนและนกัลงทุนรายยอ่ยอยา่งเสมอภาค และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ของ กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์

ข้อที่ 19 ไปเดนิห้างไหนกเ็จอ Sabina มาออกบูธจดัรายการลด 50% ทุกห้าง ไม่

ทราบว่าจะทําให้ Brand Image เสียหายหรือไม่ครับ 

ตอบ  จริงๆแลว้แทบทุกแบรนดก์อ็ยูใ่นระบบแบบน้ีมานาน เขา้ใจวา่นกัลงทุน

ท่ีถามน่าจะพ่ึงเขา้มาในวงการชุดชั้นในใหม่ จึงเห็นวา่เป็นท่ีผดิสงัเกต ใน เชิงของ 

Brand  Image เน่ืองจากสินคา้ใหม่ท่ีวางตลาดในราคาเตม็จะเร่ิมขาดสี ไซส์ คพั 

หลงัจากช่วง 4 เดือนผา่นไป จึงมีการรวบรวมมาเป็นสินคา้ลดราคาตามท่ีเห็นครับ 

ข้อที่ 20 รูปแบบการส่งออกที่ไปในเวยีดนาม เป็นลกัษณะขายขาดหรือไม่ 

ตอบ  ใช่ครับ 

ข้อที่ 21 ผู้บริหารยงัคงเป้าการเตบิโตของ Rev ปีนีอ้ยู่ที่ 10% อยู่หรือเปล่าคะ  

ตอบ  ประมาณ 7-10% 



ข้อที่ 22 บริษทัยงัสามารถม ีRoom ในการ Improve GPM ให้สูงขึน้ไปได้ใน

ระดบัไหนครับ 

ตอบ  ไดอ้ยู ่จากการทาํ outsoucing เพ่ิมข้ึน และ การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน ตลอดจน นวตักรรมในการเปล่ียนรูปแบบสินคา้เพ่ือลดขั้นตอนการผลิตและลด

การใชว้ตัถุดิบบางส่วน 

ข้อที่  23 Sabina จดัโปรโมช่ันค่อนข้างแรงทั้ง ลด ทั้งแถม เวลาขายออนไลน์ ทาง 

Platform ได้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายโปรโมช่ันบ้างไหมคะ 

ตอบ  มีการสนบัสนุนร่วมกนัระหวา่ง Sabina กบั Platform ต่างๆตลอดจนการ

แลกส่ือโฆษณาอีกดว้ย 

ข้อที่ 24 บริษทัมองการเตบิโตของยอดขายในปีหน้าเป็นอย่างไร และจะสามารถ

รักษา GPM ในระดบันีไ้ด้ไหมคะ 

ตอบ  กย็งัคงเติบโตประมาณ 5-10% และ GPM กย็งัคงสูงข้ึนต่อไปได ้

ข้อที่ 25 ในฐานะลูกค้า รู้สึกขดัใจกบัป้ายที่ตดิมากบัสินค้าเยอะแยะทั้งด้านซ้าย

ด้านขวา ขอให้ลดป้ายลงหน่อยได้ไหมคะ 

ตอบ  บริษทักาํลงัดาํเนินการในเร่ืองน้ีอยูค่รับ 

ข้อที่ 26 Event 11.11 จะดงึ Demand มารวมกนัทําให้ยอดที่ขายตามสาขา Drop 

ลงหรือไม่คะ  

ตอบ  ไม่ครับ เน่ืองจากในแต่ละสาขากมี็การทาํ Promotion ควบคู่กบั 11.11 

เหมือนกนั 



ข้อที่ 27 การขายผ่าน Platform online เราสามารถเข้าถึง Data ไหมว่าลูกค้ากลุ่ม

ไหนซ้ืออะไร 

ตอบ  เขา้ได ้โดยเราเร่ิมเกบ็ Data ลูกคา้ Online ดว้ยตวัเราเองตั้งแต่ปี 2017 

ดว้ย ทางเราคาดหวงัวา่ต่อไปเราจะทาํการ retarget ไดแ้ม่นยาํยิง่ข้ึน ก่อนหนา้น้ีเป็นการ

ขายผา่นหา้งสรรพสินคา้เราจึงไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลได ้

ข้อที่ 28 ไตรมาส 4/62 แนวโน้มผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง เพราะมีแคมเปญ

เยอะ และเป็นฤดูกาลจบัจ่ายด้วย 

ตอบ  ในเชิง Percentage จะดูดีกวา่ไตรมาส 3 แต่เมด็เงินไม่เยอะเท่า ไตรมาส 3 

ข้อที่ 29 การขายออนไลน์เยอะไป ส่งผลให้มกีารขายผ่านหน้าร้านของเราลดลง

หรือไม่ 

ตอบ  ถา้ไม่ทาํขาย online ยอดขายหนา้ร้านกล็ดลงจากพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค 

ข้อที่ 30 ลูกค้า OEM ที่องักฤษมีแนวโน้มจะกลบัมาบ้างไหมคะ 

ตอบ  เราเจาะลูกคา้องักฤษท่ีไปขายใน สหรัฐอเมริกา เพราะ ลูกคา้ในองักฤษ 

รายใหญ่ 3 รายดงักล่าว ตอ้งเล่ียงการผลิตจากจีนเพ่ือเล่ียง Trade War 

ข้อที่ 31 9 เดอืน ยอด OEM อยู่ที่เท่าไร 

ตอบ  ประมาณ 206 ลา้นบาท 



ข้อที่ 32 1) มีแผนปรับลด Cash Conversion Cycle โดยรวมยงัไงบ้างครับ และ 

เป้าหมายปี 2020 อยู่ที่กีว่นัครับ  2) Target D/E ปี 2020 อยู่ที่เท่าไรครับ แล้วในระยะ

ยาวอยาก maintain ให้อยู่ที่เท่าไรครับ  

ตอบ  ยงัคงเหมือนเดิมครับ/ประมาณ 300 วนั/ไม่เกิน 1 เท่า/ประมาณเดียวกนั

   

    

 

 

 

 

 


