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               รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564    
บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

 
 ประชุม ณ.สาํนกังานสาขาของบริษทั ชั้น 7 หอ้ง 702   เลขท่ี 12   ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
 เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร วนัพฤหสับดี ท่ี 22 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. 
 
เร่ิมการประชุม 
 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  34  ราย คิดเป็น จาํนวนหุ้น   162,491,600  หุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ จาํนวน  998  
ราย  คิดเป็นจาํนวนหุ้น   108,499,674 หุ้น รวมผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน ทั้งส้ิน   1,032 ราย  นับรวมจาํนวนหุ้น ทั้งส้ิน  270,991,274  
หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  78.01   ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ ทั้งหมด 347,500,000 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 33 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูม้อบฉนัทะ จากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผู ้
ถือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  
 นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานฯในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2564 จากนั้ นได้มอบหมายให้ นายบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน และเป็นผูด้าํเนินการประชุม ต่อไป 
 จากนั้น นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ไดแ้นะนาํ กรรมการ,  ผูบ้ริหารและ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี   
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  1. นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 
  2. นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา   
       และพิจารณาค่าตอบแทน 
  4. นายสมชยั  วนาวิทย  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา 
                           และพิจารณาค่าตอบแทน 
  5. นายยทุธนา  อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
       พิจารณาค่าตอบแทน 
  6.   นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
                7.   นายจกัรกฤษณ์                อุทโยภาศ                กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  8.   นางสุชญัญา                    ธนลงกรณ์ กรรมการบริษทั 
                 9.   นายสมคิด                      ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
                10.  นางสาววชิรวรรณ        แยม้ศรี  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
 11.  นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัมีสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบั 100.00% ของกรรมการทั้งหมด 
 
 ผูบ้ริหาร 
  1. นางสาววาจา    มุขโต            เลขานุการบริษทั 
 
 ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท 
 1. นายชยัยทุธ  องัศุวิทยา  ผูส้อบบญัชี 
 ขณะน้ีไดเ้กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซ่ึงเป็น โรคระบาดใหญ่และแพร่
ไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็วรวมถึงประเทศไทยดว้ย ดงันั้นทางบริษทัจึงจดัประชุมแบบ  Physical Meeting เพ่ือรักษาระยะห่างและลด
ความเส่ียงของกรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทั้ง 11 ท่าน ซ่ึงมีกรรมการ
ท่ีประชุมภายในห้องประชุมแห่งน้ีจาํนวน 5 ท่านและประชุมผ่านทางออนไลน์จาํนวน 6 ท่าน โดยกรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมทุกท่านอยูภ่ายในตึกสาํนกังานท่ีใชจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้นแห่งน้ี อีกทั้งทางบริษทัไดมี้มาตรการความปลอดภยัโดยมีการ
เวน้ระยะห่างท่ีนัง่สาํหรับผูท่ี้อยูใ่นห้องประชุมประมาณ 1.5-2 เมตร ,มีการบริการเจลลา้งมือ/หนา้กากอนามยั ,มีการคดักรอง ,มี
การประเมินความเส่ียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาร่วมประชุมในวนัน้ีทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ  
บริษทัฯ ไดมี้การแจง้อนุญาตจากทางเขตบางกอกนอ้ยเรียบร้อยแลว้สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1ประจาํปี พ.ศ. 2564 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ 2 ท่าน  อาสาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
และขอใหน้ัง่ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหนา้ท่ีนบัคะแนนเสียง ไดแ้ก่ 

1. คุณสุวรรณา   รัตนชาญกลุ ผูถื้อหุน้ 
2. คุณรุ่งทิวา     สิริเรืองปัญญา ผูถื้อหุน้ 

 
  ต่อจากนั้น นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร ไดม้อบหมายให้คุณวาจา มุขโต เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ 3 
เร่ือง คือ  
 1.  เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 19  มีนาคม 2564 และตามท่ีบริษทัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม  
โดยการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 และเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั ในระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเม่ือครบระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้นั้น ไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 2. ในแต่ละวาระก่อนออกเสียงลงคะแนน  ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามประเด็นต่างๆ 
ตามวาระนั้นๆ  โดยขอความกรุณาผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ แจง้ช่ือ-นามสกุล ให้ท่ีประชุมทราบก่อนดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือใช้
บนัทึกการประชุม 
  3.   การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ ท่ีกาํหนดให ้

1)  ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 

2)  การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงได ้
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3)  การมอบฉันทะ ท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้ 
บริษทัจะนาํการออกเสียงลงคะแนนนั้นไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งไป
กรอกบตัรลงคะแนนอีก และจะใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม  

และเพ่ือความรวดเร็วและมิให้เสียเวลาของผูถื้อหุ้น ในแต่ละวาระประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ ยกมือข้ึน และให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัแจกให้ขณะลงทะเบียนเขา้
ประชุม พร้อมทั้งลงนาม เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน เพ่ือนาํไปตรวจนบัคะแนนต่อไป และนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ จะถือวา่เห็นดว้ย 

ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดยกมือคดัคา้นหรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมติัตามท่ีประธาน
เสนอ และใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงนามในแต่ละวาระ และคืนบตัรลงคะแนนทั้งหมดแก่บริษทัภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ยกเวน้วาระท่ี  5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  จะเกบ็ใบลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงก่อน และจะเกบ็ใบลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมดดว้ย โดยใหล้งคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ีเหลืออยู่ และบริษทัจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น และผูม้อบ
ฉนัทะท่ีเขา้มาร่วมประชุมระหวา่งการประชุมเป็นองคป์ระชุม เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีบตัรลงคะแนนและยงัมิไดล้งคะแนน จะไม่อยูใ่นห้องในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใดและ
ตอ้งการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของตนในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนของตนในระเบียบ
วาระนั้นๆ และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดน้าํมานบัคะแนน เม่ือถึงวาระนั้นๆ 
 ทั้งน้ี  ผลการนบัคะแนนเสียงจะแสดงใหท่ี้ประชุมทราบภายหลงัเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 เม่ือแจง้ให้ท่ีประชุมทราบแลว้  เลขานุการบริษทัไดส้อบถามผูถื้อหุ้นว่า มีอะไรซักถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถาม 
เลขานุการบริษทัจึงเรียนเชิญประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2563   
ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต ์
ของบริษทัแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานการประชุมดงักล่าวมีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีขอ้ซกัถามหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2563 
 (ในระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้มาประชุมเพ่ิม จาํนวน 3 ราย จาํนวน 118,800 หุ้น รวมเป็น 1,035 ราย 
จาํนวน 271,110,074หุน้) 
                ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติรับรองรายงานการประชุม ดงักล่าว  
   ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย               271,110,074  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100 
                  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
                  งดออกเสียง   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0 
    บตัรเสีย                                  0  เสียง                   คิดเป็นร้อยละ           0 
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 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    
วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ว่า บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปี 2563 ให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และจะไดร้ายงานสรุปขอ้มูลท่ีสาํคญัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบเพ่ิมเติม จากนั้น 
จะเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยัต่อไป  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานผลการดาํเนินงานปี 2563 ของบริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) และบริษทัยอ่ย  

ผมขออธิบายในภาพรวมของบริษทัเม่ือปีท่ีแลว้นะครับ เพราะเขา้ใจว่าหลาย ๆ ท่านคงติดตามซาบีน่า ตามข่าวตามส่ือ
ต่าง ๆ แลว้ก็ Opportunity Day เรากอ็อกทุกคร้ังเลยนะครับ รายไดร้วมของปีท่ีแลว้ก็อยูท่ี่ 2,913.83 ลา้นบาทและมีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 
276 .81ลา้นบาท ถา้ดูตามตารางก็นอ้ยกกวา่ปี 2562 ทั้งหมดน้ีทุกคนก็คงเขา้ใจว่ามนัเป็นเพราะโควิดครับ ท่ีเร่ิมตน้เม่ือตน้ปีของปี
ท่ีแลว้ตั้งแต่ Q1 ช่วงประมาณเดือนมีนาคมเป็นตน้ไปภาพรวมของเราถา้เรามองว่าเป็น Revenue , Gross Profit และ Net Profit จะ
เห็นว่า Moving average ของซาบีน่าเติบโตมาโดยตลอดทุกปี ไม่เคยมีปีไหนท่ีมียอดขายตกตํ่ากว่าปีก่อนหนา้นะ ถา้มีก็มีปีท่ีแลว้
ท่ีเราลงมาถึง 11.6% ตรงน้ีเป็นยอดขายท่ีน้อยกว่า เน่ืองจากแน่นอนเลยเร่ืองหลกัๆท่ีเห็นชดัเจนคือการ Lockdown ไม่มีการขาย
ในห้างสรรพสินค้า modern trade นะครับ แลว้ก็ไม่มีการจดัการขายท่ีมีผูค้นเยอะ ๆ ฉะนั้นในช่วงปีท่ีแล้วตั้ งแต่ปลายเดือน
มีนาคมจนกระทัง่กลางเดือนพฤษภาคม พวกน้ีทาํให้ยอดขายหายไปในเชิงของการขาย Offline ซ่ึง Offline ถือว่าในปีท่ีแลว้น่าจะ 
70 กว่าเปอร์เซ็นต ์ของพอร์ตของเรานะครับ ของโครงสร้างรายไดท้ั้งหมด แต่อยา่งไรก็ตามเราก็ยงัสามารถทาํกาํไรได ้ทีน้ีมาดู 
Gross Profit คือกาํไรขั้นตน้ก็ตํ่าลงเหมือนกนันะ ท่ีตํ่าลงเหตุหลกัๆ ก็คือสองเดือนท่ีเราไม่ไดท้าํการขาย เราก็ไม่ทาํการผลิตชุด
ชั้นในเหมือนกนัในเวลานั้นส่ิงท่ีเราตอ้งกงัวลและก็ตอ้งดูแล คือเร่ืองของ Inventory เร่ืองของ Cash Flow ว่าจะมีเงินพอไหม ถา้
เรายงัผลิตต่อเน่ืองในช่วงท่ีไม่ไดข้ายสองเดือนแลว้เราก็ยงัจะผลิตชุดชั้นใน อนันั้นคือจุดท่ีเราแกเ้กมส์ ส่ิงท่ีเราแกก้็คือถือโอกาส
ทาํ CSR ไปในตวัเลย เพราะจริงๆแลว้เราทาํ CSR เยอะมากในปีท่ีแลว้ ในเชิงของการเยบ็หน้ากากผา้ ตอนน้ีไม่ใช่นะครับ ไม่
เหมือนกนัเด๋ียวผมค่อยเล่าแต่ตอนนั้นหนา้กาก 2 บาท มนัหายากมนัมีการกกัตุน ทาํให้ขาดตลาด จงัหวะนั้นโชคดีเราคิดว่ามนัไม่
ดีหรอก มนัไม่ดีกบัสังคมท่ีไม่มีหนา้กากอนามยั แต่มนัเป็นจงัหวะท่ีเราสามารถเอาเศษผา้หรือ stock ผา้ของเรามาเยบ็หนา้กากผา้
แจกให้กบัพนกังานก่อน ครอบครัวพนกังาน เรามีทั้งหมด 5 โรงงาน ชุมชนรอบโรงงาน แรงงานสัมพนัธ์รอบโรงงานทาํไปทาํมา
มนัก็เลยมีนกัหนงัสือพิมพม์าทาํข่าว แลว้พอมาทาํข่าว เราเห็นข่าวของโรงพยาบาลศิริราชเราก็เลยไปเยบ็วินมาร์กให้กบัอาจารย์
หมอโรงพยาบาลศิริราช 100,000 ช้ินแรกเยบ็ฟรี แลว้ถดัมาก็เลยกลายเป็นธุรกิจในการเยบ็หนา้กากผา้ ในช่วงนั้นเราไม่ไดมี้การ
ปลดคนหรือลดคน หรือ leave without pay มีแต่ leave with pay นะของเรา ไม่มีการลดเงินเดือน โชคดีท่ีจงัหวะนั้นเราทาํการเยบ็
หน้ากากผา้มาเป็นตวัช่วย แลว้ก็ถดัมาในเดือนหกเดือนเจ็ด พอหลงัจากท่ีปลดล็อคหลาย ๆ องคก์ร พวก Corporate ต่าง ๆ ก็เป็น
ห่วงพนกังานตวัเอง เรากไ็ป Offers เขา้ถึงเลยนะครับในแต่ละองคก์ร เพ่ือท่ีจะทาํหนา้ท่ีอาสาสมคัรเป็นการผลิตหนา้กากผา้ใหก้บั
พวกองคก์รต่าง ๆ กจ็ะมีแบรนดต่์างๆ ติดอยูต่รงหวัมุมของหนา้กากผา้ ถา้ทุกคนจาํไดแ้บรนดใ์หญ่ ๆดงั ๆ Corporate ใหญ่ ๆ เป็น
หมวดนํ้ามนัก็มี รถยนตก์็มี หลกัทรัพยก์็มีธนาคารก็มี มีเกือบทุก ๆ Sector เลยแต่เราไม่ไดข้ายแพงนะครับ เพราะเราถือว่านั้นคือ
สินคา้สําหรับช่วยสังคม แลว้ก็เป็น Highly Product เราจะไปตั้งราคาแพง ๆ คูณหลาย ๆ เท่าเหมือนชุดชั้นในไม่ได ้มนัไม่ควร
ไม่ใช่เวลา เราควรจะเป็นการช่วยเหลือสังคม มนัก็เลยเป็นเหตุให้ Gross Profit Margin ลดลง อนัน้ีเป็นเหตุใหญ่ ลดลงมาจาก 54 
% มาเป็น 47% จะเห็นว่า Gross Profit Margin เติบโตข้ึนมาอยูใ่นระดบั 50% แลว้ก็มา 51 % 54% เม่ือปี 2019 แลว้พอมาปี 2020 
มนัก็เลยตํ่าลงอย่างมีนัยสําคญั การมองของอนาคตไม่อยากเทียบกบัปี 2020 เราอยากจะเทียบกบัปี 2019 มากกว่า รวมทั้งเปิด
มาแลว้สถานะเศรษฐกิจ ของภาพเศรษฐกิจของ Retail Business มนัทรุดลง เน่ืองจาก SME ต่างๆ ไดปิ้ดตวัลงไป เป็นเพราะวา่เขา
ขาดเร่ืองของ Order จากต่างประเทศ พวกท่ีไม่มีแบรนด์ และพวกท่ีเป็นโรงงานเล็ก ๆ บังเอิญเราเป็นสมาชิกในสมาคม
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เคร่ืองนุ่งห่มแห่งประเทศไทย ก็เลยรู้ว่ามนัมีพวก SME เล็กๆ ท่ีเยบ็เส้ือผา้ทัว่ไป หรือเยบ็ชุดเด็ก ชุดนอน ชุดต่าง ๆ ท่ีเป็น Order 
ส่งออก ก็ปิดกิจการไป เน่ืองจากว่าสายป่านสั้นและอยูไ่ม่ไหวนะครับ ก็เลยทาํให้ฐานของเศรษฐกิจตํ่าลง ตอนปลาย ๆ ปีเราก็มี
การทาํ Promotion เยอะพอสมควร และก็มีการ launch  สินคา้ในระดบัราคาล่างมากข้ึน  เพ่ือให้คนส่วนใหญ่ซ้ือไหวและก็จ่าย
ไหว ในยคุน้ีก็ควรเป็นแบบน้ี สุดทา้ยน้ีเราก็ยงัภูมิใจว่าบริษทัยงัสามารถสร้างผลกาํไรไดถึ้ง 277 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2019 ซ่ึง
ลดลง 33% แล้วก็ Net Profit Margin ก็มาอยู่ท่ีประมาณ 9.5 สาเหตุหลกั ๆ เกิดจาก Gross Profit ท่ีน้อยลง ก็ส่งผล Net Profit 
ตํ่าลง โดยเอาจริงตอ้งบอกว่าการโฆษณาของเราไม่ไดห้ยดุ เรายงัทาํโฆษณาสองเร่ือง เด๋ียวตอนทา้ยจะ remine มีให้ดูว่าปีท่ีแลว้
เราทาํอะไรไปบา้ง เราก็ยงัใช้เงินนะครับ ตอนนั้นเราปรับตวัไม่ทนัจริง ๆ แต่เราปรับตวัในเชิงของหางาน ให้พนักงาน  เล้ียง
พนกังานของเรา ซ่ึงถือว่าเป็น Stakeholders ท่ีสาํคญัพอเราออกแคมเปญใหญ่คร้ังแรก ก็เจอโควิด 1 ออกแคมเปญใหญ่คร้ังท่ีสอง 
2 ก็เจอโควิด 2 ตอนน้ีเรากาํลงัจะออกแคมเปญโชคดีเราเบรกทนัของปีน้ี  มนัก็จะช่วยเร่ืองของ Expenses แลว้ก็จะไปทาํให้ Net 
Profit กลบัมาดูดีได ้และยงัมีความมัน่ใจครับ ท่ีน้ีถา้เรามาลงในรายละเอียดของรวมโครงสร้างรายได ้จะเป็นแบรนด์ลว้น ๆ กบั 
OEM ซ่ึง OEM เป็นแค่ประมาณ 8- 9% ของพอร์ตทั้งหมด รายไดร้วมของปี 2563 จะอยูท่ี่ 2,913.83 ลา้นบาท สัดส่วนส่วนใหญ่
ไปอยู่ท่ีการขายภายใตสิ้นคา้ของเรามากกว่ามาก ซ่ึงเราปรับตวัมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั  ปี 2562 ก็สูงกว่า ปี 2561  ก็มีปี 
2563 ท่ีตํ่าลงนะครับ        

ลงรายละเอียดในแต่ละโครงสร้าง หลายท่านคงจาํซาบีน่าได ้และคงเขา้ใจดี เรามี 4 โครงสร้างครับ โครงสร้างแรกก็จะ
เป็นซาบีน่าท่ี เป็น  OFFLINE ท่ีขายผ่านห้างสรรพสินค้าท่ี เป็น  fixable  มีคนขาย มีการเสียค่าเช่า มีการจ่ายค่า GP ตาม
หา้งสรรพสินคา้ อนัน้ีสัดส่วนปิดอยูท่ี่ประมาณ 69% ลดลงจาก 79% มาอยูท่ี่ 69% ก็คือเกิดจากการ  Lockdown ไปในช่วงนั้นแลว้
ก็ยอดขายก็เลยลดลงไป 22% แต่จริงๆ ตอ้งบอกว่าเราลดน้อยกว่าทุกคนในตลาด เหตุผลของ Sabina ท่ีผ่านมาในอดีตหลงัจากท่ี
เราพลิกตวัเอง จาก OEM มาเป็นแบรนด์เราใชเ้วลาเกือบ 12 ปีในการทาํตลาด 40% ของคนคพัเล็กอย่างท่ีเราเรียกว่าผลิตสินคา้ 
Doomm Doomm ขาย แต่ตั้งแต่ปี 2017 2018 2019 กระโดดขา้มจาก 40% มาขายผูห้ญิง 100% คือมาทาํเส้ือชั้นใน ท่ีกา้วขา้มความ
เป็นเส้ือชั้นในหนา ๆ ท่ีเรียกว่า Doomm Doomm มาเป็นเส้ือชั้นในท่ีใส่สบาย ก็เลยทาํให้ตลาดเรายงัมีอยู่ ตลาดเราใหญ่ข้ึน 
เพราะว่าเราแยง่ส่วนแบ่งในตลาดได ้วนัน้ีเรามีสินคา้ปูพรมร้อยเปอร์เซ็นต ์แลว้กถื็อวา่เป็นแค่ปีท่ี  3  เองนะครับ เราก็ยงัมีอนาคต
ไปไกล ถึงแมว้่าภาพของการคา้ขายใน Sector Offline แยล่ง  โชคดีท่ีเราเติบโตในส่วนของ NSR ก็คือ Non Store Retailing การ
ขายแบบไม่มีหน้าร้านนะครับ ตน้ทุนตํ่า Fixed Cost จาํกดันะครับ ใชจ้าํนวนคนจาํกดั ก็มีกนัแค่ 20 -  30 คนนะครับ ก็เติบโต 
65% จาํไดว้่าใน Q’2 ก็โต 100 กว่าเปอร์เซ็นต ์ แต่ถา้เราดู Moving Average จากปี 2017 ท่ีเราเพิ่งเร่ิมตอนปลายปีโตไดถึ้ง 140% 
Q’4 ก็โตไดถึ้ง 72% นะครับ เม่ือเทียบกบั YoY ของปีท่ีแลว้ เม่ือเทียบกบัปี 2019 ก็ยงัเติบโตได้ ตวัน้ีก็บอกว่าเราโชคดีท่ีเรา
ปรับตวั ตอ้งบอกว่าสินคา้ซาบีน่าไม่ไดถู้กDisturbท่ีตวัสินคา้ แต่จะถูกDisturbท่ี channel คาํว่า Disturb คนของเราจะมองว่ามนัคือ
โอกาสมากกว่านะครับ ถา้เราไม่เปล่ียนตวัมนัคืออุปสรรค  แต่ถา้เราปรับตวัก็ถือว่าเป็นโอกาสตลอดเวลา วนัน้ีจะเห็นเราก็เป็น
อนัดบัหน่ึงทั้งใน Shopee Lazada และ Platform ต่างๆรวมทั้ง Social Commerce ของเราเอง ซาบีน่า Export ท่ีเป็นแบรนด ์Export 
ตอ้งบอกว่าเวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กมัพชูา เหล่าน้ีท่ีเป็น CLMV รอบบา้นเรา บางส่วนท่ีไปขายใน middle east กเ็จอโควิด
เหมือนเรา เพราะฉะนั้นภาพของปี 2563 เราเองก็ลดลงในส่วนของตรงน้ี -7% ก็ลบกว่า Offline ในประเทศ และก็ยงัมีบาง
ประเทศท่ีทาํไดดี้มากนะ  แต่ว่าการเจอโควิดเวฟ 1 เวฟ 2 ในแต่ละประเทศไม่พร้อมกนัสลบักนัไป อยา่งตอนน้ีในพม่าก็ลาํบาก
มาก  เพราะอยูติ่ดกบัอินเดียและก็ในฟิลิปปินส์น้ีก็ติดกนัเพ่ิมข้ึนนะครับ ในขณะน้ีในเวียดนามก็ยงัดีอยู ่แต่เร่ิมตกใจเพราะว่าลาว
ติดจากข่าววนัน้ีท่ีมีคนไทยไปเท่ียวลาวสองคนมนัก็เลยเป็นส่ิงท่ีเรากงัวล คือถา้รัฐบาลเวียดนามกนัไม่ได ้แต่ผมเช่ือว่าเขาเอาอยู่
นะครับ เพราะวา่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต ์และก็มีประสบการณ์ และกอ็่านบทเรียนความผดิพลาดของหลายๆ ประเทศไดล่้วงหนา้ 
เพราะวนัน้ีประเทศเขายงั solid อยู ่ยงัปลอดโควิดอยู ่เป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของโลกท่ีดูแลเร่ืองน้ีไดดี้ ปีท่ีแลว้เขาก็ไม่ไดส้ั่งของนะ
ในช่วง Q’2 Q’3 แต่เขามาสั่งเยอะในช่วง Q’4 นะครับ ก็จะเห็นว่า Q’4 เติบโตถึง 300 กว่าเปอร์เซ็นต ์ถึงแมว้่าพอร์ตมนัจะเลก็อยู ่
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การส่งออกโดยแบรนด์อยู่ท่ีประมาณ2 % ตวั OEM นะครับ ปีท่ีแลว้ก็เหมือนกนันะครับหนกัหนาสาหัสเพราะว่าตลาดเราอยู่ท่ี 
UK ถึง 70% UK เป็นลูกคา้ OEM ท่ีเรายงัเก็บไว ้คือลูกคา้ท่ียอมจ่ายแพงให้ Margin สูง เราผลิตเส้ือชั้นในคพัโต ๆไปจนถึงคพั J 
K Lให้กบั UK และฝร่ังเศส และก็หลาย ๆ ประเทศในยุโรป แต่ว่า majority อยู่ท่ี UK ปีท่ีแลว้เรารู้กนัอยู่แลว้ว่าเขาติดโควิดกนั
หนกั ก็จะมีปัญหาทาํให้ยอดขายเราหล่นลงมาอยูท่ี่ -7% เหมือนกนั ทั้งปี -7% กล็งมาจาก 287 ลา้นบาท มาท่ี 265 ลา้นบาท แต่ว่า
การขายหน้ากากผา้ท่ีไม่ใช่แบรนด์ของซาบีน่าแต่เป็นการผลิตให้คนอ่ืน เรามาอยู่ในหมวดน้ีนะครับ คือพนักงานท่ีทาํ OEM 
ไม่ได ้Order ฝร่ัง เรากรั็บ Order จาก Corporate ต่าง ๆในการผลิตหนา้กากผา้ในช่วงปีท่ีแลว้ ต่อไปจะเห็นถึงโครงสร้างของเราใน
แต่ละหมวด 69% ก็คือปิดปีจะเห็นว่า Offline อยู่ท่ีประมาณ 69% ตามห้างร้านต่างๆแลว้ก็ -22% จาํนวนร้านของเราอยู่ท่ี 578 
ร้านคา้เม่ือปีท่ีแลว้ กไ็ม่ไดต่้างกบัปี 2018 2019 2020 จาํนวนร้านกสู็สีกนัปีท่ีแลว้นอ้ยลงจากปี2019 แค่ประมาณ 7 ร้านคา้เอง ตอ้ง
บอกว่าก่อนหน้าน้ีเราเคยมีเป็น 600 กว่าแต่เราปิดมาเร่ือย ๆ นะครับ เราจะไม่มีวนัเป็นแบบแบรนด์ใหญ่ ๆ ระดบัโลกท่ีบอกว่า
วนัน้ีประกาศปิดทีเดียว 100 สาขา ปิดทีเดียว 270 กวา่สาขาอยา่งน้ี แต่เราดูแลดี โดยการทาํ P&L ของร้านคา้ แลว้ร้านคา้ไหนท่ีอยู่
ในชุมชนท่ียงัมีคนเราก็จะไปเปิดเพ่ิม ร้านคา้ไหนปิดก็จะปิด จากน้ีไปร้านคา้คงจะอยูใ่นระดบัน้ีนะครับ แต่ว่าปริมาณของตาราง
เมตรจะเล็กลงน้ีคือภาพใหม่นะ เพราะเรามีระบบการขายแบบ Online โดยคน Offline คน Offline สามารถขายของ Offline และ
สามารถขายของในแบบ Online ท่ีเราเรียกว่า Sabina at home ก็คือถา้ท่ีร้านก็จะไม่ตอ้ง Carry Inventory สูงนะครับ Inventory 
สามารถทาํไดจ้าก ipad ท่ีเขามีอยู ่แลว้กส่็งไปท่ีบา้น  เพราะเช่ือว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่กคุ็น้ชินกบัการรับของดว้ยการชาํระเงินก่อน 
ตอนน้ีเรามาดู NSR ท่ีประกอบดว้ยทีวีดว้ย แลว้ก็ประกอบดว้ย Platform ของ Market Platform ท่ีใหญ่ ๆ นะท่ีเรารู้จกักนัก็คงไม่
ตอ้งอธิบายเยอะ ทุกคร้ังตามข่าว Sabina ก็จะเป็นอนัดบัหน่ึงมาตลอดทั้ง Shopee ทั้ง Lazadaนะครับ และการคา้ขายในหมวดน้ีเรา
ยงัเช่ือมัน่ว่ายงัมีโอกาสเติบโตไปไดอี้ก ปีท่ีแลว้ก็ทาํไดดี้นะครับ จากกราฟเส้นสีดาํท่ีเห็น คือ Market Platform ของปี Q’2 ท่ีสูง
มาก แลว้ก็เส้นสีเขียว คือ Social Commerce ในท่ีน้ีก็หมายถึงการขายดว้ย Platform ของเราเอง Website ของเราเอง IG ของเราเอง 
LINE @ ของเราเอง รวมทั้ง Facebook Live ของเราเอง ช่วงนั้นพนกังานทุกคน ตั้งแต่คนขายรวมทั้งคนในสาํนกังานต่าง ๆ ก็มา
ช่วยกนัขายสินคา้ผ่านออนไลน์ในเวลานั้น ก็เลยทาํให้ ใน Q’2 ปีท่ีแลว้ ถา้จาํไดเ้ราก็มีกาํไร 50 ลา้นบาท Q’1 จาํไดว้่าก็ยงัมีกาํไร 
70 ลา้นบาท ทั้ง ๆ ท่ี Lockdown ดว้ยนะครับ ก็เป็นตวัช่วยท่ีทาํให้เราผ่านพน้วิกฤตไดน่้าภูมิใจตรงท่ีว่า 19% ก็เกือบ 20% ตอน
ปลายปี  2019 ท่ียงัไม่มีโควิด  ผมมีประกาศว่าภายใน   5 ปี NSR เราจะเติบโตอยูท่ี่ 25% ภายใน 5 ปี แต่ว่าแค่ปีเดียวเองโควิด ทาํ
ใหก้ารคา้ขายอนัน้ีเร่งเร็วข้ึนมาแตะเกือบ 20% แค่ปีเดียวนะครับ ส้ินปีน้ีเรายงับอกไปวา่อาจจะไปอยูท่ี่ 23% 24% ก็เด๋ียวดูถา้เกิดมี
ระลอก 4 ระลอก  5 สงสัยไป 25% ง่าย ๆ เลยนะครับ อนัน้ีก็อยา่งท่ีบอกครับเราจะอยูเ่ป็นอนัดบัหน่ึงใน แบรนดเ์ดย ์หรือซูเปอร์
แบรนด์เดยต์ลอดเวลา แลว้ก็ใน South Is Asia เราก็ไต่อนัดบัเป็น Top Five แลว้ดว้ย ถา้จาํไม่ผิดล่าสุดเราน่าจะไดอ้นัดบั 2 ของ 
South Is Asia ของกลุ่มน้ี  ใน Sabina Export ท่ีบอกวา่ไป CLMV จะเห็นวา่เราอยูท่ี่ 2% นะครับ แลว้กต็วั OEM อยูท่ี่ประมาณ 8% 
อธิบายง่าย ๆ เลยว่าต่างประเทศก็เร่ิมมาลงOrder กบัเรา เราเพิ่มแบรนด์ไปเร่ือยๆ รวมทั้งการทาํแบรนด์ส่งออก แลว้ก็ OEM ก็
ตํ่าลงสัดส่วนอยูท่ี่ 90% ท่ีทาํแบรนด์ของเราเองนะครับ  อนัน้ีก็เห็นบ่อย ๆ นะครับ มนัเป็นธรรมชาติของชุดชั้นในท่ีจะตอ้งมีคพั
ไซร้ท่ีแตกต่าง เพ่ือลูกคา้ท่ีแตกต่าง ปีท่ีแลว้เราระมดัระวงัเร่ืองของ Overtime มาก ส่ิงท่ีผมเล่าในเร่ืองของปีท่ีแลว้จะพวัพนัมาถึง
ปีน้ีด้วย ว่าการท่ีเรามาระมัดระวงัเร่ืองของ Inventory ถ้าจาํได้เรามี Inventory ตํ่าสุดในช่วงระยะหลงัท่ี 255 วนัแล้วก็เคยมี 
Inventory สูงสุด 366 วนันะครับ หลายคนชอบถามว่าอนัไหนคือจุดท่ีเหมาะสม มนัตอบยากถา้เรามีนอ้ยไปมนัจะขายไม่พอเสีย
โอกาสการขาย ขาดสี ขาดไซร้ ถา้เรามีมากไปเราก็จะมีเงินจมอยูใ่น Inventory ปีท่ีแลว้ เราระมดัระวงัเร่ือง Inventory มากเพราะ
เราถูก Lockdown เกือบสองเดือนท่ีเราระงบัเร่ืองของการผลิตสินคา้ในเชิงของการทาํ Overtimeหาเราค่อนขา้งจาํกดั Overtime 
เพ่ือประคบัประคองค่าใชจ่้ายขององคก์ร มนัเป็นเหตุให้การผลิตของเราลดลงจาก 11.7 ลา้นช้ิน ในปี 2019 ปีท่ีแลว้เราผลิตแค่ 8.4 
ลา้นช้ินเอง พอผลิตลดลงก็เลยทาํให้มนัสมดุลยก์บัการท่ีสภาวะเศรษฐกิจทรุดลงดว้ย ไม่ให้เงินเราไปจมอยู่ใน Inventory มาก
เกินไป รวมทั้ งปริมาณคนลาออก คน Turnover ของเราอยู่ท่ีประมาณ 1 หรือ 2% เอง ซาบีน่าเราคนไม่ค่อยลาออกนะครับ 
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เพราะวา่เราส่ือสารองคก์รเราดีมาก และก็เขา้ถึงพนกังานของเรา แต่เม่ือปีท่ีแลว้ออกไปเกือบ 600 คนทั้งหมด แต่เหตุผลท่ีเขาออก
คือไม่ไดอ้อกทีเดียวนะก็คือทยอยออกตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปลายปี 12  เดือน รวม ๆ แลว้หายไป 600 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนโรงงาน
การท่ีเราไม่มี OT ให้ ทาํให้รายไดท่ี้จะไปเล้ียงครอบครัวไม่พอ แลว้ก็เห็นโอกาสแต่ละท่านท่ีลาออกไปเห็นโอกาสของการขบัรถ 
Grab ขบัPanda โดยเฉพาะในต่างจงัหวดัขบัรถส่งอาหารกนัเยอะมากไดเ้งินดี ก็เลยชวน ๆ กนัไป เลยทาํให้ปริมาณของคนผลิต
ลดตํ่าลง โดยรวมแลว้จาก 4,529 คน ตอนน้ีเรามี  3,939 คน อย่างท่ีบอกนะเราไม่ไดจ้า้งออกดว้ย และก็ไม่ได ้pay ให้เขาออก 
หลาย ๆ บริษทัท่ีเราไดย้ินมามีการจา้งคนออก เพราะคิดว่าจา้งออกดีกว่าจ่าย 10 เดือนจ่าย 3 เดือนตามกฎหมายเพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้ง
เป็นภาระในอนาคตแลว้กเ็พ่ิม efficiency ของบริษทั แต่จริงๆ กบ็อกซาบีน่า เราทาํเร่ืองของ efficiency เร่ืองToyota Way มาตลอด 
15 ปี แลว้ก็ไม่ไดห้ยุดน่ิงในการทาํนะครับ มนัมีอะไรใหม่ ๆ ให้เรามองเห็นอยู ่เร่ือย ๆ แต่ในกรณีน้ีออกไปโดยธรรมชาติของ
ความตอ้งการส่วนบุคคลนะครับ ส่งผลให้ปีน้ีเราเทียบเดือนมกราคมปีท่ีแลว้กบัมกราคมปีน้ี คนเราน้อยลง 600 คน ใน 600 คน 
ถา้เราคูณรายไดข้องแต่ละคน ๆ ละ15,000 x 600 x 12 เดือน ปีน้ีปีใหม่น้ีเราจะลด Expenses ไปเกือบ 100 ลา้นบาท ก็อาจจะมีคน
สงสัยว่าถา้คุณมีคนผลผลิตน้อยลงและผลิตน้อยลงแลว้ของคุณจะพอขายหรือ โดยจะบอกว่าเราก็จะเอาของทดแทนจากการ
นาํเขา้ ซ่ึงให้ Margin ท่ีสูงกว่า ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ของเราตั้งแต่ ปี 2018 ถา้ดูดี ๆ การนาํเขา้โดยการเป็นผูว้่าจา้งคนอ่ืนให้ผลิตให้
เราเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นะ ปี 2020 สัดส่วนอยู่ท่ี 46% ปี 2019 อยู่ท่ี 37% แลว้ก็ปี 2018 อยู่ท่ี 18% สัดส่วนตรงน้ีถา้เรา Downsize ไป
เร่ือย ๆ ในเชิงของผลิต Production ของเรา เราก็จะทดแทนโดยการนาํเขา้มาขายเราทาํตวัเองเหมือนฝร่ังท่ีอดีตเคยจา้งเราผลิต แต่
วนัน้ีเราก็ไปจา้งเขาผลิตให้เรา เพราะเรามีแบรนด์แลว้ ถา้ดูดี ๆ นะครับ ดูตรง Sourcing Gross Profit Margin นะครับ ปี   2018 
ให้กาํไรขั้นตน้อยู่ 58.9% แลว้ปี 2019 ให้ 58.6% และปี 2020 ก็ให้ 57.6% ก็จะเห็นว่าโดยรวมแลว้  Margin ของเราไดเ้ยอะจาก
นําเขา้มากกว่าท่ีเราผลิตเอง โรงงานของเราเองก็ไม่ยอมอยากพฒันาเร่ืองของ Lean เร่ือง Kaizenให้มากข้ึน เพ่ือจะได้ไม่ให ้
Margin ท้ิงห่างจากหน่วยงานท่ีทาํเร่ืองของ Out Sourcing จากปี 2018 Gross Profit 50.4% เพ่ิมข้ึนมาเป็น 53.3% แต่โชคไม่ดีปี 
2020 เรามาเยบ็หนา้กากผา้เยอะตามท่ีผมเล่าไปแลว้ ก็เลยทาํให้ self-production ตํ่าลงถึง 43.2% ในขณะท่ีการ Out Sourcing เขา้
มายงัให้ Marginใกลเ้คียงกบัของเดิมอยู่ ตรงน้ีผมเช่ือว่าในปีน้ีถา้เราไม่ไปผลิตหน้ากากอีก ไม่ไปรับงานเยบ็อ่ืนๆ ก็จะทาํให ้
Margin สูงข้ึนแลว้พอเอามารวมกนั Margin Total ตอ้งสูงกวา่ 47% แน่ 47.4% น้ีคือปิดปี ถา้จาํได ้Quarter 2 ลดลงถึง 38 % ลดลง
เพราะเราผลิตหนา้กากผา้ Gross Profit Margin ปี Q’2ปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 38 % แต่พอ Q’3ก็ดีข้ึนมาเป็น 40% กว่า แลว้พอ Q’4 ปีท่ีแลว้ก็
ข้ึนมาท่ี 50% ตน้ๆแลว้นะครับ กแ็สดงวา่มนัเป็นเหตุผลท่ีเราอธิบายไปว่ามนัดีข้ึนนะครับ ปีเรากย็งัเช่ือมัน่วา่ Gross Profit เราจะดี
ข้ึน แต่ถามว่าจะดีข้ึนแซงปี 2019 หรือเปล่าอนัน้ีตอ้งขอดูไปก่อน เน่ืองจากว่าสภาวะเศรษฐกิจท่ีทรุดลงมา  ทาํให้เรานาํเสนอ
สินคา้ราคาตํ่ากว่าในอดีตมากข้ึนกจ็ะส่งผลให้ Gross Profit Margin ตํ่าลง มนัจะมีตวับวกลบ ตวัลบท่ีมาดึงถา้เราตั้งราคาสินคา้ตํ่า
มากข้ึน มนัก็จะทาํให้ Gross Profit ตํ่าลง ถา้เราสามารถขายของแพงมากข้ึน Gross Profit เรากจ็ะสูงข้ึน  แต่แนวโนม้จาก Q’2 ปีท่ี
แลว้ไล่มาเราก็จะ Improved Gross Profit Margin ของเราเองมาโดยตลอด ตวัเด็ด ๆ จะไม่ไดโ้ชวต์รงน้ีนะครับ มนัจะไปโชวเ์อา
ตรงการทาํการตลาดท่ี Expenseมากกว่า และ Expense ตรงนั้นมนัก็จะไปช่วยให้ Net Profit เรากลบัมาท่ี 12. 5% ในปีน้ีหรือไม่
คิดวา่ใกลเ้คียงครับเป็นไปตาม projection ท่ีจะเจอโควิดรอบ 3 นะครับ เรามาดู Inventory เรา 355 วนั ตอน 255 วนั เราก็นึกวา่เรา
เก่งนะแต่งจริงมันไม่ดีนะครับเราเป็นบริษัทท่ีชอบทํา Survey เวลาท่ีเราทําอะไรไปแล้ว เรานึกว่าเราพอใจเราก็มักจะทํา
แบบสอบถาม ปรากฏว่าเราก็ค้นพบว่า Hero product เราในปี 2018 ไม่พอขาย วนันั้นเราก็เลยอดัของเพ่ิมในการผลิต Hero 
Product ของขายดีให้มีเยอะ ของขายไม่ดีอยา่ไปทาํ ก็เลยทาํให้ข้ึนมาท่ี 328 วนั แลว้ก็มาท่ี 355 วนั ผมยงัเช่ือวา่ Q’1 ปีน้ีเราจะเห็น
ท่ีตํ่ากวา่ 355 วนัครับ  เน่ืองจากการประคบัประคองการผลิตของเรา รวมทั้งการนาํเขา้ท่ีเรามี Flexibility มีความยดืหยุน่ในการขอ 
delay ขอเล่ือน Shipment หรือการดึง Shipment ให้เร็วข้ึน ซ่ึงเราทาํไดง่้ายกว่า การขยายโรงงานนะครับ อนัน้ีกเ็ป็นขอ้หน่ึงท่ีซาบี
น่าเอง จะไมมี่ capex เพราะเราไม่คิดท่ีจะขยายโรงงานเลย แต่เรากไ็ม่คิดท่ีจะเปิดโรงงาน หรือขยายโรงงานใหม่ 
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 จากโฆษณาท่ีไดดู้ไปแลว้ ผมจะบอกว่าโฆษณาทั้ง 2เร่ืองน้ี เราไม่เคยหยดุน่ิง ถึงแมเ้ศรษฐกิจไม่ดี  มีโรคระบาด  ซาบี
น่าเองไม่อยากใหลู้กคา้ลืมเรา ภายในของเราคุยกนับ่อย ๆ ว่าป่วยไดน้ะ แต่หา้มโป๊นะครับ นัน่หมายความวา่คุณตอ้งซ้ือเส้ือชั้นใน
ซาบีน่าใส่ตลอดเวลา แมว้่าจะอยูบ่า้น Work Form Home อะไรก็ตามจะออกไปประทว้งก็ตอ้งใส่เส้ือชั้นในนะครับ ไม่มีใครไม่
ใส่นะครับ ดงันั้นการใชง้บการตลาดของเราทั้งสองเร่ืองน้ี เราฉายตอนตน้ปีกบัตอนปลายปี จงัหวะแรกท่ีเราออกมาไดแ้ค่ 10 วนั 
อู่ฮัน่กม็าเลยครับ ข่าวอู่ฮัน่มาตอนนั้นจงัหวะท่ีเราไปเบรกไม่ทนักบั Media ท่ีเราซ้ือไปแลว้ เราเสียค่า Production แต่เรามาเบรกท่ี 
Media แลว้เราก็เน้นไปท่ี Online ก็ตดัเงินพวกฟรีทีวีพวกท่ีเป็น below the line ของการทาํการตลาดท้ิงหมดเลย แลว้ก็มาใชจ่้าย
ใน Online อยา่งเดียว  ใน Q’2 เราเตรียมสินคา้สาํหรับ Invisible wire เยอะมาก เป็น Seamless Bra เยอะนะครับ แต่พอมา Quarter 
2หลายคนอาจจะตกใจว่าภาวะไม่ดีคุณจะมีโฆษณาคร้ังท่ี2 ทาํไมเราบอกไดเ้ลยไม่ไดเ้ป็นการโฆษณาสินคา้ใหม่ แต่เป็นสินคา้ท่ี
เรามีอยู่แลว้เพียงแต่เราจบัประเด็นใน Grouping เพ่ือให้เกิดความชดัเจนแลว้ก็เป็นการ aware ให้ลูกคา้ remind รู้ว่าซาบีน่ายงัอยู่
ในตลาด ถา้เราตั้งใจจะออกชุดของฟองนม เม่ือตอนเดือนตุลาคม แต่ว่าก็มีปัญหาบา้นเมืองในเชิงของการประทว้งนะครับ เราก็
เลย delay พอออกไป  ก็ enjoy อยู่ประมาณ 20 กว่าวนั ก็มาเจอเวฟ 2 ท่ีสมุทรสาครในวนัท่ี 21 ธันวาคม ตรงนั้นมันยูเทิร์น 
ยอดขายมนัหายไปเลย 10 วนัสุดทา้ยของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นยอดขายท่ีสําคญัมากในช่วงธันวาคมยอดมนัตกไปเลย ก็จะเห็นว่า 
Quarter 4  เรา Meet Target ไป กาํไรก็ไม่เป็นไปตามเป้าของปีท่ีแลว้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะพูดให้ฟังนะว่าเราไม่หยดุ
ในเร่ืองของการทาํการตลาด หรือแมก้ระทั้งช่วงน้ีเราก็ยงัทาํอยู ่แต่เราเร่ิม delay เร่ิมระวงัมากข้ึน แลว้ก็การใชจ่้ายก็จะคุม้ค่ามาก
ข้ึน วนัน้ีเราใชฟ้รีทีวีน้อยมาก หลายคนจะบอกว่าไม่เคยเห็นโฆษณาซาบีน่าเลย อยูท่ี่ Target คนซ้ือหุ้นอาจจะไม่ใช่ลูกคา้ คนท่ี
เป็นนักลงทุนอาจจะไม่ใช่ลูกคา้ท่ีจะซ้ือเส้ือชั้นใน  ฉะนั้นเวลาท่ีเราทาํโฆษณาถา้เป็นสมยัก่อนทุกคนเห็นหมดคนท่ีไม่ไดเ้ป็น 
Target ก็เห็น แต่ปัจจุบนัคนท่ีจะเห็นคือคนท่ีเป็น Target เท่านั้น หมายความว่าประสิทธิภาพหรือ efficiency ในการใชเ้มด็เงินใน
การทาํโฆษณามนัคุม้ค่ากวา่เยอะเลยครับ 

ต่อจากนั้น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ชิญนายสมคิด ผดุงเกียรติศกัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินไดร้ายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 
ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 
 สินทรัพยร์วม  เท่ากบั 2,803.94 ลา้นบาท  

หน้ีสินรวม เท่ากบั 1,008.83 ลา้นบาท  
ส่วนผูถื้อหุน้รวม เท่ากบั 1,795.11 ลา้นบาท 

ผลการดําเนินงาน ปี 2563 

 รายไดร้วม เท่ากบั 2,913.83 ลา้นบาท มีอตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 เท่ากบั -11.57% โดยท่ีเป็นรายได้
จากการขายและการบริการ เท่ากบั 2,898 ลา้นบาท มีอตัราการเปล่ียนแปลง เท่ากบั  -11.64% ค่าใชจ่้ายรวมของปี 2563 เท่ากบั 
2,558.94 ลา้นบาท มีอตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 เท่ากบั - 7.64% โดยท่ีเป็นตน้ทุนขาย เท่ากบั 1,524.8 ลา้นบาท มี
อตัราการเปล่ียนแปลง เท่ากบั 2.45% และเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,034.14 ลา้นบาทมีอตัราการเปล่ียนแปลง 
เท่ากับ -18.98% ปี 2563 มีกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ เท่ากับ 354.89 ล้านบาท มีอตัราการเปล่ียนแปลง เท่ากับ              
-32.32% กาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เท่ากบั 276.81 ลา้นบาท มีอตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 เท่ากบั -33.02% โดย
คาํนวณเป็นกาํไรต่อหุน้ของปี 2563 เท่ากบั 0.80 บาทต่อหุน้  
วเิคราะห์ความสามารถในการทํากาํไร 
 กาํไรขั้นตน้ของปี 2563 เท่ากบั 1,373.20 ลา้นบาทมีอตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปี 2563 เท่ากบั -23.10% และก็
เป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ เท่ากบั 47.38% กาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 339.06 ลา้นบาท มีอตัราการเปล่ียนแปลง เท่ากบั -33.41% 
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อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน เท่ากบั 11.7% กาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เท่ากบั 276.81 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ เท่ากบั 
9.5% แลว้คาํนวณเป็นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่ากบั 15.14%  

ในการจ่ายเงินปันผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกาํไรสุทธิท่ีทาํได ้ในหน่ึงปีจ่ายเงินปัน
ผลสองคร้ัง  ในปี 2563 เราประกาศและจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 1 เราจ่ายอยูท่ี่ 0.35 บาทต่อหุ้น คร้ังท่ี 2 ประกาศอยูท่ี่ 0.45 บาทต่อ
หุ้น โดยรวมแลว้เราจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2563 เท่ากบั 0.80 บาทต่อหุ้น ซ่ึงไปเทียบกบักาํไรสุทธิท่ีทาํไดก้็
เท่ากบัวา่เราจ่ายเงินปันผล เท่ากบั 100% ของกาํไรสุทธิท่ีทาํได ้

จากนั้น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดร้ายงานถึงเร่ือง ESG , การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และ การดาํเนินงานในไตรมาส 
1/2564  

ส่ิงท่ีเราทาํเม่ือปีท่ีแลว้ เราก็ยงัได ้Set  Awards ในเชิงของการประกวดนวตักรรมสินคา้ ตวัท่ีเราส่งเป็นเร่ือง  Seamless 
Bra ก็ ได้รางวัล  Outstanding Innovative Company Awards จากตลาดหลักท รัพย์ ก่ อนหน้ า น้ี  เราได้ เร่ือ ง  Outstanding 
Performance   ในปี 2019 และปีน้ีเราได้ในเร่ืองของนวตักรรม ตรงน้ีก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าประเด็นท่ีเราคิดว่าเราได้รางวลั  
เน่ืองจากส่ิงท่ีพวกเราทาํไม่ไดต้อบโจทยเ์ฉพาะลูกคา้เท่านั้น  หรือผูบ้ริโภคท่ีชอบสินคา้ของเรา แต่มนัยงัลอ้ไปถึงเร่ืองของการ
กระบวนการการผลิต รวมทั้งการลดตน้ทุน ซ่ึงส่งผลให้ Gross Profit Margin ดีข้ึน ผมพูดไดเ้ลยว่ามาจากตวั Wireless Bra แลว้
ตวัท่ีเราเขา้ประกวด เร่ิมจาก Wireless Bra มาท่ี Seamless Bra พอเราเป็น Wireless นวตักรรม คือการทาํชุดชั้นไหนโดยไม่ตอ้งใส่
โครง ชุดชั้นในแบบตั้งเดิม จะเป็นชุดชั้นไหนท่ีมีขั้นตอนการผลิตถึง 40 ขั้นตอน แต่พอมาเป็นชุดชั้นไหนแบบน้ี มนัใชข้ั้นตอน
การผลิตแค่ 28 ขั้นตอนเอง เพราะว่าเราไม่มีการเยบ็ Elastic ท่ีรอบตวันะครับ ทั้งบนล่างซ้ายขวาไม่ตอ้งใชเ้ส้นดา้ยไม่มีการเขา้
โครง ไม่มีการใส่โครง  เม่ือขั้นตอนนอ้ยลงปริมาณการผลิตก็สูงข้ึน  ค่าใชจ่้ายทางดา้นตน้ทุนวตัถุดิบลดลง แต่ก็ส่วนของสินคา้น้ี
มีประมาณ 20% แต่มนัจะเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึน ยิ่งเพ่ิมข้ึนเป็น 30 40 50% มนัก็จะยิ่งทาํให้ตน้ทุนการผลิตเราตํ่าลง เป็นตวัช่วยในการท่ี
เราจะตอ้งไปทาํ Promotion แลว้ก็เป็นการแข่งขนักบัการท่ีเราจะตอ้งนาํเขา้กลบัจากเมืองจีน  เวียดนามท่ีเป็น Out Sourcing ของ
เราท่ีเราไปปล่อย Order ไว ้ก็มีการเปรียบเทียบกนัตลอด เหล่าน้ีท่ีมาท่ีไปเกิดจากการท่ีเรา Survey เราคน้พบว่าผูบ้ริโภคอยากจะ
ใส่เส้ือชั้นในท่ีใส่สบายมากกวา่เส้ือชั้นในท่ีสวยงาม หรือเส้ือชั้นในท่ีมีลวดลายสีสนัมากมาย   

เร่ืองต่อไป คือ เร่ืองของ ESG วนัน้ีเราไม่มีโอกาสมาเล่าทุกเร่ืองนะครับ แต่ทุกเร่ืองเรามีเจา้ภาพ และมีคณะกรรมการ
ในแต่ละหมวด ทั้งดา้น Environmental , Social และ Governance  เร่ือง Environmental , Social ติดตามตามข่าวของเราไดเ้ร่ือย ๆ
เรามีหลาย ๆ เร่ืองท่ีทาํ ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ี ไม่ไดเ้พ่ิงจะเร่ิมทาํนะครับเราทาํมาเป็นเวลา 10 ปีแลว้ บางเร่ืองอาจจะทาํมาเม่ือ 3 ปี ท่ีแลว้ 
บางเร่ืองเราอาจจะเร่ิมข้ึนมาใหม่ อยา่งปีน้ีเราได ้CG 5 ดาวติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 ESG 100 เราก็ได ้Anti-Corruption เราก็ไดใ้นเร่ือง
เขา้ร่วมสัตยาบรรณซ่ึงต่ออายเุม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้เอง ทั้งหมดน้ีตวัเด่น ๆ ท่ีเรานึกคิด เรานึกถึง Stakeholder ของเราดว้ย ผมไม่ค่อย
เคยพูดถึงเร่ืองของ CG และ CG ก็คือการอยูร่่วมกนัท่ีดีแลว้ก็มี Code Of conduct  ท่ีดีขององคก์รท่ีมีต่อพนกังานต่อผูร่้วมงานเรา 
ผมยกตวัอยา่งง่าย ๆ เม่ือปีท่ีแลว้ ภาวะโควิดท่ีมนัมา ทาํให้ Supplier บางรายปกติเขาจะให้เครดิตเรา 30 วนั หรือ 45 วนั แต่เรารู้ว่า
เขาลาํบากเรารับวตัถุดิบมา เราจ่ายเงินเขาเลยเพ่ือให้เขาอยูร่อด จ่ายเร็ว ในขณะท่ีร้านคา้ยอ่ย ๆ ท่ีเป็นร้านคา้เล็กท่ีคา้ขายกบัเรามา
ตามต่างจงัหวดัท่ีรู้จกัเรามาเป็นเวลา 10 20 30 ปี ท่ีเป็นร้านคา้ยอ่ย พอเขาไม่ไหวเราให้เครดิตเขานะครับ เพ่ือยืดอายเุขา ให้เขาอยู่
รอด คนไหนเส่ียงมากเรารู้ว่าเราให้เครดิตแลว้เขาก็ไม่รอด เราก็จะเปล่ียนระบบการขาย โดยการท่ีนาํ Cash Register เราไปตั้ง
และเราก็เก็บเงินเอง พอเราเก็บเงินมาเราก็ตดั GP ให้เขาไป แบบน้ีมนัก็มีหลายวิธีในการดูแลร่วมกนั การอยูร่่วมกนัโดยถือเป็น 
Good Governance แต่เราก็ไม่ยอมให้คนรวย คนท่ีมีเงินเยอะ หรือห้างร้านใหญ่มาบีบเรา ในเชิงท่ีไม่ยอมจ่ายเรา อย่างน้ีเราก็ไม่
ยอมตอ้งจารจาต่อรอง ก็ตอ้งเอาเร่ืองหลาย ๆ อย่างเขา้ไปแลกเพื่อให้การจ่ายตรงเวลา และจ่ายเร็วดว้ยซํ้ า เราจะดูเร่ืองของการ
ชาํระหน้ีกบัเร่ืองของการจ่ายหน้ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเราอยากจะเล่าแลว้ผมก็อยากจะนาํสู่สาธารณชนเหมือนกนัว่าเวลาท่ีมีวิกฤต เราก็
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ไม่เอาตวัรอดตวัเราเองเท่านั้น เราตอ้งนึกถึงว่าถา้รอดในภาวะวิกฤต แลว้พอหลงัจากวิกฤตผ่านไปแลว้ใครอยากจะคบคา้กบัเรา 
และนัน่คือส่วนหน่ึงของความยัง่ยนืขององคก์ร Sustainability  ท่ีน่าจะมีต่อไปนะครับ 

เร่ืองของคอรัปชัน่มนัเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยูก่บัมนุษยข์องเราตลอดเวลานะครับเราอยูท่ี่ไหนเราก็จะรู้สึกเลยว่ามนัมีโอกาส 
หรือเปิดโอกาส ส่ิงสําคญั ภายใน Internally ของเรา เราจะไม่เปิดโอกาสให้คนของเรา มีโอกาสคดโกง อนัน้ีผมเช่ือว่ามนัอยู่ท่ี
โครงสร้างการทาํ Job rotation เร่ืองของ HR หลาย ๆเร่ืองมีผลมากเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองของคอรัปชัน่นะครับ เหมือนกบัเราเองถา้
วางของโดยท่ีไม่ระวงัตวัเราเอง หรือเราให้แมวไปเฝ้าปลายา่งอยา่งน้ีมนัก็ผิดแลว้  หรือเราวางของแลว้ของหายมนัก็เกิดจากการ
วางของไม่เป็นระเบียบการพฒันาองคก์รก็เช่นเดียวกนันะครับ โครงสร้างของการสลบัคนท่ีจะมีโอกาสเปล่ียนพฤติกรรมจากคน
ดีเป็นคนไม่ดี มนัไม่ใช่ตวัเขาโดยมนุษยม์นัเป็นอยูแ่ลว้ แต่เราจะตอ้งไม่ให้มนัเป็นโดยการ Job rotate ไม่ให้อยูน่านเกินไปรวมทั้ง
พนกังานใหม่ท่ีเขา้มา ทุกวนัน้ีเราตอ้งสอนใหม่หมดเลยนะครับ มนัไม่เหมือนสมยัก่อนแลว้ เด๋ียวน้ี ตอ้งมานัง่อบรมตอ้งมาดูนิสยั
เราเช็คเร่ืองเครดิตบูโร เราเช็คเร่ืองของอาชญากรรมดว้ย รวมทั้งเวลาสัมภาษณ์อาจจะขอดู Facebook ดว้ยซํ้ าจะไดรู้้เป็นคนแบบ
ไหนในการท่ีจะเขา้มาเป็นพนกังานงานใหม่เรา เขา้มาแลว้เราจะทาํการอบรมโดยเฉพาะเร่ืองของ Anti-Corruption เป็นหลกัเลย 
น่ากลวัมากสังคมสมยัใหม่บางคนคิดว่ารวยมาก่อนโกงไม่เป็นไร ส่ิงเหล่าน้ีเป็นทศันคติท่ีผิด ในองค์กรเราเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ 
แมก้ระทัง่ความซ่ือสัตยต่์อตนเองต่องานท่ีเราทาํ หรือเวลาท่ีจะตอ้งตรงเวลาเหล่าน้ี มนัก็คือ Corruption ทั้งนั้น Corruption มนั
ไม่ไดห้มายเมด็เงินหรือ fixable ตวัท่ีเราจบัไดเ้ท่านั้นแต่มนัหมายถึงคาํพดู เวลา หรือการกระทาํ หรือพฤติกรรมของเราเหล่าน้ี  ท่ี
มนัแสดงออกมาไดท้ั้งหมด เราตอ้งซ่ือสัตย ์ไม่โกงเพื่อนร่วมงาน ไม่เอาเปรียบ เหล่าน้ีก็ถือเป็นเร่ืองของ Corruption ไดท้ั้งหมด 
ในปี 25633 นะครับไดมี้การส่งพนักงานต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นไปอบรมภายนอก และมีการจดัฝึกอบรมภายในบริษทั และ
บริษทัยอ่ยเก่ียวกบันโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ  โดยเนน้การปลุกจิตสาํนึกใหก้รรมการบริหารกรรมการ
บริษทั และบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนกังานทุกคนตระหนกัถึงผลเสียของการทุจริตคอรัปชัน่ รวมถึงการสร้างค่านิยม
ท่ีผิดๆ เพ่ือพฒันาองคก์รให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ในช่วงปลายปี 2563 บริษทัไดส่้งจดหมายขอความร่วมมืองดการให ้
และรับของขวญัทุกประเภท จริง ๆ เราทาํเร่ืองมาเป็น 10 ปี แลว้นะครับ ท่ีไม่ให้และก็ไม่รับนะครับ ก็ตอ้งบอกว่าผมเองก็ได้
เรียนรู้จากสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ท่ีเคยไปอบรมเม่ือเกือบ 10 ปีมาแลว้นะครับ คาํว่า “ไม่ให้ ไม่รับ” จาํไดแ้ละมาใชก้บั
บริษทั ก็คือ No Give Policy ใหก้บับริษทัคู่คา้ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ใหก้บักรรมการบริหาร  กรรมการบริษทั และบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนให้รับทราบและปฏิบัติตามเพ่ือให้บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลท่ีดี มี
จรรยาบรรณและความโปร่งใสและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและบริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้
ร้องเรียนส่งจดหมายEmail โทรศพัทร์วมถึงไดมี้การเผยแพร่นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และแนวทางปฏิบติัไว้
ในเวบ็ไซต์ของบริษทั เรามีการ ประชุม supplier ดว้ยนะครับ เพ่ือสนับสนุนให้เขาเขา้ถือสัตยาบนัต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองของนโยบายคอรัปชัน่ตรงน้ี  รวมทั้งจริง ๆ เขาจะไปสมคัรไม่สมคัรเร่ืองเขาไดแ้ต่เราบอกเขาว่าเราสมคัร อย่างหน่ึงเวลาท่ี
เขามาทาํ Conference ของเรา แต่เน่ืองจากปีแลว้ไม่ไดท้าํเน่ืองจากเป็นปีโควิดครับ ก็ไม่อยากให้คนมาเจอกนัเยอะ ๆ แต่ว่าก่อน
หนา้นั้นเราเคยทาํ ทาํเพ่ือให้เขารู้ว่ากาํลงั due กบับริษทัท่ี Concern ในเร่ืองน้ีของการจดัซ้ือจดัจา้งการเช่าซ้ือต่างๆ ขอให้โปร่งใส 
เรามีการคาดโทษนะครับ ก็ไม่ตอ้งคา้กบัเรานะครับถา้มีการคน้พบ เพราะเรามีช่องทางเบาะแสบอกเขาดว้ยในการแจง้เรา เร่ืองน้ี
รวมทั้งโครงสร้างต่าง ๆ ไม่มีอาํนาจอยูท่ี่คน ๆ เดียว การบริหารจดัการของเราค่อนขา้งท่ีจะไม่ Flabby และเป็นการ delegate  ให้
คนท่ีจะมีอาํนาจในการจดัซ้ือจดัจา้งตรงน้ีนะครับ  กรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในดว้ย ทาํการ
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต  และแนวปฏิบติัท่ีบริษทักาํหนด รวมทั้งความเส่ียงดา้นทุจริต
คอรัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงานภาครัฐ และบริษทัผูค้า้ เราไม่ค่อยมีปัญหากบัภาครัฐนะครับเรา due กบัภาครัฐน้อยมาก
เน่ืองจากเราเป็น Retail เราอาจจะพูดไปก็เหมือนจะง่ายกว่าบริษทัท่ี100% ตอ้ง due เร่ืองสัมปทานเราไม่มีนะครับ เช่นการสอบ
หรือจดัจา้งการค่าเล้ียงรับรอง ค่ากระเชา้ของขวญั บริจาคการกุศล การเสียค่าธรรมเนียมและการเสียภาษีต่างๆให้กบัหน่วยงาน
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ภาครัฐรวมทั้งดา้นการปฏิบติังานภายในของบริษทัและบริษทัย่อย จากการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในปีท่ีแลว้ แต่ในสมยัก่อน Supplier เอาตูเ้ยน็เอาทีวีมาให้นะครับ เราส่งคืน เพราะแสดงว่าคุณขายเรา
แพงถึงมีเงินมาซ้ือของพวกน้ีมาให้เราซ่ึงมนัไม่จาํเป็น และบริษทัไดย้ื่นแบบประเมินตนเองเพ่ือต่ออายใุบรับรองพ่ีจะหมดอายใุน
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นการต่ออายุใบรับรองคร้ังท่ี 3ให้กบัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริตเพ่ือพิจารณาในไตรมาสท่ี 4/ 2563 และผ่านการรับรองต่ออายุ 31 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านไปเองนะครับท่ีเราไดก้าร
รับรองต่ออายจุากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนะครับ 
Business update 2564 

แนวโน้มถา้เป็นก่อนการระบาดของ Covid-19 รอบท่ี 3 เราจะ Brief  ยอดขายของ 2019 แต่การทาํงานของเราไม่ได้
เทียบกบัปี 2020 แต่เราเทียบตวัเลขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น revenue ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในหมวดต่างๆ P&L ตลอดจน net profit margin 
ส่ิงท่ีเรา brake down ออกไปดูในแต่ละหมวด แต่ละสินคา้ แต่ละช่องทางการจดัจาํหน่าย ยอ่ยไปจนถึงแต่ละร้านคา้ ขณะน้ีเราวดั
จากตวัเลขจากปี 2019 ทั้งนั้นเลย ผมเคยพดูวา่ใครท่ีชนะในปี 2020 น้ีเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะเราไม่ไดข้ายสินคา้ตั้ง 2 เดือน ใครๆ
ก็ชนะได ้ความทา้ทายท่ีแทจ้ริงจะอยูต่รงท่ีเราสามารถทาํตวัเลขต่างๆไดดี้กว่า 2019 ได ้ซ่ึงนั่นเป็นส่ิงท่ีผมพูดก่อนท่ีจะเกิดการ
ระบาดของ Covid-19 ในรอบท่ี 3 เพียงไม่ก่ีวนัเอง จึงทาํให้ผมตอ้งทาํมาพดูใหม่ และยงัยนืยนัวา่พดูเหมือนเดิม เน่ืองจากการท่ีเรา
ดูยอดในเดือนเมษายนในปีน้ีของเราก็ไม่ไดแ้ยไ่ปกว่าปีท่ีแลว้เลย เพราะปีท่ีแลว้ในเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีเราไม่ไดข้ายของเลย 
แต่ถา้มองไปจนครบปีจะตอ้งขอดูอีกช่วงหน่ึง เพราะเรามีกลยุทธ์มากมายในการทาํยอดขายให้ไม่ตกตํ่าไปกว่าภาพท่ีเราเห็น 
หมายความวา่ส่ิงท่ีเราทุกคนเห็นว่าเวลาเราออกไปขา้งนอกเราจะเห็นว่าตามร้านคา้ขา้งนอกเงียบมาก แต่จะมีท่ีท่ีคนไป กคื็อท่ีท่ีมี
การใช ้“ไทยชนะ” หรือ ตรงท่ีท่ีมีการใช ้“คนละคร่ึง” นัน่คือตลาดทัว่ไป ท่ีคนตอ้งไปซ้ืออาหาร วนัน้ีทีมงานของเราทั้ง 36 sale 
teams โดยเฉพาะในภาคต่างจงัหวดั ซ่ึงมีการระบาดของ Covid-19 ท่ียงัน้อยกว่าใน กรุงเทพฯ เราดูว่าจงัหวดัท่ีเส่ียงมากมีก่ี
จงัหวดั และจงัหวดัท่ีเส่ียงระดบักลาง ระดบัสอง รับดบัสาม ระดบัส่ี ของจงัหวดัท่ีมีความเส่ียงนอ้ยก่ีจงัหวดั จึงมีโอกาสของคนท่ี
ต่ืนกลวัก็จะน้อย เพราะคนในแต่ละจงัหวดั follow จาํนวนของผูป่้วยท่ีติด Covid-19 ในแต่ละจงัหวดัของตวัเองอยู่แลว้ ดงันั้น
จงัหวดัท่ีมีความเส่ียงนอ้ย การท่ีมีนโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็น “ไทยชนะ” “ม.33เรารักกนั” “คนละคร่ึง” ท่ีกระจายไปทัว่ไปเทศ 
จึงทาํให้เราเล็งเห็นว่าตรงไหนมีปลา เราก็ไปจบัปลาตรงนั้น  เราคงไม่ไดม้านั่งนึกถึงภาพลกัษณ์ Image ของบริษทัมากนักว่า    
แบรนด์ของเราจะตอ้งอยู่แต่ในห้างเท่านั้น ในวนัน้ีส่ิงท่ีตอ้ง Concern คือเร่ืองของ Cash flow จึงทาํให้ Port ของการขายแบบ
คาราวานของเราใหญ่ข้ึนมาก ประเด็นน้ีในอดีตปกติเราไม่ค่อยทาํ เพราะคนเขา้ห้างอยูแ่ลว้ คนเดินเขา้ shop อยู่แลว้ แต่ในวนัน้ี
คนท่ีเดินในห้างใชสิ้ทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลไม่ได ้เพราะรัฐบาลไม่ไดใ้ห้สิทธ์ิในการ register กบัผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียน
ตามกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงส่ิงรัฐบาลไดช่้วยนั้นเป็นเพียง vender เลก็ๆ ในส่วนของ Online เราก็ยงัคงโตอยู ่เน่ืองจากว่าพฤติกรรม
ของคนในประเทศไทยสัดส่วนของคนท่ีซ้ือสินคา้แบบ offline และ Online อยูท่ี่ 3% หรือ 6 % เท่านั้นเอง  ในขณะท่ีต่างประเทศ
ท่ีเคา้มีการซ้ือ platform online เคา้โตถึง 26% , 30%  ซ่ึงสหรัฐอเมริกา โตได ้18-20% ในขณะท่ีประเทศจีน สามารถโตไดเ้กือบ 
30% แต่ในประเทศไทย โตไดแ้ค่ 3-6% เอง ซ่ึงมนัน้อยมาก ซ่ึงในวนัน้ี SABINA เองไดส้ัดส่วนอยู่ท่ี 20% แลว้ เพราะฉะนั้นใน
วนัท่ีตลาดในภาพรวมของประเทศไทยก็มีโอกาสท่ีจะไปถึง 20% ได ้เม่ือนั้น port ของ Profit & Loss ของ NSR ก็จะโตข้ึน ยิ่ง 
NSR โต net profit margin ก็จะยิ่งสูง เพราะ NSR มี net profit margin ท่ีสูงกว่าการคา้แบบดั้งเดิม 3 เท่า ในปีแรกๆท่ีทาํ NSR ผม
เคยบอกแค่ 1 เท่า พอยิ่งขายมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีคนทาํงานในกบัหน่วยงานน้ีค่อนขา้งท่ีจะ fix ก็เลยยิ่งทาํให้เกิดกาํไรสูงข้ึน 
ซ่ึงเป็นอีกกลุ่มพนกังานของเราอีกกลุ่มหน่ึงท่ีนอกเหนือจาก 600 คนท่ีลาออกไป ท่ีไมไ่ดก้ระทบกระเทือนต่อภาคการผลิต เพราะ
เรามีการนาํเขา้มาแทนท่ี แต่กเ็ป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุนให ้Net profit สูงข้ึน  ถา้ให้มองในปีถดัๆไป ความหวงัของเราจะอยูใ่น 
CLMV ในอนาคต ซ่ึงในตอนน้ียงัมีประเทศเวียดนามท่ียงั solid อยู ่นอกนั้นเจอ Covid-19 หนกักวา่ประเทศเราอีกนะครับ 
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จากนั้นคุณบุญชยั   ปัณฑุรอมัพร  ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการดาํเงินงาน 
คุณประภาส  บุญช่ืน อยากสอบถามครับประเด็นแรกคือเร่ืองค่าเงินนะครับว่าบาทอ่อนบาทแข็งในปีน้ีส่งผลกระทบกบั
เราหรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหนครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ขอตอบอยา่งน้ีก่อนว่าบาทอ่อนก็จะดีต่อ OEM ซ่ึงมี 8-9 % ท่ีเราส่งออกไปในองักฤษ เงินบาทแขง็ก็
จะทาํให้ OEM ไดก้าํไรนอ้ยลง แต่เงินบาทอ่อนบาทแข็งบางคร้ัง มนัก็สลบักบัการทาํ out sourcing ท่ีนาํเขา้มาซ่ึงเป็น port ใหญ่
กว่า  ของเราก็อยู่ท่ีการนําเขา้กนัมาเยอะข้ึน ในเชิงของการส่งออกหรือนําเขา้ ผมว่าบาทอ่อนหรือบาทแข็งในระยะสั้นอยู่ใน
ระหวา่ง 1 บาท 2 บาท 3 บาทยงัไม่ไดมี้นยัสาํคญัของการเปล่ียนรูปแบบของการทาํธุรกิจ  แต่ถา้ไปไกลๆหรือหลายๆบาทเป็น 10 
บาท 5 บาทข้ึนไป เราตอ้งคิดแลว้ว่ายทุธศาสตร์เราคงตอ้งเปล่ียน ซ่ึงวนัน้ีขอ้ดีของ SABINA คือเราแตะทั้งสองดา้นนะครับ และ
วนัท่ีเรานาํเขา้ sourcing เราไม่ไดเ้อาเร่ืองของค่าเงินมาเป็นตวัตดัสินว่าเราจะไป out sourcing เพระเงินบาทแข็ง  แต่เป็นเพราะว่า
ต่อให้ไม่มีเร่ือง exchange rate แลว้ margin มนัก็สูงกว่าท่ีเราทาํเองอยูแ่ลว้ เน่ืองจากในแต่ละประเทศเขามี subsidy จากภาครัฐใน
การทาํส่งออกแลว้  เราไปสั่งเขาผลิต เพราะภาครัฐเขายงัสนบัสนุนการส่งออกอยู ่ ไม่เหมือนบา้นเรา เราเลยมองวา่ค่าเงินเป็นของ
แถมครับ ถา้เกิดว่ามนัแขง็ค่าข้ึนหรืออ่อนลงนิดหน่อย เราก็มีวิธีเหมือนกบัพวกการทาํ finance ในการชาํระเงินของในช่วงน้ี  เรา
กค็งดูก่อนว่าค่าเงินข้ึนมา 50 สตางค ์25 สตางค ์เราก็ขอดึงๆหน่อยครับ แต่ถา้เม่ือไหร่ท่ีมนัแขง็ค่าเราก็จะรีบจ่ายเลย  แต่เราก็บอก
กบัคู่คา้เราท่ีเป็นผูผ้ลิตว่าขอดูตรงน้ีหน่อยอาจจะอีก 2 อาทิตยค์่อยจ่ายนะ หรือบอกว่าตอนน้ีขอจ่ายล่วงหน้าเลยจ่ายไปก่อนเลย 
เราไม่ค่อยไดท้าํ fix late หรือ SWOT นะครับเพราะว่าเราเคยทาํแลว้พลาดแลว้มนัก็เดายากดว้ย แต่เราใชวิ้ธีท่ีเราเผื่อราคาท่ีมนัจะ
อ่อนหรือแขง็ โดยการคาํนวณตน้ทุนในการนาํเสนอซ้ือและนาํเสนอขายไวล่้วงหนา้ครับ 
คุณประภาส  บุญช่ืน ไม่ทราบว่าสินคา้ท่ีขายปีน้ีท่ีเรา plan ไวม้นัจะเป็นแบบเหมือนปีท่ีแลว้หรือไม่ครับ ท่ีเน้นสินคา้ 
value หรือเนน้สินคา้ในแบบ low margin หน่อยครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร มี 2 เร่ืองครับ ปีน้ีตอ้งบอกว่าสินคา้ low margin เพ่ิมข้ึน เพราะเรารู้แลว้ส่ิงท่ีเราจะผลิตขายไดม้ากๆ
เราก็จะผลิตขายเพราะเรารู้ว่าฐานของคนไม่ไหว ตอนน้ีราคาเส้ือชั้นในแซงหน้าพดัลม 1 ตวัไปแลว้นะครับ พดัลมท่ีเป็นเคร่ือง
ไฟฟ้าราคาชุดชั้นในแซงหนา้ไปแลว้ แต่เราก็มีความสามารถในการทาํให้ราคามนัลดลงโดยท่ีคุณภาพไม่ไดต่้างกนัมาก เพียงแต่
ว่าเป็นวตัถุดิบคนละแหล่ง แลว้ก็ทาํให้คนซ้ือไหว มนัดีกว่าท่ีเรายงัคงยืนในราคาเดิมแลว้ทาํให้คนลืมเราหรือไม่ใชเ้รา ไม่ซ้ือเรา 
ก็บอกแลว้นะครับว่าป่วยไดแ้ต่โป้ไม่ได ้ แต่ตวัใหม่ท่ีเราจะออกวนัน้ีเราคงตอ้งเบรคไปก่อนเน่ืองจากโควิดรอบ 3 มาแลว้ เราก็
กลบัมาปัดฝุ่ นยทุธศาสตร์ท่ีเราเคยใชใ้นช่วงของโควิด 2 แลว้เราก็เอากลบัมาใชใ้น Q2  จริงๆ Q2 เราจะ launch สินคา้ใหม่ แลว้
สินคา้ใหม่ก็เป็นสินคา้ท่ีมีนวตักรรมนะครับ แลว้ก็มีจุดเด่นเพ่ิมข้ึนแต่ก็ขออุบไวก่้อน ยงัไม่บอกคงจะไปออกอีกทีในช่วงเดือน 
กรกฎาคม ก็เป็น Q3 ไป ขอ้ดีก็คือการใชค้่าใชจ่้ายทางการตลาดใน Q2 ก็จะถูก delayไปอยู่ท่ี Q3 แต่ Q3 ก็จะทาํให้เป็นการเร่ง
ยอดขายจากขายสินคา้ท่ีมีนวตักรรมใหม่แลว้ก็มีโฆษณาเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ท่ี Q2 เราก็ตอ้งเล้ียงๆไปก่อน  อย่างไร Q2 ก็ไม่
ขาดทุนอยูแ่ลว้ เพราะวา่Q2 ปีท่ีแลว้มนัแยม่าก ผมถึงบอกไปวา่เราจะโตทั้ง YoY และ QoQ  
คุณประภาส  บุญช่ืน แลว้ GPM เราจะฟ้ืนตวัใกลปี้ 2019 เม่ือไหร่ครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ยอดขายในปีน้ีครับ เน่ืองจากปีน้ีเราไม่ได้เย็บหน้ากากผา้เลย แล้วตอนน้ีก็ไม่ใช่เวลาท่ีจะเย็บ
หนา้กากผา้ดว้ย เน่ืองจากสภาพของ wave 1 เรารีบเยบ็หนา้กากผา้เลยท่ีผมเคยเล่าไปแลว้ เพ่ือไม่ตอ้งมาเยบ็ชุดชั้นเป็น Inventory 
แต่นัน่คือตอนนั้นเรามี invisible wire ท่ีเราตุนสินคา้เพ่ือทาํโฆษณาอยา่งจริงจงัแลว้มาเจอ wave 1 เราเลยตอ้งรีบไม่เยบ็ต่อแต่ตอน 
wave 2 Inventory ของเราก็ยงัสูงอยูน่ะครับประมาณ 360 กว่าวนัเราก็ลดการเยบ็ชุดชั้นในเหมือนกนั  ถึงแมว้่าไม่ไดล้อ็กดาวน์  ก็
มาคอนโทรลในการเย็บชุดชั้นในแทนโดยการรับงานจาก SME ท่ีล้มหายตายจาก แต่ order มันยงัไหลอยู่ ออเดอร์มาจาก
ต่างประเทศพวกชุดเด็ก ชุดลาํลอง ชุดนอน ชุดว่ายนํ้ า ต่างๆ เราก็รับเยบ็ชุดกีฬา เส้ือเช้ิต เส้ือคอกลม t-shirt พวกน้ีเรารับเยบ็ใน
เดือนธนัวาคม-มกราคมท่ีผ่านมา  เรารับเยบ็เพ่ือลดการเยบ็ชุดชั้นใน Q1 ท่ีใกลจ้ะประกาศแลว้ก็จะเห็นว่า inventory เราสวยมาก
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สวยมากจนเรากลบัมาคิดว่า กลวัว่าถา้มนัดีข้ึนเร็วเราจะไม่พอขาย เพราะฉะนั้นตอนน้ีเราไม่ตอ้งเยบ็งานให้คนอ่ืนแลว้  เราก็ไม่
ตอ้งเยบ็หนา้กากผา้ดว้ย  ตอนน้ีเราให้ OT พนกังานเยบ็ชุดชั้นในครับ เรามีโรงงานทั้งหมด 5 โรงงาน ผมเนน้ไดอ้ยูโ่อทีจนถึงตน้
เดือนพฤษภาคมเลย เพ่ือไม่ให้พนกังานของผมท่ีเป็นพนกังานของซาบีน่าท่ีอยูไ่ลน์ผลิต ซ่ึงเราตอ้งระวงัไม่ให้เขาติดโควิด แลว้
โอกาสท่ีพวกเขาจะติดโควิดคือตอนเยน็หลงัเลิกงานแลว้ไปชอ้ปป้ิง ไปตลาดนดักนั จึงให้พนกังานงานอยูภ่ายในโรงงานทาํงาน
ดีกว่าไดเ้งินดว้ยจะไดไ้ม่ตอ้งไปไหนแลว้ เราเลิกกนั 20:30 น แลว้ก็กลบับา้นไปเลย จะไดล้ดความเส่ียงในการท่ีจะไปรับโควิด
เขา้มาในองคก์ร ซ่ึงเราทาํกนัเขม้ขน้มากครับ  
คุณประภาส  บุญช่ืน NSR ใน Q1 น้ีเรายงัโต YoY แลว้ก ็single หรือ double digit เท่าไหร่ครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ผมจาํไม่ไดว้า่เท่าไหร่นะครับ แต่จาํไดว้่าโตกวา่ปีท่ีแลว้ใน Q1 แต่วา่ double digit น่ีอดใจรออีกไม่ก่ี
วนั ประมาณอาทิตยห์นา้แลว้นะครับ 
คุณประภาส  บุญช่ืน อยากทราบแผนการเติบโต 1-3 ปีขา้งหน้า ของในประเทศไทย และก็อยากเห็นผูบ้ริหารพูดเร่ือง
มุมมองและยอดขายท่ีท่ีตั้งเป้าไวใ้นใจของเวียดนามใน 3 ปีขา้งหนา้ครับ 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ก็พูดเยอะแลว้นะสาํหรับในประเทศไทย อยา่งท่ีบอกไปแลว้ครับ ก็คงจะตอ้งทาํให้โตท่ี NSR แลว้ 
พอเราโตยอดขายท่ี NSR ไม่ว่าจะเร่ืองของทีวีชอ้ปป้ิงท่ีเป็นไปตามจาํนวนของเบบ้ีบูมเมอร์ท่ีเยอะข้ึน รวมทั้งการขาย platform 
ต่างๆท่ี new generation ก็เยอะข้ึน เยอะในเชิงของการเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือไม่เหมือนแบบเดิม แต่ฐานของ population เราใน
ไปยกระดบัอยูท่ี่คนอายเุยอะแต่คนอายเุยอะแลว้ก็ขายทางทีวีครับ เราก็คงจะตอ้งติดตามกนัต่อไปครับ  ใน NSR ผมเคยบอกว่า
เมืองไทยมีแค่ 36 เปอร์เซ็นต์แต่สัดส่วนเราไป 20 เปอร์เซ็นต์แลว้นั้นถา้โอกาสของเมืองไทยโตไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์เหมือนท่ี
อเมริกาหรือท่ีเมืองจีนท่ีโตไปถึง 30% ดว้ยซํ้ า SABINA ก็คงโตมากกว่าน้ีเยอะเลยรวมทั้ง net profit ก็จะสวยข้ึน ดีข้ึนนะครับ แต่
สาํหรับออฟไลน์เองเราคงจะเล้ียงอยูท่ี่ 580 ร้านคา้น่ีแหละไม่ตํ่ากว่า 500 แน่นอนเพราะมนัยงัมีจุดท่ีไปขายแลว้มีคนเยอะอยูน่ะ
ครับ แลว้ตน้ทุนก็ตํ่าลงเน่ืองจากว่าเราไปในแหล่งท่ีค่าใชจ่้ายค่าเช่าตํ่าลงแลว้ก็ไม่ไดพ่ึ้งพิงร้านคา้ในรูปแบบเดิม ก็เรียกว่าทีมงาน
ของเราตอ้งไปเดินใน route ท่ีมีใครเดินบา้ง เรามีเซลลท์ัว่ประเทศทั้งหมด 60 กว่าคนนะครับแลว้ก็มีหวัหนา้ของเขาก็ 30 กว่าสาย
นะครับในการเดินตรงน้ีก็เปล่ียนภาพในการตรงออฟไลน์จะไดใ้นเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีตํ่าลงจาก GP รวมทั้ง space ท่ีตํ่าลงครับ 
รวมทั้ง inventory ท่ีไม่จาํเป็นตอ้ง distribute ไปทัว่เลย ส่วนหน่ึงก็คือการขายสินคา้ทางออนไลน์ท่ีสามารถขายสินคา้ท่ีเป็น need 
market ทีน้ี need market แต่ละ need แต่ละ need เอามารวมกนัมนัก็ไม่นอ้ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีให้นมลูกนะครับ คนท่ีมีคพั
ใหญ่มากๆ หรือคนท่ีมีคพัเลก็มากๆ หรือเพศท่ี 3 เหล่าน้ีจะมีแคมเปญเล็กๆและยอ่ยๆท่ีพวกเราไม่เห็นนะครับ ถา้พวกเราตั้งทอ้ง
เราจะเห็นโฆษณาอนัหน่ึงของ SABINA ถา้เราเป็นเพศท่ี 3 เราจะเห็นโฆษณาอีกอนัหน่ึงนะครับ แลว้ก็สินคา้อีก price point หน่ึง 
เราเป็นคนท่ีหนา้อกเล็กมากๆเราก็จะไปเห็นอีกแบบหน่ึง เพราะฉะนั้นมนัเหมือนกบัการทาํการตลาดท่ีไปเฉพาะกลุ่มไม่เหมือน
ในอดีตเลย เรามีการปรับตวัของเราท่ีจะเติบโตในช่วงของ 1- 3 ปีขา้งหนา้ของเมืองไทยก็คงอยูต่รงน้ีครับ แต่ถามว่าจะมีการผลิต
ชุดชั้นในผูช้ายหรือเปล่า  พอดีขา้งล่างเรามีการขายเส้ือคอกลมกางเกง ซ่ึงตรงนั้นเราไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะขายนะครับ เป็นการทาํข้ึนมา
เพ่ือทดสอบในเชิงของการขายทางทีวี เพราะเราเห็นว่าในทางทีวีมีสินคา้ท่ีเป็น top ten จาํพวก basic กางเกงลาํลองของผูช้ายกบั
เส้ือคอกลมผูช้าย แต่เราไม่ไดท้าํโฆษณาไม่ไดท้าํอะไรกบัมนัมากมายนะครับเพราะว่าการป้ันแบรนดใ์หม่ มนัเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้ง
ทดสอบ ในภาพของออนไลน์ ถา้ออนไลน์ทาํสําเร็จแลว้ถึงจะไปทาํออฟไลน์อนัน้ีก็จะทาํให้การลงทุน ซ่ึงประหยดัแลว้ ก็
สามารถมองเห็นการ test market ก่อนท่ีจะทาํใหญ่ จริงๆถามวา่วนัน้ีเรากย็งัไม่ไดปั้กธงท่ีจะทาํชุดชั้นในผูช้ายนะครับ 
คาํถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คุณสุมมนา  รุจิชาญสิริ กลุ่มลูกคา้แต่ละประเภทแลว้กเ็ร่ืองของจะมีการเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ผูช้ายหรือไม่? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ในเร่ืองของชุดชั้นในผูช้ายคงยงัไม่ไดท้าํนะครับ 
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ตอบคาํถามย้อนของคุณประพาส  บุญช่ืน ถา้เกิดใน CLMV ก็คือส่ิงท่ีเรามองว่าใน 3 ปี 5 ปี วนัน้ีก็เปล่ียนเหมือนกนันะ 
ใน CLMV เราเคยไปตามห้างร้านวนัน้ีห้างร้านจาก 80 กว่าห้างร้าน เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ ตอนน้ีเหลือ 20 กว่าเองนะครับ แลว้เปล่ียน 
port ในการทาํมาลงท่ีร้านคา้ย่อยในเวียดนามนะครับ  รวมทั้งในฟิลิปปินส์ตอนน้ีจงัหวะน้ีฟิลิปปินส์กบัท่ีพม่าคงทาํอะไรมาก
ไม่ไดน้ะครับเพราะเขาติดโควิดกนัหนกัมากในเมียนมาร์เร่ืองของการเมืองดว้ยตามจริงๆการเมืองไม่ไดรุ้นแรงอยา่งภาพท่ีเราเห็น
นะครับ  ภาพท่ีเราเห็นเป็นส่ือท่ีตอ้งการทาํให้ภูมิภาคของเราเหมือนว่ามนัมีปัญหาแต่ในความเป็นจริงเคา้ยงัทาํการคา้ขายอยูป่กติ
แต่อาจจะมีเร่ืองของ covid ท่ีทาํให้คนไม่ออกมาขา้งนอกมากกว่า กลายเป็นข่าวโควิดมีนอ้ยมาก แลว้ก็โอกาสโตในเวียดนามผม
มองไปเลยอีก 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปีเลยครับ เขาจะเติบโตดีเหมือนอยา่งเราแลว้เขาจะเติบโตอยา่งมีระเบียบเพราะเขาจะคลา้ยๆจีน
นะครับ ดว้ยเร่ืองของภาครัฐท่ีเป็นคอมมิวนิสตแ์ละเป็นเผด็จการท่ีสั่งไดทุ้กคนก็ยินดีแลว้ก็แฮปป้ีท่ีจะสั่งท่ีจะทาํตามแลว้ก็อยูก่นั
อยา่งสงบนะครับ 
คุณสุมมนา  รุจิชาญสิริ เทคโนโลยขีองชุดชั้นในท่ีแตกต่าง? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร จริงๆถา้ถามว่าเป็นเทคโนโลยีของตวัการผลิตในวนัน้ีเราไม่ตอ้งลงทุนครับ เพราะว่าคู่แข่งในอดีต
เราท่ีเป็น OEM ในวนัน้ีเขาเป็น supplier เราเขา้ลงทุนกนัเยอะมาก order เขาก็น้อยไปดว้ย เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของบราก็คือ
ไม่ตอ้งใชค้นในการผลิตใชเ้คร่ืองทอออกมาแทน วนัน้ีเราใชก้ารซ้ือมาขายครับโดยผา่นการ fitting แลว้ก็การ testing ของซาบีน่า
เอง ในวนัน้ีไม่ใช่ว่าเขามีอะไรมาขายเราก็ซ้ือมาแปะยี่ห้อขายนะครับวิธีการของเราก็คือเราคิดตวัสินคา้ข้ึนมาแลว้เราส่งให้เขา
ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีของการผลิตของเขาแลว้เราตอ้งfittingผ่านและ wearing ผ่าน  วตัถุดิบตอ้งผ่านครับ เราเลือกตั้งแต่ raw 
material test แลว้ก็ garment test ก็คือดูความคงทน  แลว้ wearing test กคื็อการสวมใส่สบายใส่แลว้มนัเขา้ลูกแลว้มนัพอดีนะครับ  
raw material test คือเป็น raw material ท่ีดีนะครับไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพต่อผวิสัมผสัของของร่างกายนะครับคาํว่าเทคโนโลยี
ชุดชั้นใน คือในหลายๆวงการมนัจะมีเทคโนโลยีของตวั product ใหม่ๆเส้ือผา้ก็มีแต่เทคโนโลยีของเราตรงน้ีเราคงไม่จาํเป็นตอ้ง
ลงทุนครับเพราะในเวียดนามกมี็ในจีนกมี็นะครับซ่ึงพวกน้ีลอกแบบมาจากอิตาลีครับ 
คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ มีคาํถามเก่ียวกบัการตลาดอยูห่ลายเร่ืองก็คือเท่าท่ีเคยจาํได ้บางแบรนดจ์ะตั้งว่าเป็น premium แต่ว่า
ก็ยงัเห็นแบรนด์พวกนั้นลดราคาเยอะอยู่เช่น Maggie mae  แลว้ก็มีอีกอย่างหน่ึงก็คือชุดว่ายนํ้ าก็มีคนบอกว่าลดราคาก็เยอะอยู่
เหมือนกนั ทั้งนั้นคิดวา่มนัไม่น่าจะใช่สินคา้ value หรือเปล่าน่ีคือคาํถามแรกครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร เราตอ้งบอกว่าแบรนด์ท่ีเราบอกว่าเราเป็น premium คือว่าเวลาเราเทียบกบั 12 แบนทั้งหมดท่ีเรามี
นัน่คือการท่ีเราตั้งราคาสูงแลว้ก็ผลิตนอ้ย แต่พอถึงเวลาท่ีมนัผ่านไป 6 เดือนยงัไงเราก็ตอ้งลดราคาครับเพ่ือให้มนั dilute ออกไป 
มนัเหมือนกบัฝร่ังเขา ต่อให้เขาทาํแบรนดย์งัไงเขาก็ตอ้งมี season ของเขาซีซัน่ท่ีเป็น spring, summer, autumn, winter ถึงเวลาเขา
ก็ตอ้งก็ตอ้ง drum ราคาแลว้ก็รอคอลเลคชั่นใหม่ท่ีจะปล่อยออก แต่จาํนวนมนัจะน้อยกว่าตอนท่ีเราขายตอนตน้นะครับ แต่
อยา่งไรก็ตาม target group ของกลุ่มน้ีแลว้ก็ไม่ใช่กลุ่มใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กท่ีอยูใ่นไอจีดว้ยซํ้ า ทุกวนัน้ี ล่าสุดเม่ือวานก่อนเองท่ี
เราปล่อยคลิปของชุดชั้นในใน IG ของเราใน facebook ของเราจะเป็นชุดว่ายนํ้ าของ SABINA ท่ีเรา paring กบั Havaianas ท่ีเป็น
รองเทา้แตะท่ีมาจากบราซิลท่ีเป็นแบรนดด์งัระดบัโลกวนัน้ีเราไปร่วมกบัเขาแลว้ โดยเอาชุดวา่ยนํ้าของ SABINA ไปร่วม กเ็ป็นท่ี
ฮือฮาสาํหรับกลุ่ม target group ท่ีเป็นผูห้ญิงครับ กไ็ม่ไดใ้ส่วา่ยนํ้าเหรอครับใส่ถ่ายรูปครับ 
คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ เร่ืองของทาํไมขนาดคพัไซส์ของซาบีน่าถึงเล่ือนกว่าคพัไซส์ของของสากล หรือขององักฤษอยู ่1 
ช่องอนัน้ีมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ตรงน้ีคือมนัไม่เหมือนกนัเวลาท่ีองักฤษเขาส่งมาสั่งเราผลิตให้ตามท่ีเขาให้ผลิต และผมก็ยงัเช่ือว่า
สรีระคนก็ไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาค ในเวียดนามเช่ือไหมครับว่าเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ยงัต่างกันเลยครับ 
เพราะฉะนั้นมนัก็ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัแต่เรา test แลว้ตลาดของคนไทยส่วนใหญ่เขารับ majority เขายอมรับตารางเทียบไซส์
ของเราครับ 



26 
 

คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ กคื็อดูวา่คนไทยโอเคกบัตรงน้ีมนักม็นักจ็ะเล่ือนไปช่อง 1 ใช่ไหมใช่ครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ใช่ครับ มนัมีความหลากหลายมากตรงน้ี ก็ดีนะครับนึกไม่ถึงเลยว่านักลงทุนท่ีมองลึกขนาดของ
เร่ืองน้ีดว้ยนะครับ  คือจริงๆถา้เล่าเร่ืองตลกนะครับ นึกถึงคนฟิลิปปินส์กบัคนสิงคโปร์ เราก็เคยมีตวัแทนจาํหน่ายในสิงคโปร์
เวลาเราส่งของไปขาย ก็จะมีเร่ืองเล่าว่าคนฟิลิปปินส์จะบอกว่าสายแขนมนัหล่น เคา้ปรับจนสุดแลว้มนัก็ยงัหล่นแสดงว่าสายเส้ือ
ในมนัยาว แต่คนสิงคโปร์บอกวา่มนักดแปลวา่คน body ของคนฟิลิปปินส์หลงัสั้นแต่คนสิงคโปร์หลงัยาวแต่ขยนันะครับ  
คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ อีกเร่ืองท่ีบอกว่าโฆษณาจะเป็นจะเป็น specific ต่อกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็เคยเห็นท่ีใบเฟิร์นพูดเร่ือง 
level bra อยูใ่นส่ือท่ีอยูใ่นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีค่อนขา้งมีสตรีมอยูค่รับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ตอ้งบอกว่าทุกสัปดาห์ ทุกวนั ทาํเป็นเล็ก ทาํเป็นยอ่ย มนัจะไปตาม target คือไม่หยดุน่ิง แต่ภายใน 
1 ปีกจ็ะมีสินคา้ท่ีเป็น mass ท่ีสามารถขายไดค้นในจาํนวนเยอะออกมาในเชิงของพรีเซ็นเตอร์ดว้ย กคื็อมีทั้ง 2 รูปแบบครับ 
คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ อีกกรณีท่ีมีการตลาดอีกอยา่งหน่ึงคือท่ีเป็น facebook live อนันั้นคือคนของเราเองหรือวา่เราไปจา้ง
ใครทาํครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ไม่มีใครทาํได้ดีเท่าเราแลว้ครับ เราทาํเองครับ ไปจา้งเขาทาํก็ไม่อินครับ คนท่ีรับจา้งเขาขายทุก
อยา่ง รถยนตก์ข็าย ประกนักข็ายครับ เคร่ืองด่ืมชูกาํลงักข็าย วิตามินกข็าย ถงัเช่ากข็าย แลว้จะมาขายชุดชั้นในดีไดไ้งครับ 
คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ แลว้ถา้อยา่งนั้น ตรงนั้นประสบความสาํเร็จไหมแบบมีการ CF ทนัทีเลยระหวา่ง life ใช่ไหมครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ใช่ครับ จบักนัเป็นชัว่โมงต่อชัว่โมง เป็นนาทีต่อนาทีเลยครับ แลว้ก็จะบวมมากในช่วงท่ีหลงัจาก
ช่วง lock down เราทาํมากข้ึนมาพีคมากตามท่ีเห็นในกราฟ เราก็ทาํต่อเน่ือง แต่ว่าความถ่ีไม่เท่ากบัช่วง lock down เพราะว่าวนัน้ี
คนกมี็ทางเลือกท่ียงัจะออกมาขา้งนอก ผมบอกไดเ้ลยว่ารอบน้ีรัฐบาลทาํถูกนะครับท่ีไม่ได ้lock down ก็ไม่ใช่วา่เราไม่สนใจเร่ือง
โควิด  ลืมพูดไปตอนโควิดรอบ 1 รอบ 2 เรามีความกงัวลมากกว่าโควิดตอนน้ีอีกเพราะว่าตอนน้ีเรารู้ว่าจะมีวคัซีนมาทาํให้มี
ความหวงั ผมก็เลยมองบวกและทีมงานของเราก็วางแผนเชิงบวกแลว้ก็ลุยต่อนะครับไม่ไดบ้อกวา่โควิดมาเราจะทาํอะไรต่อไม่ได ้
ให้หยดุหมดไม่ใช่ครับ แต่ว่าตอนเวฟ 1 เวฟ 2 เราไม่รู้ว่ามนัจะส้ินสุดเม่ือไหร่เวฟ 1 คนถูกหลอกนึกว่า lock 2 เดือนแลว้ก็จบ แต่
เวฟ 2 มาใหม่อีกมองไม่เห็นอนาคตเลย แต่ดนัมาดีข้ึนดว้ยตวัของตวัโรคท่ีเราสามารถคอนโทรลไดแ้ลว้หายไปเอง แต่ยงัไม่มียา
มาป้องกนั ทาํให้รอบน้ีต่ืนตวัและรีบปล่อยให้เอกชนเอายาแบรนดต่์างๆเขา้มาเพ่ือทาํให้เกิดการฉีดวคัซีนเร็วข้ึนวนัน้ีเรามีคนติด
วนัละพนักว่าคน 1,400 1,700  1,500 เล้ียงกนัมาอยูป่ระมาณสัปดาห์หน่ึงแลว้  ถา้มนัไม่ไดเ้ลยไป 2,000 ผมว่าเรายงัเอาอยูบ่างคน
บอกว่ายงัไม่ตรวจอีกตั้งเยอะ ผมให้คูณสิบเลย แล้วคุยกับหมอมาหมอบอกว่าถ้าวนัหน่ึงจริงๆแล้วจะมีคนติดหม่ืนกว่าคน 
เพราะวา่มนัตรวจไม่หมด แต่เรามีคนฉีดวคัซีนวนัหน่ึงแสนกวา่คนนะครับ เพราะฉะนั้นในเชิงของการทาํธุรกิจเราตอ้งมองไปใน
ทิศทางท่ีดีเราถึงจะลงมือทาํแต่ถา้เรามองในทิศทางท่ีไม่ดีวนัน้ีเรากห็ยดุทุกอยา่งตอ้งมาพดูแบบน้ีไม่ไดน้ะครับ 
คุณพรนริศร์  ลลีาอาภรณ์ เร่ืองของ NSR และ segment ทุกๆ segment เป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่ควรจะแยกแค่ gross profit 
margin แต่ควรแยกถึง operating marginดว้ย เพราะวา่จริงๆแลว้ NSR กบัตวัแบรนด ์ผมมองว่ามนัสาํคญัท่ี operating margin ดว้ย 
พอจะช้ีใหเ้ห็นไดห้รือไม่ครับ? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ ปกติ EBIT เราแยกช่องทางไวแ้ต่ละอนันะครับ ของ offline ก็ทาํ ของ NSR ก็ทาํ ของ OEM ก็ทาํ 
แลว้ NSR ของเรากย็งัดีกวา่ดว้ยครับ  
คุณนิวฒัน์  พรชัยวรกลุ ขอเสริมเร่ืองเม่ือก้ีเราทาํ EBIT แยกในแต่ละตวัอยู่แลว้ สามารถเผยแพร่ออกมาไดห้รือไม่ อนัน้ีก็
แลว้แต่จะพิจารณานะครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร เราจะไปคุยกนัวา่มนัเผยแพร่ไดไ้หมนะครับ 
คุณนิวฒัน์  พรชัยวรกลุ ผมเห็นว่าตวั SG&A ในปีท่ีแลว้ แมว้่ารายไดเ้ราจะลดลงมา แต่ตวัสัดส่วนของ SG&A มนัก็ลดลงมา
เยอะเลยเหลือแค่ 35 เปอร์เซ็นตก์วา่ๆ อยากทราบวา่สดัส่วนแบบน้ีสามารถรักษาต่อไดใ้นปีน้ีและปีต่อต่อไปไดไ้หมครับ? 



27 
 

คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร คิดว่าไดค้รับ เน่ืองจากว่าปีน้ีน่าจะดีกว่าปีท่ีแลว้ดว้ยซํ้ าเน่ืองจากว่าปีน้ียอดขายจะสูงข้ึนในขณะท่ี
ค่าใชจ่้ายบุคลากรหายไป 600 คนท่ี แค่น้ีก็พอแลว้ซ่ึงจะทาํให้นอ้ยลงแน่นอน แลว้ก็รวมทั้งค่าใชจ่้ายในดา้นการตลาดงบท่ีเราวาง
ไวม้นัน้อยกว่าแต่จะไดป้ระสิทธิภาพมากกว่า  เพราะว่าหลายคนบอกว่าให้ระวงัปี 64 ดว้ยไม่ใช่แค่ 63 อยา่งเดียว ซ่ึงในปีท่ีแลว้
เราใช้งบการตลาดเต็มท่ี แต่เรายงัเหลือกาํไร  เพราะฉะนั้นในปีน้ีเราลองมาคาํนวณเร่ืองของค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีมนัตรง
ช่องทางแลว้ รวมทั้งแคมเปญใหญ่มนัก็อาจจะเป็นแคมเปญท่ีลอ้แบบมี series ของมนัแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งมีหลายๆ production 
ข้ึนมาใหเ้สียสตางคน์ะครับ แน่นอน SG&A เราเม่ือเทียบกบัยอดขายท่ีมีความหวงัท่ีสูงข้ึนมนัน่าจะตํ่ากว่า 35 เปอร์เซ็นตค์รับ 
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร ขอถามเร่ืองของบญัชีบญัชีมาจะมีค่าเส่ือมเพ่ิมข้ึนว่าถา้จะตดับญัชีจากปีท่ีแลว้ 48 ลา้น  ปีน้ีเป็น 84 
ลา้น ไม่ทราบวา่เป็นระบบบญัชีใหม่หรือเปล่าแลว้กเ็ป็นส่วนไหนของปีท่ีตดัครับ? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ อนัน้ีเป็นเร่ืองของมาตรฐานบญัชีใหม่ TFRS เร่ืองของสิทธิการเช่า กเ็ปล่ียนแปลงในเร่ืองของค่าเช่า
มาเป็นเร่ืองของค่าเส่ือมครับ 
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร ถามรายละเอียดนิดนึงว่าจะเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวัน้ีสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะ
เราตอ้งเอาระยะเวลาตวันั้นมาตดัก่อนถูกไหม? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ มีการคาํนวณเร่ิมปี 63 กจ็ะมีแยกวา่ท่ีจะมาตดัของ 1 ปีเท่าไหร่แลว้กเ็กินกวา่ 1 ปีเท่าไหร่นะครับ 
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่ 1 ปี อาจจะเป็น 10 ปี 15 ปี 30 ปีใช่ไหมครับ ผมเลยอยากทราบว่าก่ีปี
ครับ? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ ยอด 80 กวา่ลา้นเป็นเฉพาะของยอดสินทรัพยจ์ริงๆประมาณซกั 40 กว่าลา้นนะครับท่ีเหลือก็จะเป็น
เร่ืองของสิทธิการเช่านะครับ 
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร มีบริษทัท่ีไหนเหรอครับทาํสญัญายาวขนาดนั้น? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ มนัจะหลายๆร้านครับไม่ใช่แค่ร้านเดียว กคื็ออยูต่ามหา้งต่างๆ 
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร สญัญาส่วนใหญ่ท่ียาวท่ีสุดก่ีปีนะครับ 5ปี 9ปี หรือวา่ 7ปี ? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ หา้งของเราท่ีเป็น shop จะอยูส่ัก3ปีครับ คือ3ปีต่อสัญญาที เพราะว่าเรามี shop เองอยู1่00กว่าร้านคา้
นะครับ แลว้ก็มี shop ท่ียอ่ยๆอยูห่ลายร้อยร้านคา้อยู ่ แลว้ก็คาํนวณแต่ละตวัจะมีเร่ืองของตารางตวัเลขเต็มไปหมดเลยผมอาจจะ
จาํไดไ้ม่หมดนะครับ 
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร ค่าใชจ่้ายจริงประมาณเท่าไหร่ตามร้านคา้ต่อปี? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ ผมจะเทียบอย่างน้ีก็ได้ครับตอนปีท่ีแลว้ effect ของ TFRS ต่อค่าเช่าแลว้มาเปล่ียนค่าเส่ือมมนัมี 
effect กบัราค่อนขา้งนอ้ยเพราะเรามาดูแลว้มนัเป็นหลกัแสนเองซ่ึงไม่มีกระทบอะไรมากมายตอ้งถือวา่ส่วนหน่ึงเปล่ียนมาเป็นค่า
เช่าส่วนหน่ึงกเ็ปล่ียนกลบัมาเป็นค่าเส่ือมเท่านั้น  
คุณสมคดิ  วงศ์ภากร อนัน้ีเขา้ใจครับว่าส่วนหน่ึงเป็นทรัพยสิ์นอีกส่วนหน่ึงเป็นของหน้ีสิน อนัน้ีทาํให้ทรัพยสิ์นเราเพ่ิม
ในงบดว้ย แลว้หน้ีสินเราเพ่ิมในงบดว้ย ถูกตอ้งไหมครับ ? 
คุณสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ ใช่ครับ เพราะจะเป็นสินทรัพยใ์นส่วนของสิทธิการเช่าประมาณ60กว่าลา้น และเป็นงบส่วนของ
หน้ีสินท่ีแบ่งเป็น2กอ้น กอ้นหน่ึงเป็นหน้ีสินระยะเวลา 1 ปี อีกกอ้นหน่ึงกเ็กิน 1 ปีซ่ึงรวมกนัแลว้กป็ระมาณ 50-60 ลา้นบาทครับ 
คุณนิวฒัน์  พรชัยวรกลุ เม่ือก้ีฟังคุณบุญชยัเร่ืองเวียดนามมาครับในช่วง 2-3 ปีน้ี เราก็ยงัไม่ไดเ้นน้มากใช่ไหมครับ คือมนัจะ
มีถึงจุดหน่ึงหรือไม่วา่เราจะทาํใหเ้วียดนามเหมือนกบัเป็นเมืองไทยแลว้กข็ายไดล้ะ 2-3 พนัลา้นเลยนะครับ? 
คุณบุญชัย  ปัณฑุรอมัพร ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในตอนน้ีถ้าเราปูพรมในเร่ืองของ channel แล้ว จังหวะนั้นค่อยมา 
ตอนน้ีจุดขายท่ีเราลดลงจาก 80 กวา่จุดขายลดลงมาเหลือ 20 กว่าจุดขายในขณะท่ีเราไปเพิ่มจุดขายท่ีตลาดล่างเราดูแบรนดอ์นัดบั
หน่ึงของเขาคือ Triumph เขาขายในตลาดล่างเยอะมากเลยแลว้เราก็พยายามจะแทรกตวัเขา้ไปใชวิ้ธีการเป็นตวัแทนจาํหน่ายทาํท่ี
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เวียดนามโดยเราก็ส่งคนของเราไปร่วมดว้ย  แลว้ก็ผมเองก็เขา้ไปร่วมศึกษาดว้ยแลว้ก็ยงัมีความคาดหวงัว่าถา้เราสามารถเปิดจุด
ขายออฟไลน์ประเทศเขายงับูมอยูน่ะออนไลน์ในประเทศเขาก็โตออฟไลน์และออนไลน์ในเวียดนามเราไดอ้นัดบั Top 5 นะครับ
เราอยูใ่นอนัดบั 4 อนัดบั 3 ของเวียดนาม  หรืออนัดบั 2 ในบางวนั  เช่นเป็นวนั Lazada day, shopee day นะครับเราติดอนัดบัใน
เชิงขายออนไลน์แต่ว่าในการขายทางออฟไลน์ ตอ้งถือว่าเราใหม่มากเพราะว่าเราพลิกกลยทุธ์จากพวก landlord ท่ีเก็บค่าเช่าสูง 
มนัไม่คุม้กบัยอดขายท่ีไดรั้บ คนก็ไม่เปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือ เรากไ็ปในท่ีท่ีคนเป็นดั้งเดิมอยู ่ตรงน้ีกาํลงัทาํกนัอยา่งเขม้ขน้ หาก
ถามว่าจงัหวะท่ีเราจะพลิกเพ่ือให้มนัเป็นแบบวา่ chap turn หรือข้ึนมาแบบเป็น กราฟแบบแนวตั้งคงตอ้งให้มนัปูพรมใหเ้รียบร้อย
สักพกัหน่ึง  วนัน้ีเรายงัไม่ไดใ้ชเ้ม็ดเงินในการโฆษณาเลยนะครับ เรายงัไม่ไดท้าํเป็นพรีเซ็นเตอร์ ไม่ไดท้าํเหมือนเมืองไทยเลย 
มนัคนละโมเดล วนัน้ีทางทีมงานน่าจะบอกว่าน่าจะทาํตรงน้ีแลว้ แต่ถามจริงๆวา่ถา้ของเราคนยงัเขา้ไม่ถึง ของเรายงัมีจุดขายนอ้ย
อยู ่ทาํไปมนักไ็ม่คุม้ ส่ิงท่ีเราควรทาํมากกว่าน้ีคือเร่ืองของการ educate ให้เขาปรับตวัแลว้ก็เร่งไปทาํเร่ืองของตลาด wholesale ซ่ึง
จริงๆคนพ้ืนท่ีตอ้งถนดัในการติดต่อร้าน retail ซาป๊ัว ต่างๆ พดูง่ายๆคือตอ้งทาํให้เสาเขม็กบัพ้ืนบา้นแขง็แรงก่อน หลงัคาแขง็แรง
ก่อนแลว้ interior ค่อยไปทาํทีหลงันะครับ 

 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติมแลว้ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้วา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่ตอ้งมีการลงมติ 
                       

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปีส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ บริษทัไดน้าํรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร 
ขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสาํนกังาน เอ.เอม็.    
ที. แอสโซซิเอทและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดป้รากฏในรายงานประจาํปี 2563 ซ่ึงไดส่้งให ้
ท่านผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (ในระหว่างการประชุมในวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเขา้มาประชุมเพ่ิม จาํนวน 5 ราย จาํนวน 5,363 หุ้น รวมเป็น 1,040 ราย 
จาํนวน 271,115,437 หุน้) 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ประจาํปีส้ินสุด ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
         ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย               271,115,437  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100 
    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
    งดออกเสียง               0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0 
                    บตัรเสีย                                  0  เสียง                    คิดเป็นร้อยละ           0 
  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 4  พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไร   เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2563 
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด  ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนสํารองตาม
กฎหมายเต็มจาํนวน ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั และขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 46 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 ในปี 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน  317.77 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
จาํนวน 276.81  ลา้นบาท  ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี  
    โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ   0.80 บาท   มีจํานวนหุ้น  347.50 ล้านหุ้น   รวมเป็นเงิน  278.00 ล้านบาท  แต่เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ เป็นเงินหุน้ละ 0.35 บาท มีจาํนวนหุ้น 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 121.63 ลา้นบาท  และจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพ่ิมหุ้นละ 0.45 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 156.38 
ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมประจาํปี 2563  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสาํรองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผล ในวนัท่ี 7  พฤษภาคม 2564 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2564 
 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไร เงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2563 
ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย                271,115,437  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100 
    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0 
    งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0 
                                              บตัรเสีย                                   0  เสียง                    คิดเป็นร้อยละ            0 
  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ีง 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายให้  คุณวาจา มุขโต  เลขานุการบริษัท  ได้แจ้งต่อท่ีประชุม  ว่า ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและตามขอ้บงัคบั ของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ทุกปีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี จาํนวน 1 ใน 3  
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้ซ่ึงปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 
11  ท่าน สาํหรับในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน คือ 
  1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 
  2. นายสมคิด ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั,กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3. นายสมชยั วนาวิทย กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา   

    ค่าตอบแทน  
  4. นายจกัรกฤษณ์ อุทโยภาศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 ในวาระน้ี การเสนอช่ือบุคคลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น เป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย 
อยา่งเท่าเทียมกนั ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลท่ีตนเองพิจารณาเห็นวา่ มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนท่ี 
จะทาํหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ส่วนอาํนาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการ กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของผูถื้อหุ้น 
 โดยท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใด เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 แต่ประการใด 
     กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ไดผ้า่นกระบวนการการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระทั้งหมดมี
คุณสมบติัครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จาํกดั และตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีประวติัการทาํงานท่ี
โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัไดแ้ละบุคคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษทัดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ืองกนันั้น
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและ
ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอย่างดีคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติั
แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงสําหรับ
ประวติักรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมเอกสารเชิญประชุมแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3   
  เลขานุการบริษทั ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถาม เลขานุการบริษัท
จึงเรียนเชิญประธานเจา้หน้าท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านขา้งตน้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ตามลาํดบั ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง 
ร้อย
ละ 

จาํนวน
เสียง 

ร้อย
ละ 

จาํนวน
เสียง 

ร้อย
ละ 

จาํนวน
เสียง 

ร้อย 
ละ 

นายวิโรจน์   ธนาลงกรณ์     262,407,663 96.79 8,707,774 3.21 0 0 0 0 
นายสมคิด   ผดุงเกียรติศกัด์ิ     262,407,663 96.79 8,707,774 3.21 0 0 0 0 
นายสมชยั  วนาวิทย       257,014,463 94.80 14,100,974 5.20 0 0 0 0 
นายจกัรกฤษณ์  อุทโยภาศ     271,115,437 100.00 0 0 0 0 0 0 

 
 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การพิจารณาในวาระน้ี มีความโปร่งใสเป็นธรรม 
ตามหลกัธรรมาภิบาล และไม่เกิด Conflict of interest ดงันั้นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงไม่ 
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มีสิทธิออกเสียง และไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี ไดแ้ก่ 
  - นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์  
  - นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร 
  -       นายสมคิด                              ผดุงเกียรติศกัด์ิ   
                       -        นางสาววชิรวรรณ                แยม้ศรี  
  - นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์
 ในวาระน้ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จึงขอเรียนเชิญ  ผศ. รวีวลัย ์ภิยโยพนากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูน้าํเสนอในวาระน้ี 
 จากนั้น กรรมการทั้ง 5 ท่าน ไดเ้ดินออกจากท่ีประชุม 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั  
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติั กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเดิมท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนพ้ืนฐานสําหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากันและค่าตอบแทนตามความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม ตลอดจนบาํเหน็จกรรมการ ดงัน้ี 

 
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน(บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 
ประธานกรรมการบริหาร 5,000 
กรรมการ 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 
กรรมการบริหาร 5,000 

  
บาํเหน็จกรรมการกาํหนดเป็นไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท  โดยใหมี้การจ่ายเป็นรายไตรมาส  และใหก้รรมการมี 

อาํนาจจดัสรร  และกาํหนดส่วนแบ่งระหวา่งกนัเอง 
 ซ่ึงในปี 2563  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 1,680,000 บาท บาํเหน็จคณะกรรมการ  2,980,0000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 300,000 บาทโดย
กรรมการไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว   

 การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัไดพิ้จารณาอยา่ง
รอบคอบโดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตวั
ทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน  รวมถึงอาํนาจ  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนปี2564 เท่ากนักบัปี 
2563  แก่คณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   - ประธานกรรมการ 
   - กรรมการ 
   - บาํเหน็จรายไตรมาส 

 
30,000บาท/คน/เดือน 
10,000บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท  โดย
ให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาส  
และให้ กรรมการมีอําน าจ
จัดสรรและกาํหนดส่วนแบ่ง
ระหวา่งกนัเอง 

 
30,000บาท/คน/เดือน 
10,000บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท  โดย
ให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาส  
และให้ กรรมการมีอําน าจ
จัดสรรและกาํหนดส่วนแบ่ง
ระหวา่งกนัเอง 

2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   - กรรมการตรวจสอบ 

 
5,000บาท/คน/เดือน 
5,000บาท/คน/เดือน 

 
5,000บาท/คน/เดือน 
5,000บาท/คน/เดือน 

3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
   - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการบริหาร 

 
5,000บาท/คน/เดือน 
5,000บาท/คน/เดือน 

 
5,000บาท/คน/เดือน 
5,000บาท/คน/เดือน 

4. ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 
 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั การกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 
         ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย              100,514,063     เสียง  คิดเป็นร้อยละ  92.03 
    ไม่เห็นดว้ย  8,701,374    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    7.97 
    งดออกเสียง        0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0  
                                            บตัรเสีย                                  0    เสียง                 คิดเป็นร้อยละ         0 
   ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ซ่ึงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 109,215,437  หุ้น (โดยไม่นบัคะแนนเสียง ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย) 
  ต่อจากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเหลือต่อไป 
 
วาระท่ี 7  พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดม้อบหมายให้คุณวาจา มุขโต เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ว่า เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดให้
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ขอ้7(7)  ระบุให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน  จดัให้มี
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัมาแลว้  ห้ารอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัสํานักงานสอบบญัชีเดียวกบั
ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้                                                                                        

ซ่ึงปี 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น  ทะเบียนเลขท่ี 4563 และ/หรือ 

   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2562-2563 เป็นเวลา 2 ปี)  
2. นายชยัยทุธ องัศุวิทยา  ทะเบียนเลขท่ี 3885   และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560-2561 เป็นระยะเวลา  2ปี) 

3.     นางสาวดรณี สมกาํเนิด  ทะเบียนเลขท่ี 5007   และ/หรือ 

 (ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 

4. นางสาวจารุณี น่วมแม่  ทะเบียนเลขท่ี 5596   และ/หรือ 

 (ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 
 

 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท     
  โดยในปี 2564  กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ทั้งส้ิน 910,000 บาท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี  จากผลงานและความต่อเน่ืองของงานสอบบัญชี  
รวมถึงการจดัทาํรายงานการประสานงานต่างๆและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  ซ่ึงท่ีผ่านมาผูส้อบบญัชีแห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที 
แอสโซซิเอท  มีผลงานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 
  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ท่ี
เสนอขออนุมติัแต่งตั้ง  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น   ทะเบียนเลขท่ี 4563  และ/หรือ     
2. นายชยัยทุธ องัศุวิทยา    ทะเบียนเลขท่ี 3885  และ/หรือ     
3. นางสาวดรณี    สมกาํเนิด   ทะเบียนเลขท่ี 5007  และ/หรือ     
4. นางสาวจารุณี   น่วมแม่      ทะเบียนเลขท่ี 5596  และ/หรือ 
5. นายศิรเมศร์  อคัรโชติกลุนนัท ์ ทะเบียนเลขท่ี 11821 และ/หรือ 
6. นางสาวเยาวลกัษณ์  สมประเสริฐ ทะเบียนเลขท่ี 11902 

(เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.) 
 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2564 อีกวาระ
หน่ึง  
 เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มี
ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และกาํหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและรับทราบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  
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                หน่วย :  บาท 
ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 910,000 910,000 
บริษทัยอ่ย 1 บริษทั 640,000 640,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

 
 เลขานุการบริษทั ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 
 
 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเลขานุการบริษทัจึงเรียนเชิญประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
          ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย                271,115,437  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
    ไม่เห็นดว้ย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0 
    งดออกเสียง   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0 
                                            บตัรเสีย                                   0  เสียง                   คิดเป็นร้อยละ           0 
  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
 หลงัจากส้ินสุดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  
หรือใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 
 
                 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงไดเ้รียนเชิญประธานท่ีประชุม กล่าวปิดประชุม 
 
 ประธานกรรมการ  กล่าวต่อท่ีประชุม ว่า ผลของการลงมติในแต่ละวาระ ไดแ้สดงให้ผูถื้อหุ้นทราบแลว้ ผมในนามของ
บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบริษทั อนัส่งผลให้ กิจกรรมต่างๆของบริษทัฯ 
สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ซ่ึงรวมถึงการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ทั้งน้ีบริษทัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะไดรั้บการสนบัสนุนจากท่านใน
โอกาสต่อไปดว้ย และขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีน้ี 
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 ปิดประชุม เวลา 16.10 น. 
 
 
 
 
          

                            
                                (นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์) 

                        ประธานท่ีประชุม 
   
 
 
              (น.ส.วาจา     มุขโต)  
          เลขานุการบริษทั 


