
คาํถาม-คาํตอบ จากงาน Opportunity Day วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

บริษัท  ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน) 

 

 

ข้อที่ 1  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในปีนีล้ดลงไหม เพือ่ที่จะนําเงนิไปลงทุน 

M&A หรือขยายธุรกจิในประเทศ CLMV 

ตอบ ปัจจุบนับริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผล 100%  และบริษทัยงัมีสภาพคล่องมากพอ 

สาํหรับการขยายการลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจครับ  

ข้อที่ 2  ที่มีการปรับโครงสร้างทั้ง ผู้บริหาร และ มีต้ังเป็น holding มีนัยยะว่าจะ

ไปโฟกสัที่ต่างประเทศหรือจะมกีารทํา M&A อย่างมีนัยยะสําคญัไหมครับ 

ตอบ อยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของบริษทัครับ 

ข้อที่ 3  ในไตรมาส 1 หลงัจากโอไมครอนเร่ิมระบาดหนัก ไม่ทราบว่ามี

ผลกระทบกบัยอดขายส่วน Retailer บ้างมั้ยคะ เปรียบเทียบกบัช่วงระบาดหนักของ

สายพนัธ์ุเดลต้ารอบก่อน ไม่ทราบว่าแตกต่างกนัอย่างไรบ้างมั้ยคะ 

ตอบ ยอดขาย retailer business ในไตรมาส 1 คาดวา่จะโตประมาณ 20% ครับ 

ข้อที่ 4  ต่างประเทศ มีกลยุทธ์ไป ทําเองผ่าน online แทนผ่าน distributor  

หรือไม่ 

ตอบ ขอบคุณครับในขอ้เสนอแนะ จะนาํมาพิจารณากลยทุธ์ของบริษทัครับ 



 

ข้อที่ 5  1) เดอืน1และ เดอืน2 ที่ผ่านมาเป็นยงัไงบ้างครับ   2)เร่ืองต่างประเทศมี

แนวทางยงัไงต่อบ้างครับ 

ตอบ 1) ในเดือน 1 และ เดือน 2 ยอดขายมีแนวโนม้ดีข้ึนครับ 2)ต่างประเทศมีคาํสัง่

ซ้ือเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองครับ 

ข้อที่ 6  ทําไม NSR Revenue ระหว่าง Q3 และ Q4 2021 ถึงตกลงมาครับ แล้ว

คาดว่า NSR Revenue สําหรับ Q1 2022 จะอยู่ที่ระดบัไหนครับ 

ตอบ ยอดขาย NSR ในแต่ละไตรมาสข้ึนอยูก่บั โปรเจค และ การจดัรายการในแต่ละ

ช่วงเวลาครับ  แต่โดยรวมรายได ้NSR ทั้งปีเติบโตข้ึน และในปี 2022 คาดการณ์วา่

ยอดขายเติบโตต่อเน่ืองครับ 

ข้อที่ 7  บริษัทต้ังเป้า GPM, NPM ปีนีเ้ท่าไหร่/เป้าสัดส่วน NSR ในปีนีภ้ายใน 3 

ปีข้างหน้าเป็นเท่าไหร่/สัดส่วนสินค้า outsourcing ตอนนีเ้ท่าไหร่ และมีปัญหาเร่ือง

ค่าเงนิไหมคะ 

ตอบ NPM คาดวา่จะมากกวา่ ปี 2021/GPM คาดไวม้ากกวา่ปี 2021 แต่อาจจะไม่

เท่ากบัปี 2019 ท่ี 54.4%/อยูใ่น presentation ครับ 

ข้อที่ 8   

8.1 ปีนีบ้าทเร่ิมแข็งขึน้ เราได้ประโยชน์จากการซ้ือสินค้าจากเมืองจนีแค่ไหนครับ จะ

ช่วยให้ GPM ดขึีน้มากกว่า 50% หรือไม่ครับ 

ตอบ ค่าเงินบาทแขง็ไม่ใช่ปัจจยัหลกัในเร่ือง GPM ของสินคา้ครับ 



8.2 เป้าหมายรายได้ปีนี ้เท่าไหร่ครับ 

ตอบ เป้าหมายรายได ้2022 ใกลเ้คียงปี 2019 ครับ 

8.3 เรามีเป้างบการตลาดกีเ่ปอร์เซ็นของรายได้ครับ 

ตอบ งบการตลาดประมาณ 3-4% จากรายไดร้วมครับ 

8.4 Admin Expense เราลดลงต่อเน่ืองในช่วงโควดิ บริษัทมีเป้าหมาย Admin 

Expense ในปีนีอ้ย่างไรครับ 

ตอบ ควบคุมดูแลค่าใชจ่้ายใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ 

8.5 อยากให้บริษัทช่วยแยก NSR ในประเทศ กบัต่างประเทศออกจากกนัเหมือนเดมิ

ครับ 

ตอบ ขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํครับ 

8.6 อยากทราบแผนการ M&A หลงัจากต้ังบริษัทใหม่ขึน้มาครับ 

ตอบ อยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของบริษทัครับ 

8.7 อยากทราบแผนการขยายต่างประเทศใน 1-3 ปีนีค้รับ 

ตอบ เป้าหมายคือ sabina เป็น regional brand ครับ 

ข้อที่ 9  ปี 65 บริษัทต้ังเป้ารายได้เติบโตเท่าไร ปัจจยัสนับสนุนมาจากอะไรบ้าง 

ตอบ ปี 65 เป้ารายไดใ้กลเ้คียงกบัปี 2019 โดยใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด, การทาํ

โปรโมชัน่และการขาย online การร่วมมือกบั partner ต่างๆครับ 



ข้อที่ 10 GPM% ปีนีค้ดิว่าจะทําได้มากกว่า50% ไหมครับ 

ตอบ คาดวา่มากกวา่ปี 2021 ครับ 

ข้อที่ 11 จากสถานการณ์ในประเทศปัจจุบัน ไม่ทราบว่าบริษัทต้ังเป้ายอดขายในปี 

65 อย่างไรบ้างคะ 

ตอบ ใกลเ้คียงกบัยอดขายปี 2019 ครับ 

ข้อที่ 12 บริษัทต้องมีการปรับลดสาขาไหม และต้ังเป้าสาขาเท่าไหร่ ใช้งบลงทุน

เท่าไหร่ 

ตอบ การปรับลดสาขาจะประเมินจากความสามารถในการทาํกาํไรของแต่ละสาขา

โดยในแต่ละสาขาจะมีการตั้งเป้าและงบในการลงทุนไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัของแต่

ละร้านคา้ครับ 

ข้อที่ 13 ปีนีเ้ราต้ังเป้าค่าใช้จ่าย marketing เท่าไรอย่างไรบ้างครับ  

ตอบ ค่าใชจ่้าย marketing ประมาณ 3-4% ของยอดขายครับ 

ข้อที่ 14 SSG ในเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์เป็นอย่างไร ยอดขายหน้าร้าน

เทียบกบัออนไลน์เป็นอย่างไร 

ตอบ ยอดขายหนา้ร้านกบัยอดขาย online เทียบ YoY เติบโตครับ 

 



ข้อที่ 15 ผู้บริหารยงัมั่นใจแค่ไหนว่าจะกลบัไปมีรายได้และกาํไรเท่าก่อนโควดิ ใน

ปี 65 นีเ้ลยเพราะดูเหมือนคนจะเร่ิมไม่กลวัโควดิแล้ว และแนวโน้มกไ็ม่น่าจะมีลอ็คดาว

แล้ว 

ตอบ มัน่ใจวา่ยอดรายไดจ้ะใกลเ้คียงกบั 2019 แต่กาํไรสุทธิอาจจะยงัไปไม่ถึงครับ 

ข้อที่ 16 ออเดอร์ OEM ของปีนี ้ยงัมีต่อเน่ืองไหมครับ แนวโน้มมีการเพิม่ขึน้หรือ

น้อยลงจากปีที่แล้ว 

ตอบ มีคาํสัง่ซ้ือต่อเน่ืองมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนมากกวา่ปี 2021 ครับ 

ข้อที่ 17 หลงัปรับโครงสร้างจะมีการเปลีย่นนโยบายปันผล 100% เพือ่นําเงนิไป

ลงทุนต่อหรือไม่ครับ 

ตอบ การนาํเงินไปลงทุนข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของบริษทั

ครับ 

ข้อที่ 18 ยอดขายเดอืน มกราคมกบักมุภาพนัธ์ แนวโน้มยงัดกีว่า Q4 ไหม 

ตอบ แนวโนม้ยอดขายดีครับ 

ข้อที่ 19 ยอดขายในเวยีดนามและOEMในปีนีค้าดว่าจะเป็นอย่างไร 

ตอบ มีแนวโนม้ยอดขายดีข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2021 ครับ 

 

 



ข้อที่ 20 บริษัทย่อยใหม่ Sabina International มีแผนท่ีจะทําธุรกจิเกีย่วกบั

อะไรบ้าง ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ  

ตอบ อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัและจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อ

แสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุนต่อยอดธุรกิจเพื่อผลประกอบการท่ีดีข้ึนครับ 

ข้อที่ 21 ทําไม GPM Q4 ถึงลดลง GPM ปีนีจ้ะเป็นอย่างไร 

ตอบ หลงัจากคลายมาตรการเขม้งวดของรัฐบาลในเดือน 7และเดือน 8 บริษทัฯ 

พยายามเร่งยอดขายในช่วงโคง้สุดทา้ยของปีโดยมีการจดัรายการ promotion ค่อนขา้ง

เยอะครับ 

ข้อที่ 22 เข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารไม่ทราบว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับ หากสถานการณ์โรค

ระบาดเร่ิมคลีค่ลาย 

ตอบ ยงัคงมาตรการควบคุมดูแลค่าใชจ่้ายใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัประสิทธิผลสูงสุด

ครับ 

ข้อที่ 23 ปี 2565 มีแผนออกกีค่อลเลคช่ัน 

ตอบ อยูใ่นแผนงานของการตลาดครับ 

 

 



ข้อที่ 24 ใน presentation มีการต้ังเป้าหมาย Growth Strategy in 2022-2024 

รายได้โตปีละ 5-10% ถามว่าถ้าจาํไม่ผดิ เลขการเติบโตที่คาดหวงัลดลงจากอดตีรึเปล่า

ครับ  

ตอบ คาดหวงัรายไดก้ารเติบโตปีละ 5-10% ครับ กรณีท่ีไม่มีปัจจยัภายนอกท่ีควบคุม

ไม่ไดม้ากระทบครับ 

ข้อที่ 25 การไหลออกของคนงานเร่ือยๆจะส่งผลต่อการผลติในอนาคตของเรา

หรือไม่ครับ 

ตอบ ในส่วนการผลิตทางบริษทัฯมีการดูแลพนกังานช่างฝีมือใหเ้พียงพอกบักาํลงัการ

ผลิตและคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ครับ 

ข้อที่ 26 ระดบั GPM ในปี 65 คาดหวงัว่าจะเห็นมากกว่า 50% จาก Economy of 

scale หรือ สาเหตุอืน่ๆได้มั้ยคะ 

ตอบ GPM บริษทัคาดวา่จะไดม้ากกวา่ปี 2021ครับ 

ข้อที่ 27 สัดส่วนรายได้จาก export เป็นเท่าไหร่ของรายได้ NSR หรือ Total sale 

and service ครับ 

ตอบ Sabina export ประมาณ 0.5% ของรายไดร้วมครับ 

ข้อที่ 28 บริษัทมีแผน collaboration กบัคู่ค้าใหม่ๆเพิม่อกีหรือไหมครับ 

ตอบ บริษทัยนิดีเป็น partner กบัคู่คา้รายใหม่ทุกท่านเพื่อขยายโอกาสของการคา้

ระหวา่งกนัและเพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภคโดยรวมครับ 



ข้อที่ 29 บริษัทประเมิน market share ตลาดในประเทศตอนนีม้ีเท่าไหร่ครับ และ

เรามีแผนเกบ็ market share ของตลาดเพิม่เติมหรือไม่ครับ 

ตอบ บริษทัเนน้เร่ืองผลประกอบการ,การขยายการลงทุนและการต่อยอดธุรกิจ

มากกวา่ครับ 

 


