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               รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565    
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) 

 
 ประชุม ณ.สาํนกังานสาขาของบริษทั ชั้น 7 หอ้ง 702   เลขท่ี 12   ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์   
 เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร วนัพฤหสับดี ท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. 
 
เร่ิมการประชุม 
 ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  44  ราย คิดเป็น จาํนวนหุ้น   162,836,302  หุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ จาํนวน  1,075  
ราย  คิดเป็นจาํนวนหุ้น   84,828,017 หุ้น รวมผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน ทั้งส้ิน   1,119 ราย  นับรวมจาํนวนหุ้น ทั้งส้ิน  247,664,319  
หุน้  คิดเป็นร้อยละ  71.27   ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ ทั้งหมด 347,500,000 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 33 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูม้อบฉันทะ จากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อ
หุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  
 นายวิโรจน์  ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานฯในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2565 จากนั้นได้มอบหมายให้ นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน และเป็นผูด้าํเนินการประชุม ต่อไป 
 จากนั้น นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ไดแ้นะนาํ กรรมการ,  ผูบ้ริหารและ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี   
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  1. นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 

  2. นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริษทัและ 
       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริษทัและ 
       กรรมการบริหารความเส่ียง 

  4. นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา   
       และพิจารณาค่าตอบแทน 
  5. นายสมชยั  วนาวิทย  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา 
                           และพิจารณาค่าตอบแทน 
  6. นายยทุธนา  อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
       พิจารณาค่าตอบแทน 
  7.   นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
                 8.   นายจกัรกฤษณ์               อุทโยภาศ                กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  9.   นางสุชญัญา                    ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษทั 
                10.  นายสมคิด                      ผดุงเกียรติศกัด์ิ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
                11.  นางสาววชิรวรรณ        แยม้ศรี  กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัมีสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบั 100.00% ของกรรมการทั้งหมด 
 
 ผูบ้ริหาร 
  1. นางสาววาจา    มุขโต            เลขานุการบริษทั 
 
 ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท 
 1. นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น  ผูส้อบบญัชี 
 ขณะน้ียงัคงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นทางบริษทั
จึงขออนุญาตจดัประชุมแบบ Physical Meeting เพ่ือรักษาระยะห่างและลดความเส่ียงของกรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทั้ง 11 ท่าน ซ่ึงมีกรรมการท่ีประชุมภายในห้องประชุมแห่งน้ีจาํนวน 6 ท่านและ
ประชุมผ่านทางออนไลน์จาํนวน 5 ท่าน โดยกรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่านอยู่ภายในตึกสํานักงานท่ีใช้จดั
ประชุมผูถื้อหุ้นแห่งน้ี อีกทั้งทางบริษทัไดมี้มาตรการความปลอดภยัโดยมีการเวน้ระยะห่างท่ีนั่งสําหรับผูท่ี้อยู่ในห้องประชุม
ประมาณ 1 เมตร ,มีการบริการ  เจลลา้งมือ/หน้ากากอนามยั ,มีการคดักรอง ,มีการประเมินความเส่ียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาร่วม
ประชุมในวนัน้ีทุกราย และขอความร่วมมือผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคบัของทางราชการ  บริษทัฯ ได้มีการแจ้งขออนุญาตจากทางสํานักงานเขตบางกอกน้อย
เรียบร้อยแลว้แลว้สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 2 ท่าน  อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในท่ี
ประชุม และขอใหน้ัง่ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหนา้ท่ีนบัคะแนนเสียง ไดแ้ก่ 

1. คุณนรา  ศรีเพชร  ผูถื้อหุน้ 
2. คุณชนนกานต ์ ปลุกปัญญา ผูถื้อหุน้ 

 
  ต่อจากนั้น นายบุญชยั ปัณฑุรอมัพร ไดม้อบหมายให้คุณวาจา มุขโต เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ 3 
เร่ือง คือ  
 1.  เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 18  มีนาคม 2565 และตามท่ีบริษทัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม  
โดยการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 และเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั ในระหว่างวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเม่ือครบระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้นั้น ไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 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 
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2)  การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงได ้

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 
เลขานุการบริษทัจึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี  1/2564  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
 ประธานคณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564   
ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต ์
ของบริษทัแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานการประชุมดงักล่าวมีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีขอ้ซกัถามหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามประธานคณะกรรมการบริหารจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 
 (ในระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้มาประชุมเพ่ิม จาํนวน 2 ราย จาํนวน 968,000 หุ้น รวมเป็น 1,121 ราย 
จาํนวน 248,632,319 หุน้) 
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                ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติรับรองรายงานการประชุม ดงักล่าว  
   ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย               248,097,219  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.78 
                  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0 
                  งดออกเสียง     535,100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.22 
    บตัรเสีย                                  0  เสียง                   คิดเป็นร้อยละ              0 
 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    
วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 ประธานคณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ว่า บริษทัไดจ้ดัส่งแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และจะไดร้ายงานสรุปขอ้มูลท่ีสาํคญัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบเพ่ิมเติม จากนั้น 
จะเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยัต่อไป  
 ประธานคณะกรรมการบริหารรายงานผลการดาํเนินงานปี 2564 ของบริษทัซาบีน่า จาํกดั ( มหาชน ) และบริษทัยอ่ย  

รายไดร้วมในปี 2564 มีรายไดร้วมทั้งหมดจากทุกโครงสร้างของการขาย ท่ีปิดตามงบ 2,655.67 ลา้นบาท ซ่ึงนอ้ยกวา่ปี 
2563 ปิดท่ี 2,913.83 ลา้นบาท ส่วนกาํไรสุทธิในปี 2564 เรามีกาํไรสุทธิท่ีดีข้ึนกวา่ปี 2563 ปิดท่ี 294.19 ลา้นบาท สูงกว่าของปี 
2563  

ซ่ึงจริงๆแลว้ถา้ติดตามซาบีน่าจะเห็นหนา้เหล่าน้ีใน Opportunity day ท่ีผา่นไปแลว้ เป็นการรายงานของปีท่ีแลว้ กจ็ะ
เห็นว่ารายไดร้วมของเราเม่ือปีท่ีแลว้รายไดร้วมของยอดขายติดลบ 9 % ก็ตํ่ากว่าปี 2563 และในปี 2563 เราถือว่าเป็น Covid-19 ปี
แรก ซ่ึงยอดขายกย็งัเยอะอยู ่ในขณะท่ี Covid-19 ปีท่ี 2 คือปี 2564 มียอดขายตํ่าลง ถา้เรามาดูท่ี gross profit margin เรากท็าํไดดี้
ข้ึนนะครับ ซ่ึงไปปิดท่ี 48.9 % ตอ้งอธิบายว่าปี 2563 เป็นปีแรกท่ีมีการระบาดของ covid-19 ประเทศเรามีการปิด lock down 2 
เดือนในช่วง Q2 แต่ปีท่ีแลว้มี lock downในช่วง Q3 ใน 13 จงัหวดั ซ่ึงคิดเป็นเปอร์เซ็นตป์ระมาณ 65 % ของยอดขาย แต่จริงๆ
แลว้ตอ้งคิดว่าเวลาท่ีมนัยากลาํบาก ส่ิงท่ีเราบริหารจดัการ เราเนน้ไปท่ีเร่ืองของการดูแลค่าใชจ่้ายกบัการบริหารจดัการ มากกว่าท่ี
จะไปเนน้ในเร่ืองของการขายซ่ึงปีน้ีน่าจะต่างกนัโดยส้ินเชิงกบัการจดัการเม่ือปีท่ีแลว้นะครับ ในปีน้ีเราคาดวา่จะไม่มี lock down 
แน่นอน และทุกคนกค็งจะเห็นดว้ยในทิศทางเดียวกนั ปีท่ีแลว้ดว้ยการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายท่ีดีแลว้กไ็หวตวัไดดี้กว่าในปี 2563 
ทาํใหเ้ราทาํเร่ืองของ SG&A ไดต้ํ่าลงกจ็ะเห็นว่า net profit ของเรากก็ลบัมาสูงข้ึนทาํให ้net profit margin อยูท่ี่ 11.1 % เราเคยทาํ
ไดสู้งสุดท่ี 12.5% ในปี 2562 เป็นปีก่อนโควิด  และปีแรกของ Covid-19 เรามีการผลิตหนา้กากผา้เยอะเพราะตอนนั้นหนา้กาก
อนามยัมนัขาดแคลนมีการผลิตหนา้กากผา้แจก ผลิตเพ่ือขาย ผลิตเพ่ือใหอ้งคก์ร ผลิตเพ่ือบริจาค  เหล่าน้ีเป็นสินคา้เพ่ือสงัคม ไป
ทาํ margin อะไรเยอะมากไม่ได ้ ทาํใหสุ้ดทา้ยแลว้กาํไรของเราก็นอ้ยลง แต่ก็ถือวา่ตอ้งเป็นภาวะท่ีตอ้งช่วยเหลือกนันะครับ กาํไร
กห็ล่นลงไปงานจาก 413 ลา้นหล่นลงมาเป็น 277 ลา้น  แต่ในปีท่ีแลว้นะเราตั้งตวัไดดี้กวา่แลว้กห็นา้กากอนามยักม็าเตม็แลว้ 
หลายๆองคก์รกเ็ตรียมจดัหาไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาหนา้กากผา้แลว้เรากไ็ม่ไดเ้ยบ็หนา้กากผา้แลว้ แต่ว่าเรากต็อ้งรักษาระดบัของ 
inventory ไม่รีบร้อนไปผลิตโดยเราไปบูธท่ี OEM คือไปรับงานของตลาดส่งออกท่ีเป็นลูกคา้ท่ีมีคลาสท่ีมีแบรนดใ์หญ่ๆท่ีให้
ราคาดีเขา้มาผลิตเพ่ือ delay ในการผลิตของตวัเราเอง ในการบริหารจดัการใหส้ภาพคล่องมนัอยูร่อดไดซ่ึ้งเรากท็าํสาํเร็จ แลว้กย็งั
ทาํใหก้าํไรดีข้ึนเป็น 294 ลา้น แลว้กท็าํให ้net profit margin กลายเป็น 11.1 ลา้น ถา้เราดูดีๆ Q4 กจ็ะเห็นว่าเราอยูท่ี่ประมาณ 
22.20 แลว้นะครับ กจ็ะใกลเ้คียงกบัปี  2562 ท่ียงัไม่มี covid-19 ท่ีปิดท่ี 12.5 แต่วา่  Q4 กปิ็ดท่ี 12.2 สาํหรับ Q1 วนัน้ียงับอกไม่ได้
นะครับ  
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ต่อมาจะเป็นในเร่ืองของโครงสร้างรายไดท่ี้อธิบายรวมๆไปแลว้นะครับ ซ่ึงตารางดงักล่าวจะแยกออกเป็นเร่ืองของการ
ขายในประเทศแลว้ก็การขายท่ีผลิตภายใต ้OEM แต่วนัน้ีเราจะเห็นวา่มูลค่า OEM ของเรากข็ยบัข้ึนมาจาก 287 ลา้นมาเป็น 233 
แลว้กม็าปิดท่ี 279 ลา้นเม่ือปีท่ีแลว้ สาํหรับรายไดร้วมจากการขายสินคา้ท่ีเป็นแบรนดข์องเรา ไม่วา่จะเป็นขายทั้งในและนอก
ประเทศ จาก 299 ลา้นท่ีทาํไดดี้ก่อนเป็นปี covid-19 กม็าแยล่งในปี 2563 และ ปี 2564  ก็เป็น 2,628.67 ลา้น แลว้ก็มาเป็น 
2,332.78 ลา้น แต่ว่ารายไดร้วมจาก 3,294.96 ลา้น มาเป็น 2,913.83 ลา้น และลงมา 2,655.67 ลา้น แต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าช่วงเวลา
ของความยากลาํบากของโรคร้ายน่าจะค่อย ๆ ดีข้ึนแลว้ค่อย ๆ นอ้ยลง   

ต่อไปกจ็ะเป็นการแบ่งใหเ้ห็นถึงทิศทางของแบรนด ์ในสดัส่วนของ     แบรนด ์Business ท่ีขายในประเทศ วนัน้ีก็ตกมา
เป็น 63% ซ่ึงจริงๆแนวโนม้ของพฤติกรรมการซ้ือขายในประเทศกพ็ลิกผนั ไปอยูท่ี่ NSR เราตอ้งถือวา่เป็นบริษทัท่ีเร็วในการ
ปรับตวัตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 แลว้ ท่ีเรามาเนน้ทาํใหเ้รามีสดัส่วนการขายแบบไม่พ่ึงพิงหนา้ร้าน ไม่พ่ึงพิงร้านคา้ ไม่เสียค่าเช่า 
ไม่ตอ้งเปิดร้านเพ่ิม แต่กส็ามารถทาํการขายท่ีมีตน้ทุนตํ่ากว่า มีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ท่ี 26 % OEM ก็ขยบัจาก 8% ข้ึนมาเป็น 11 % ทั้ง 
3 หมวดน้ีรวมกนักเ็ป็นโครงสร้างรายไดข้องเรานะครับ  

อนัน้ีกเ็ราอาจจะผา่นไปเร็วๆนะครับผมอธิบายไปแลว้เป็นรูปลกัษณ์ของร้านใหม่ของเรานะครับ แลว้กเ็ป็น NSR 
ออนไลน์ ซ่ึงเรามีทั้งเป็นลกัษณะขายผา่นPlatformใหญ่ๆของตลาด  แลว้ก ็Platform ของเราเองท่ีเป็น Social commerce และใน 
Facebook ใน Like สด ใน IG อะไรต่างๆเหล่าน้ี แลว้กเ็วบ็ไซตข์องเราเอง เรียกว่า Direct To Customer ซ่ึงวนัน้ีกโ็ตข้ึนมา  ปีท่ี
แลว้เรากท็าํไดดี้จนสดัส่วนมนัก็เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 อนัน้ีกจ็ะเป็น OEM จริงๆ ถา้เรามาคุยวนัน้ีคือหนา้ท่ีเราทาํไวต้ั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ Order กไ็หลเขา้มาจนถึงเดือน 5 แลว้ แต่ถา้วนัน้ีตอนน้ีเราอยูป่ลายเดือน 4 Order เราไปปิดท่ีเดือน 8 เดือน 9 แลว้นะ
ครับ แลว้กจ็ะมี Back Lot จากต่างประเทศท่ีเขา้มาเยอะข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ถือโอกาสเล่าอนาคตของ OEM นิดหน่อยนะครับ 
ถึงแมว้่าจะมีสงครามในยโุรป หรือในใกล ้ๆ กบัยโุรปตะวนัออก กไ็ม่ไดเ้ก่ียวกบัเราเพราะเราไม่มีลูกคา้ท่ีอยูใ่นยเูครนหรือใน
รัสเซีย  ลูกคา้เราส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีองักฤษ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และก็ในเอเชีย  หลายๆประเทศในเอเชีย ในอินเดียกมี็  
เพราะฉะนั้นโดยทางภูมิศาสตร์เรากไ็ม่ไดถู้กกระทบอะไรนะครับ ในทางกลบักนัถา้เงินบาทอ่อนดว้ยในช่วงน้ีนะครับกจ็ะเป็น
ประโยชน์กบัการทาํการส่งออกของเรา ในขณะท่ีเราไดลู้กคา้ท่ีเหลือท่ีมีอยูจ่ากอดีตท่ีเราเคยทาํ 2,000-3,000 ลา้น วนัน้ีเรากท็าํกนั 
200-300 ลา้น แต่มี Gross Profit Margin ท่ีสูงกวา่ตั้ง 3 เท่า กเ็รียกวา่คุม้ ทาํเลก็ลงแต่ทาํแลว้ไดเ้ทรน แลว้กไ็ม่ไดห้ลุดไปจากโลก
ของ  Mood And Tone ของโลกของชุดชั้นในในตลาดโลก   

อนัน้ีท่ีพดูใหฟั้งจะเห็นว่าธุรกิจ OEM มนัตํ่าลงมาตลอด ซ่ึงเป็นความตั้งใจและเป็นยทุธศาสตร์ในการพลิกฟ้ืนของ 
Sabina ท่ีมองเห็นในเร่ืองของค่าเงินในอดีตท่ีอยูใ่นช่วงตม้ยาํกุง้เรากรู้็ว่าพอหลงัจากตม้ยาํกุง้ผา่นไปเร่ือย ๆเ เงินอ่อนมาก ๆ 
กลายเป็นเงินแขง็มาก ๆ วนัน้ีเรากย็า้ยดา้นนะครับ กลบัดา้นมาทาํเป็นแบรนด ์ Business แลว้กข็ยบัตวัเองไปทาํธุรกิจออนไลน์ใน
เป็นช่องทางใหม่ ๆ ช่องทางต่างๆในขณะท่ี OEM กจ็ะเหลือแต่ลูกคา้ท่ีเป็น Cream มนัก็เลยผลกัดนัให ้Gross Profit ของเราจาก
เคยอยูท่ี่ 10 % กวา่ ขยบัมาเป็น 50% กเ็ล้ียง ๆ อยูต่รง 50% เคยทาํไดดี้ท่ีสุดท่ี 54% เม่ือปี 2562 แลว้ก ็Net Profit จาก 2-3 % ก็
ข้ึนมาเป็น 11 % ในปีท่ีแลว้ ถา้ขา้งล่างสไลดก์จ็ะเห็นวา่ตวัแบรนดข์องเราจากท่ีเคยมี 10 % ปัจจุบนัทั้ง NSR ทั้งแบรนด ์กเ็รียกวา่ 
เกือบ 90% ท่ีเป็นแบรนด ์และผลิตใหค้นอ่ืนแค่ 11%  

ต่อไปจะแบรนดโ์ลโกต่้าง ๆ ของ Sabina ท่ีเราออกทุก ๆ เดือน  แต่ละเดือนอยา่งนอ้ยเราตอ้งมี 2 Collection ท่ีออกใหม่
แต่ทุกๆ Target Group ทุกกลุ่ม ทุกรายได ้Income หรือแมก้ระทัง่ Lifestyle เราไม่ไดมี้อะไรท่ีเป็นลกัษณะเป็น Pattern ค่อนขา้งท่ี
จะยดืหยุน่และ Dynamic ในเชิงของการวาง  Sub-brand บางแบรนดอ์าจจะวางตามฟังกช์ัน่  บางแบรนดว์างตามอาย ุบางแบรนด์
อาจจะวางตามความชอบของคนแลว้กไ็ลฟ์สไตลข์องคนมากกวา่  แต่ทั้งหมดขา้งในของมนัจะมีฟังกช์ัน่อยูด่ว้ย   

กาํลงัผลิตปีท่ีแลว้เราลดกาํลงัผลิตลง  ปีท่ีแลว้เรากลบัเพ่ิมกาํลงัผลิตนิดหน่อยตวักาํลงัผลิตเพ่ิมข้ึนประมาณ 6% เม่ือเรา
รวม 5 โรงงาน แต่ว่าปีท่ีแลว้เป็นปีท่ีแลว้เรา delay และกห็ยดุการสัง่สินคา้ในการนาํเขา้ท่ีเคยทาํมาตลอด  ปีท่ีแลว้เรากไ็ม่ถึงกบั
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หยดุเพียงแต่ว่าเรา delayได ้ จากการท่ีเราเป็นคนสัง่ใหผู้อ่ื้นผลิตประมาณคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด คร่ึงหน่ึงเราผลิตเอง  เพราะฉะนั้น
ในภาวะท่ีเรารู้แลว้ว่าจะเจอ  Lock Down เม่ือไหร่  กจ็ะมีความร่วมมือจากโรงงานท่ีเรามีความสมัพนัธ์ท่ีดีในการไม่รีบปล่อยของ
มา  อนัน้ีกจ็ะทาํใหเ้ราดูแลเร่ืองของ Inventory ไดดี้สาํหรับโรงงานของเรามีพนกังานท่ีนอ้ยลงเร่ือยๆ ในมุมมองดา้นหน่ึงกม็องว่า
ดีนะครับ แต่ถา้มุมมองไปยาวๆว่าจะมองว่าไม่ดี เด๋ียวจะบอกวา่ดีกบัไม่ดีมนัต่างกนัยงัไง  ดีกคื็อถา้เกิดว่ามนันอ้ยลง  แต่เรายงั
สามารถทาํยอดขายเติบโตไดน้ัน่แสดงว่า Efficiency แลว้ก็การปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึนต่อคนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และก็
จะทาํให้ SG&A ตํ่า  ตอนส้ินปี  2564  ลดคนไปทั้งปี 625 คน 625 คนท่ีลดลงไปก็คือเป็นคนท่ีอยูใ่นลายน์ผลิต 247 คน เป็นคนท่ี
อยูท่างดา้นฝ่ายขาย 183 คน  แลอ่ืนๆ อยูท่ี่ 195 คน  ทั้งหมดน้ีท่ีลดลงทยอยลดลงไปทีละเดือนๆ  มนัเกิดจากภาวะของเทรนของ
โลก ซ่ึงจริง ๆ แลว้เป็นทุกอุตสาหกรรมท่ีจาํนวนพนกังานหายาก  และกน็อ้ยลงเน่ืองจาก Covid-19 เป็นหลกั  ซ่ึง Covid-19ได้
เปล่ียนชีวิตและความเคยชินของคนไปอีกรูปแบบหน่ึงทาํใหค้นบางคนไม่กลบัมาใชชี้วิตในรูปแบบใหม่ อาจจะกลบัไปอยูบ่า้น
เพ่ือเล่ียง Covid-19 ทาํไปทาํมากเ็ลยชินเคยชินกบัการทาํเกษตรส่วนตวั หรือว่าเปล่ียนงานไปทาํงานท่ีมีโอทีมากกว่าหรือทาํงานท่ี
มีรายไดดี้กว่าอยา่ง เช่น ไปขบัรถ Grab พวกพนกังานรายวนัของเราหลุดไปเยอะนะครับ ถึงแมว้่าจะเป็นพนกังานผูห้ญิงนะกย็งั
ไม่เห็นใช่ไหมครับผูห้ญิงส่ง Grab ส่ง Linemanอยา่งน้ีกมี็เหมือนกนั หลายคนออกไปเปล่ียนอาชีพหรือบางคนกลบัไปอยูก่บั
ภูมิลาํเนาดั้งเดิมจะเห็นว่าค่าใชจ่้ายของชีวิตในเมืองอาจจะลาํบาก  คนกเ็ลยยา้ยฐานไป  พอไปแบบนั้นถามวา่เราโดนกระทบไหม 
เราไม่โดนกระทบนะครับ  เน่ืองจากว่าเรามีเรามีคร่ึงหน่ึงของการรับสินคา้จากการเป็นผูส้ัง่ผูอ่ื้นผลิตทาํใหเ้ราไม่ได ้suffer ตรง
นั้นโชคดีท่ีเราเร่ิมยทุธศาสตร์น้ี เน่ืองจากตอนช่วงบาทแขง็แลว้ก็เร่ิมคิดท่ีจะทาํยทุธศาสตร์น้ีเหมือนกนั แทนท่ีเราจะขยายโรงงาน
เพ่ิมข้ึนมากจ็ะมีค่า  MOS ค่า Direct Labor เพ่ิมข้ึนแต่กลายเป็นวา่เราไปใชค้นอ่ืนเพราะเรามีแบรนดแ์ลว้ และเรากเ็คยชินกบั
โรงงานท่ีเคยเป็นคู่แข่งเราในการกด Orderให้กบัลูกคา้ต่างประเทศทาํไปทาํมากเ็ป็นพนัธมิตร  แลว้ก็ serve เราไดเ้วลาท่ีเรารู้วา่จะ
มี Lock Down เรากข็อ Delay Shipmentไปสกั 2 เดือนแต่เราจ่ายเงินใหเ้ขามัน่ใจว่าว่ายงัไงเราไม่ Cancel Order แน่นอน ส่ิงนั้นจะ
ทาํใหเ้รารอดมาไดใ้นความท่ีเราค่อนขา้งจะ concern หรือถา้เกิดมนัลดลงไปเร็วเกินไปการปรับตวัท่ีเร็วเกินไปแลว้ตั้งตวัไม่ทนั
ในการสร้างความสามารถในการทาํ Outsourcing ใหเ้ก่งข้ึนดีข้ึน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของคุณภาพ เร่ืองของทนัเวลากจ็ะมีปัญหา 
วนัน้ีเราลดลงไป 600 กว่าคนถา้เราบอกว่าลองคูณดูว่า เงินเดือนคนหน่ึง 15,000 บาท  600 คน เดือนหน่ึงเราประหยดัตั้งเท่าไหร่ 
ปีหน่ึงประหยดัไปเกือบ 200 ลา้น มนักจ็ะ turn กลบัมาเป็น Net Profit แต่ตรงน้ีตอ้งดูดี ๆ  -183 คน น้ีคือคนขายนะครับ คนขายท่ี
นอ้ยลงไป 183 คน ความรวดเร็วของ NSR และกก็ารขายทางออนไลน์ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมีคนขายเยอะมนักลบัมาชดเชยตรงน้ีได ้
183 คนเราคิดวา่ลดลงเร็วเกินไป ปีท่ีแลว้เรามีปิดร้านคา้ประมาณ 30 ร้านคา้ เพราะวา่เราทาํ Profit and Loss ของทุกๆร้านคา้แลว้
เรากดู็แลว้กรู้็วา่พวกน้ีตลาดวายแลว้  ถา้อยูต่่อไปไม่มีประโยชน์แลว้กไ็ม่ผา่น Break Even เรากเ็ลยปิด ในขณะท่ีเราเปิดเพ่ิมใหม่
อีกประมาณ 3-4 ร้านคา้ สามารถทาํยอดขายไดเ้ท่ากบั 30 ร้านคา้ท่ีเราปิดไป นั้นแสดงว่าออฟไลน์เราทาํไดดี้  และปีน้ีแผนของเรา 
180 กวา่คนเราพยายามจะเอากลบัมาใหเ้ร็วท่ีสุด เพราะวา่ยงัไงตอนน้ีเราคิดวา่ Covid-19 คงเป็นเร่ืองของโรคทอ้งถ่ินไปแลว้ ยงัไง
เรากจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการขายแบบออฟไลน์กลบัมาอีกทีหน่ึง ตรงน้ีกคื็อส่ิงท่ีเราตอ้งรีบแกไ้ข  ในส่วนภาคผลิตท่ีลดลงไปอนัน้ี
ไม่เป็นไร เน่ืองจากเรามีเร่ืองของ Outsourcing เขา้มาแทนท่ี  

ตรงน้ีกจ็ะเห็นวา่ปี 2564 ดูท่ีตวัสไลดข์วาล่างก่อน มีกาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 48.9 % ซ่ึงดีกว่าปี 2563 ท่ี 47.4% กแ็สดงว่าเรา
ปรับปรุงข้ึนมา  แต่หลายคนคงตั้งคาํถามในใจวา่เราเม่ือไหร่ทาง Sabina จะสามารถทาํ Gross Profit Margin ข้ึนมาเป็น 54.4% 
เหมือนในปี 2562 อนัน้ีกค็่อนขา้ง Challenge สาํหรับเรา  ในปีน้ีเราคิดว่ายงัไงเราพยายามจะทาํ Net Profit ปีท่ีแลว้เราพยายามดูแล
เร่ืองของบริหารจดัการไดดี้ในเร่ืองของค่าใชจ่้าย ทาํใหเ้รามีกาํไรเพ่ิมข้ึน ในการทาํแบบน้ีมนัทาํไดไ้ม่นานหรอกถูกไหมครับหนี
ไม่พน้วนัน้ีตลาดเปิดแลว้  เราตอ้งทาํการขายให้เพ่ิมข้ึนแลว้กท็าํยงัไงใหต้น้ทุนมนัตํ่าลงแลว้กท็าํใหก้ ็Gross Profit Margin มนั
ค่อย ๆ  กลบัมา เรายงัมองวา่ปีน้ี เราน่าจะทาํไดเ้กิน 50% กจ็ะดีกว่า 48.9% แน่นอน แต่วา่ตวัค่าใชจ่้ายกย็งัเป็นตวัท่ีเราสามารถ
ดูแลไดจ้ากท่ีเราเห็นคนหายไปตั้ง 600 มนักจ็ะช่วยให ้Net Profit Margin ดีข้ึนได ้แลว้ก็ ability ความสามารถในการทาํ Sourcing 
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กต็อ้งเขม้ขน้ข้ึนนะครับโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพและการตรงต่อเวลา  สไลดซ์า้ยมือล่างกคื็อจาํนวนวนัของ Inventory เรามีถึง 361 
วนันะ ใน 361 วนั น้ีถา้คนไม่ไดอ้ยูใ่นวงการจะมองวา่มีของขายไปตั้ง 361 วนัเยอะมากเลย  แต่ในความเป็นจริงแลว้อุตสาหกรรม
เราท่ีทาํได ้361 วนัน้ีนอ้ยนะครับถือวา่ตํ่าเรายงัเป็นห่วงเร่ืองของความสามารถเสียโอกาสการขายในเชิงของ Cup Size Set แต่ว่า
หลายๆอยา่งมนัทาํใหเ้ราสามารถเพิ่มยอดขายไดถึ้งแมว้่า Inventory ตํ่าลง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ Sabina At Home หรือวา่เป็นการ
ขาย Direct To Customer ปัจจุบนัเราไม่ส่งของไปรอตามร้านแลว้เพราะวา่ปัจจุบนัเราขายทางออนไลน์เยอะแลว้เรากรู้็วา่ลูกคา้
ผูห้ญิงหนา้อกเลก็อยูท่ี่ไหน หนา้อกใหญ่ Plus Size อยูท่ี่ไหน ตลาดล่างอยูท่ี่ไหน ตลาดบนอยูท่ี่ไหน ตลาดแฟชัน่อยูต่รงไหน เพศ
ท่ี 3 อยูท่ี่ไหนนะครับ อยา่งน้ีแลว้กจ็ะเจาะตรงตลาด  หรือลูกคา้คนท่ีตั้งทอ้งใหน้มลูกจะใส่เส้ือในอีกแบบหน่ึง คนเป็นมะเร็งเตา้
นมกใ็ส่เส้ือในอีกแบบหน่ึงอยูท่ี่ไหน เหล่าน้ีทาํใหเ้ราไม่จาํเป็นตอ้งกระจายสินคา้ทุกกลุ่มไปในร้านคา้ทัว่ประเทศเกือบ 600 จุด 
อยา่งน้ีทาํให้ Inventory เราสามารถดูแลไดดี้ กลายเป็นกินนอ้ยแต่กินบ่อย ความหมายคือผลิตนอ้ยแต่ผลิตบ่อยแลว้ป้อนถ่ี ๆ เป็น
การTurnover ของสินคา้ไดร้วดเร็ว  ตรงน้ีกจ็ะช่วยใหส้ภาพคล่องของเราดีข้ึน เรามองว่าปีน้ีเส้น 1.0 ท่ีเป็นเส้น Inventory 
Turnover น่าจะดีข้ึน เด๋ียวคอยดู Q1แลว้กนันะครับ  เด๋ียวแถมให้นิดหน่ึงก่อน ยงัไง Q2 , Q3 เราดีกวา่ปีท่ีแลว้แน่นอน  เพราะว่าปี
ท่ีแลว้ Q3 ถูกปิด Lock Down 2 เดือน  และ Q2 ปีท่ีแลว้ โมเดลสมุทรสาคร  ถา้ใครจาํไดม้นัลามมาถึงเดือนเมษายน พฤษภาคม 
ในขณะท่ีปีน้ี Situation ถึงแมว้า่จะมีสงครามยเูครน รัสเซีย แต่วา่ผมวา่คนไทยกย็งัสนใจข่าวแตงโมมากกวา่ ก็น่าจะยงัไม่ไดมี้
ผลกระทบโดยตรงนะครับ   

ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมการบริหารไดเ้ชิญ นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงินได้
รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 
ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2564 
 ปี 2564 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 2,703.31 ลา้นบาท 
 มีหน้ีสินรวม จาํนวน 874.09 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,829.22 ลา้นบาท 
ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 

ในปี 2564 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขายและการบริการ เท่ากบั 2,631.36 ลา้น
บาท ลดลง จากปี 2563 เป็นจาํนวน 266.65 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 9.20 โดยมีรายไดร้วมในปี 2564 เท่ากบั 2,655.67 
ลา้นบาท ลดลง จากปี 2563 คิดเป็นอตัรา ร้อยละ 8.86 
 สาํหรับตน้ทุนขายและบริการ เท่ากบั 1,345.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.14 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ และ 
ลดลง จากปี 2563 คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.74 
 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการเท่ากบั 936.88 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2563 เท่ากบั -97.26 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ -
9.41  และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.28 ของรายไดร้วมทั้งหมด  

มีกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 373.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5.11 จากปี 2563 
 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2564 เท่ากบั 294.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จากปี 2563 เป็นจาํนวน 17.38 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.28 จากปีก่อน  ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรต่อหุ้นปี 2564 เท่ากบั 0.85 บาท 
วิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 
 ปี 2564 บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีกาํไรขั้นตน้ 1,285.59 ลา้นบาท ลดลง จากปีก่อนคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 6.38 และคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 48.86 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 
2563 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 47.38 
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 มีกาํไรจากการดาํเนินงานเท่ากบั 348.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.84 จากปีก่อน คิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน
เท่ากบัร้อยละ 13.25 
 กาํไรสุทธิเท่ากบั 294.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.28 จากปีก่อน และคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 11.08 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ หรือ ROE เท่ากบัร้อยละ 16.23 
 ต่อจากนั้นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินไดเ้ชิญ นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได้
รายงานเก่ียวกบัเร่ือง Business update ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ในส่วนของ Business Update นะคะ กอ็ยากจะเล่าใหฟั้งถึงเร่ืองอนาคตท่ีจะเป็นว่าความฝันหรือส่ิงท่ีเรากาํลงั
วางเป้าหมายว่าปีหนา้เรากาํลงัเดินทิศทางไหน จะไดเ้ขา้ใจร่วมกนัแนวทาง อยา่งแรกท่ีเราไดป้รับแลว้ทาํแลว้  ก็คือเร่ืองของการ
ทาํปณิธานหรือวา่วิสยัทศัน์ของเราใหช้ดัเจนข้ึน เดิมทีของเราไม่ใช่ไม่ดี  แต่ว่าส่ิงท่ีเราทาํมามนัอาจจะยงัไม่ทนัสมยัไม่เหมาะกบั
ยคุสมยัในปัจจุบนัเรากเ็ลยปรับใหม่  โดยท่ีตวัปณิธานของเรากคื็อเรามุ่งมัน่สร้างสรรคคุ์ณค่าผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรมท่ีทนัสมยั  
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภคมีชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกวนั  มุ่งเนน้การบริหารธุรกิจใหเ้ติบโต และมีผลกาํไรอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงส่ิงน้ี
จะเป็นตวัแกนกลางของเราในการทาํ Business เพราะว่าเราอยากจะตอบโจทยใ์หท้ั้งผูบ้ริโภค หรือแมก้ระทัง่ผูถื้อหุน้ หรือทุกๆ
Stakeholder ท่ีมี เขาทราบว่า Sabina ท่ีมีในวนัน้ี และเรากาํลงัจะมีอนาคตถดัไปเพ่ืออะไร  กต็อบคาํถามวา่ทาํไมจะตอ้งเป็น 
Sabina   อนัน้ีเรากเ็ลยรู้สึกวา่มนัเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยเ์รามาก ๆ ในการทาํ  ในสไลดถ์ดัไปอนัน้ีเรากเ็ลยลงมาท่ีตวั Mission หรือ 
วิสยัทศัน์ กคื็อทาํใหม้นัแคบแลว้กเ็ห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึนมาอีกนิดหน่ึง  ว่าในช่วงระยะสั้นคือ 3-5 ปีน้ี ส่ิงท่ี Sabina ตอ้งการจะไป
ใหถึ้ง  และตอ้งการจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะสร้างการเติบโตใหก้บั Sabina คือเร่ืองของอะไรเรากข็มวดมาทั้งหมดมีอยู ่5 
เร่ือง ท่ีเป็นเป้าหมายขององคก์รเรา  ทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกนัแลว้เรากจ็ะเดินไปในทิศทางเดียวกนั  เร่ืองแรกส่ิงท่ีเราอยากทาํ
กคื็อเร่ืองของ Sabina Promise ซ่ึงจากคาํถามท่ีทางผูถื้อหุน้ถามเขา้มาหลายๆ ราย ก็แตะถูกเร่ืองน้ีอยู ่ เร่ืองของคุณภาพ เร่ืองของ
ความมัน่ใจ ซ่ึงส่ิงน้ีเราใหค้่าของมนัเป็นเร่ืองท่ี 1 เลยดว้ยซํ้า  ในเร่ืองของ Sabina Promise แต่วา่กว่าท่ีเราจะทาํให ้Sabina 
Promise สาํเร็จได ้ มนัน่าจะเป็นเร่ืองสุดทา้ยท่ีเราจะพดูถึง และเราจะมาประกาศวา่เราสาํเร็จแลว้เม่ือไหร่ เร่ืองท่ี 2 กคื็อเร่ืองของ
การใช ้Data Driven Marketing กคื็อในปัจจุบนั เราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ทุก ๆ การทาํงานของเรา ทุก ๆ การวิเคราะห์ของเราไม่
สามารถใหค้วามรู้สึกมาทดแทนกนัได ้ ปัจจุบนัเราไดใ้ชส่ิ้งน้ีเขา้ไปในทุก ๆ หน่วยงาน ไม่ใช่ว่าเฉพาะท่ีเป็นหน่วยงานขาย  ใน
ทุก ๆ มุมการมอง  เราตอ้งการจะใหพ้นกังานท่ีเป็นแกนสาํคญัในการขบัเคล่ือนบริษทัเราไดใ้ชข้อ้มูลในการตดัสินใจ เรากจ็ะลด
ขอ้โตง้แยง้ต่างๆในเร่ืองของการทาํงาน เร่ืองท่ี 3 เร่ือง Sustainable Profitability คือเร่ืองของการทาํงานเพ่ือผลกาํไรท่ีย ัง่ยนื 
เพราะวา่การท่ีเราทาํงานหนกั ไม่ไดใ้ช่คาํตอบของความสาํเร็จเสมอไป เราเช่ือของการทาํใหส้าํเร็จมากกว่าทาํใหเ้สร็จนะคะ 
เพราะฉะนั้นเร่ืองน้ีถูกฝัง เด๋ียวจะมีเล่าใหดู้ในแผน Businessในหนา้ถดัไปใหเ้ห็นวา่เราไดใ้ชเ้คร่ืองมืออะไรมาใชแ้ลว้กเ็ป็นหลกั
ในการทาํงานของพวกเรา Sabina ทุกคน แต่เรามองวา่ทุก ๆผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสาํคญัท่ีสุด  ท่ีเราจะทาํกคื็อเรามุ่งเนน้เพ่ือท่ีจะเห็น
ส่ิงท่ีเรียกว่ากาํไรอยา่งย ัง่ยืนเพราะวา่การทาํกาํไรไม่ใช่เร่ืองยาก เราอยากจะกาํไรในปีน้ีเราอยากจะกาํไรในปีหนา้มนัไม่ใช่เร่ือง
ยากเลยท่ีบริษทัจะทาํได ้ แต่ว่าส่ิงท่ียากกว่านั้นคือเราจะทาํอยา่งไรใหส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนสร้างผลกาํไรอยา่งย ัง่ยนื แต่ว่ามนัจะตอ้งคงอยู่
กบัเราและสามารถเติบโตต่อไปไดใ้นอนาคต น้ีเป็นเร่ืองท่ียากกว่า  เร่ืองท่ี 4 คือเร่ือง Lean Enterprise ถา้เกิดวา่เราติดตาม Sabina 
มาตลอด เราจะเห็นไดว้่าคาํวา่ “Lean” เป็นคาํท่ีคุน้ชินมากกบั Sabina เพราะวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นเหมือนรากฐานพื้นฐานหลกัใหญ่ท่ีเรา
ใชใ้นการเร่ิมตน้บริหาร  แลว้เรากมี็ความเช่ือวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีจะทาํให้นาํไปสู่ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ “ Sustainable Profitability” ได ้
เรากเ็ลยปักเป้าว่าเราตอ้งตั้งใจท่ีจะเป็น  Lean Enterprise ใหไ้ด ้Lean Enterprise สาํคญัยงัไง  เดิมในอดีตส่ิงท่ีเราทาํไปแลว้ใน
เร่ืองของการลดความสูญเปล่าเราจะเห็นผลและเห็นภาพโดยมากจะอยูใ่นโรงงานซ่ึง Sabina เองเรากมี็โรงงานเป็นคร่ึงหน่ึงคือ 
50% ของ Sabina เอง ซ่ึงเราตอ้งถือวา่เราทาํสาํเร็จไปแลว้ แต่วนัน้ีเราไม่ไดต้อ้งการจะทาํ Lean เฉพาะในส่วนของการผลิต เรา
ตอ้งการให ้Lean มาอยูใ่นหวัใจของทุกคน  เรานาํ Lean มาใชก้บัทุก ๆ หน่วยงาน หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานหนา้ร้านไม่ว่าจะ
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เป็นแผนกไหน แผนกการเงิน แผนกบญัชี ทุกๆแผนก เรากาํลงัมาประยกุตเ์พ่ือนาํแนวความคิดของการลดความสูญเปล่าไป เพ่ือ
ท่ีวา่เราจะตอ้ง  Lean ท่ีสุด เราจะตอ้งประสบความสาํเร็จในเร่ืองของการกาํจดัความสูญเปล่าไปใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีจะ
สะทอ้นใหเ้ราเห็นจากผลของ SG&A ท่ีเราสามารถทาํได ้และทาํไดดี้มาโดยตลอด แต่เราเช่ือวา่มนัสามารถดีไดม้ากกวา่น้ี เร่ือง
สุดทา้ยคือ เร่ืองของ ESG เป็นเร่ืองท่ีทุกคนคุน้ชินมากเร่ืองของการดาํเนินธุรกิจแบบยัง่ยนืโดยท่ีการย ัง่ยนือนัน้ีมนัคือเราไม่ได้
มองแค่ตวัเราอยา่งเดียว  เราตอ้งมองส่ิงแวดลอ้มมองสงัคมแลว้ก็มองธรรมาภิบาลต่าง ๆ ซ่ึงมองวา่เป็นส่ิงท่ีเราแตะในทุกๆมุมอยู่
แลว้ แต่เราจะทาํยงัไงใหม้นัชดัเจนข้ึน อนัน้ีกจ็ะเป็น 5 เร่ืองหลกั Sabina ทาํแน่ ๆ ในช่วง 5 ปีน้ี  

ในหนา้ถดัไปค่ะอนัน้ีจะใหเ้ห็นว่าในปีน้ีหลงัจากท่ีเรามีการเปล่ียนแปลงปณิธานของบริษทัใหช้ดัเจนข้ึนเรามีการทาํตวั 
Mission ของเราใหช้ดัเจนข้ึน เพ่ือใหเ้ห็นว่าทิศทางของเราจะเป็นยงัไงถา้เราสังเกตดี ๆ ในปณิธานของเราไม่มีคาํวา่ผูห้ญิงเลย  
เพราะวนัน้ีเราออกนอกกรอบแลว้  Sabinaไม่ใช่เฉพาะผูห้ญิง เราพยายามเปิดมุมมองเราเปิดกรอบ Sabina ใหก้วา้งข้ึน เพ่ือ
แสวงหาโอกาสใหม่ๆท่ีเราจะเจอ อีกส่ิงท่ีเราคิดวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ใครกคื็อการสร้าง Brand DNA กคื็อตอ้งการ
ใหรู้้วา่ตวัตนของ Sabina จริงๆคืออะไร Brand DNA ของเราตอนน้ีเราดึงออกมาจากคาํวา่ Sabina กคื็อ SBN ตวั S แรกของเรา
ปฏิเสธไม่ไดว้่าเร่ือง  Sustainability เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะว่าการท่ีเราจะเติบโตหรือกาํไรดีวนัน้ีอยา่งท่ีเรียนแจง้ไปก่อน
หนา้น้ีแลว้ว่าไม่ใช่เร่ืองยากแต่การท่ีจะอยูใ่หย้ ัง่ยืนเป็นเร่ืองท่ียากกวา่ เรากเ็ลยรู้สึกวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ี 1  ท่ีเราจะตอ้งทวนสอบ 
และกคิ็ดอยูเ่สมอวา่เราจะทาํอยา่งไรใหเ้รา Sustainได ้ B = Stand for Better Life ซ่ึงถา้เราไปดูในปณิธานเราจะเห็นไดว้่าใน
ปณิธานของเราจะพดูถึงเร่ืองของเราตอ้งการใชน้วตักรรมเพื่อสร้างผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั  เหตุผลท่ีจะทาํนวตักรรมไม่ใช่แค่สินคา้
เป็นทุกอยา่ง แลว้เราตอ้งการทาํใหชี้วิตของผูบ้ริโภคดีข้ึนในทุกๆวนั  เพราะฉะนั้นอนัน้ีเป็น DNA  ของการท่ีเราจะออกอะไรมาก็
แลว้แต่ เราจะทาํอะไรกแ็ลว้แต่ส่ิงนั้นตอ้งตอบสนอง Better Life คือชีวิตท่ีดีข้ึน สุดทา้ยคือเร่ืองของ New Innovation กคื็อเร่ือง
ของนวตักรรมท่ีทนัสมยั ในเชิงของนวตักรรมจะมีหลายอนัแสดงใหเ้ห็นในหนา้ถดัไป  

กจ็ะเป็นตวัสรุปคร่าวๆ ท่ีทาํใหเ้ราเห็นภาพวา่ Sabina เองหลายๆคนอาจจะมีคาํถามว่าปีหนา้จะมี exponential growth 
หรือการโตแบบกา้วกระโดดไดไ้หม  ส่ิงน้ีกย็งัเป็นส่ิงท่ีเรายงัมองหาแลว้เรากเ็ช่ือมัน่วา่ยงัมีโอกาสสาํหรับเรา  แต่ส่ิงท่ีเราจะนาํพา
ไปซ่ึงอนาคตของ Sabina  ประกอบดว้ย 4 แกนหลกัใหญ่ๆ ท่ีเรานาํมาเป็นตวัพ้ืนฐานในการบริหารของเรา ส่ิงแรกกคื็อเร่ืองของ
สินคา้ อยา่งท่ีเรียนแจง้ว่าตอนน้ีเราพยายามหลุดจากกรอบตวัเองว่า Sabinaไม่ไดจ้าํเป็นตอ้งเป็นสินคา้สาํหรับผูห้ญิงเท่านั้น  
เพราะวา่ในปัจจุบนัในเร่ืองของความเท่าเทียม  และในเร่ืองของการเปิดกวา้งต่าง ๆ เรามองว่าเราไม่จาํกดัตวัเราเองเฉพาะผูห้ญิง 
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราพยายามทาํกคื็อเราพยายามบอกวา่สินคา้ของเรา  พยายามใชส่ิ้งท่ีเรียกว่า Personal Life Product แปลว่าลูกคา้
ปลายทางท่ีเราตอ้งการส่ือสาร เขาตอ้งการสินคา้อะไร เราจะทาํสินคา้นั้นใหก้บัลูกคา้กลุ่มนั้น  ซ่ึงถา้เป็นแบบน้ีแปลวา่สดัส่วน
ของประชากรในประเทศไทย ผูห้ญิงกบัผูช้ายประมาณ 50: 50 หรือ 49:51 ถา้เราเพียงแต่ดึงกรอบของการเป็นผูห้ญิงออกโอกาส
ในเชิงของ Product  Coverage ของเราจะเพิ่มข้ึนทนัที 2 เท่า  อนัน้ีกเ็ป็นจุดท่ีหน่ึงท่ีเรามองว่ามนัคือโอกาสของ Sabina ในการท่ี
จะเติบโตในอนาคต เร่ืองท่ี 2 เร่ืองของเทคโนโลยี  เทคโนโลยเีพ่ืออะไร  ส่ิงน้ีถา้เราถอยหลงัไปดูในทุกๆ Project  ของ  Sabina 
เรามกัจะพูดถึงคาํว่า  “Customer  Seamless Experience”  กคื็อการสร้างประสบการณ์ท่ีไร้รอยต่อใหก้บัลูกคา้  การท่ีจะมี
ประสบการณ์ท่ีไร้รอยต่อน้ี  จะประกอบดว้ย 3 วงกลม วงกลมทั้ง 3 อนัน้ี คือเร่ืองของทาํอยา่งไรใหลู้กคา้มีประสบการณ์กบัแบ
รนดเ์รา  มีประสบการณ์กบัสินคา้เรา และมีประสบการณ์กบับริการของเรา โดย 3 ส่ิงน้ี เราจะนาํส่ิงท่ีเรียกว่า  เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั  หรือนวตักรรมท่ีทนัสมยัเขา้ไปเพ่ือช่วยในส่ิงท่ีทบัซอ้นกนัตรงกลาง หรือท่ีเราจะเรียกวา่ประสบการณ์ไร้รอยต่อ  ซ่ึง
บางเร่ืองเราไดท้าํไปแลว้ แต่ว่าส่ิงท่ีเรามกัจะส่ือสารใหก้บัทุก ๆ คนทราบเราอาจจะมองเห็นในมุมท่ีเป็นสินคา้เท่านั้น  เด๋ียวเราจะ
เห็นจากคาํถามท่ีท่านนกัลงทุนถามเขา้มา  ค่อนขา้งจะกงัวลในเร่ืองน้ี   ซ่ึงอนัน้ีกจ็ะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอบล่วงหนา้ก่อนนะคะ ว่ามนั
เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นเส้นทางท่ีเราวางเอาไวแ้ลว้  วา่ในอนาคตถา้เราจะมีอนาคตท่ีเติบโตข้ึนมา   อะไรคือคียท่ี์สาํคญัของเรา  เร่ืองถดัมา
คือเร่ืองของตลาด เดิมท่ีสไตลข์อง Sabina เราคือเรามกัจะทาํอะไรพอตวั  เหตุผลคืออยา่งเช่นชุดชั้นในเรากผ็ลิตเฉพาะชั้นใน  
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เพราะวา่นโยบายเดิมจากคุณบุญชยักจ็ะพดูเสมอวา่เราจะทาํในส่ิงท่ีเราถนดัเราจะทาํในส่ิงท่ีเราเช่ียวชาญ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเรากท็าํได้
ค่อนขา้งดีและก็ดีมาก ๆ ดว้ย  ในส่ิงน้ีมนัทาํใหเ้ราแขง็แรง  เราแขง็แรงพอและเรามาเร่ืองของการขายเรากจ็ะพดูว่าเราจะแขง็แรง
ใหพ้อก่อนในประเทศไทย  ซ่ึงวนัน้ีตั้งแต่ตน้ปีมาทางทีมบริหารเราเองเรากไ็ดปั้กหมุดแลว้ เราก็ไดบ้อกแลว้วา่เราพร้อมแลว้  
Sabina เราพร้อมแลว้นะวนัน้ี  เราไม่ไดต้อ้งการจะเป็น Local Brand  เราไม่ไดต้อ้งการจะเป็นเพียงแค่แบรนดใ์นประเทศไทย  แต่
เราตอ้งการเป็นตวัแทนของประเทศไทย แลว้ขยบัความเป็นแบรนดข์องเราข้ึนสู่คาํวา่ “แบรนดภู์มิภาค”   หรือ “Regional Brand” 
นัน่เอง  เรายงัไม่ไดค้าดหวงัเกินตวั เราไม่ไดบ้อกวา่เราจะไปเทียบเคียงกบัยีห่อ้ท่ีเขาเป็น Global Brand ในวนัน้ีเราคิดวา่ Step 
แรกท่ีเราจะไปเราจะไปท่ี Regional Brand ก่อน ซ่ึงอนัน้ีเป็นเส้นทางของเรา เพียงแค่วา่เราพร้อมท่ีจะไปสู่ Asia Pacific , 
Southeast Asia  ส่ิงท่ีเพ่ิมข้ึนทนัทีคือตลาดเราเพ่ิมข้ึน 9 เท่า เพียงแค่เราทาํไดต้ามฝันของเรา  โอกาสท่ีเราจะเติบโตมากกว่า
ปัจจุบนั 9 เท่าแลว้ในเชิงดา้นการตลาด  เร่ืองสุดทา้ยคือเร่ือง Lean Enterprise ซ่ึงเป็นหน่ึงใน Mission ของเราท่ีเราจะทาํ  แต่วา่ถา้
เราดูหรือว่าเราติดตาม Sabina มาตลอด  เราจะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่เร่ืองใหม่สาํหรับ Sabina  เพราะว่าในส่วนล่างสุดท่ีเราเห็นก็
คือ Kaizen คือ Continuous Improvement คือการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึง Sabina เราไดป้ระกาศนโยบาย และทาํ
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงวนัน้ีคือ 15 ปี ไม่ใช่เวลานอ้ย ๆ แลว้เราเช่ือว่าส่ิงน้ีมนัเขา้ไปอยูใ่น DNA ของพวกเรา มนัเขา้ไปอยู่
ในรากฐานของการทาํธุรกิจในการทาํงานของเราแต่ละวนั เรามีส่ิงน้ีเป็นตวั Drive เรา  ใหเ้รามีการพฒันาอยูต่ลอดแลว้ส่ิงน้ีกถู็ก
บรรจุอยูใ่น 56-1 ลองทวนสอบกลบัไปดูไดใ้นหนา้ท่ี 14  จะมีเร่ืองของ Kaizen แลว้ก็ Roadmap ของเราส่ิงท่ีเราทาํต่อมาหลงัจาก
ท่ีเราประสบความสาํเร็จในเร่ืองของ Kaizen กคื็อ Lean ท่ีเราเห็นอนัน้ีคือ Lean Manufacturing กคื็อการใชร้ะบบลดการสูญเปล่า  
แต่มุ่งเนน้ในส่วนของโรงงานก็คือส่วนของการผลิต ซ่ึงเราทาํควบคู่กบั Kaizen  แลว้ตอ้งเรียกว่าเราสาํเร็จ  เพราะวา่เราเป็น
โรงงานตวัอยา่งท่ีใหแ้บรนดต่์าง ๆ เขา้มาศึกษา   ส่ิงท่ีเราท่ีนาํเขา้มาใชใ้นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  อีกอยา่งหน่ึงซ่ึงจริงๆแลว้ในพ้ืนฐาน
ของการของการพฒันาถา้เราไปศึกษาจริง ๆ มนัมาจากพ้ืนฐานเดียวกนัทั้งหมดเลย  แต่ว่ามนัเป็นเร่ืองของการขยบัจากการทาํใน
ภาคของการผลิตมาทาํกบัส่วนท่ีไม่ใช่เป็นส่วนผลิต ช่ือเรียกมนัเปล่ียนไปช่ือเรียกมนัทนัสมยักว่ามนัเรียกวา่ “Design Thinking” 
ซ่ึงการใช ้Concept Design Thinking  กคื็อ Plan Do Check Response นั้นเอง มนัคือการทาํอะไรกแ็ลว้แต่ท่ีเราใชก้ระบวนการ
แบบน้ีแลว้ทาํเป็นกลุ่มกอ้นเลก็ ๆ  เพ่ือจะหาโอกาสแลว้เรากใ็ชส่ิ้งท่ีตลาดหรือทุก ๆ คนอาจจะคุน้ชินกบัคาํว่า “Agile”  คืออะไร
ความความหมายของมนัง่าย ๆ สั้น ๆ กคื็อทาํเป็น Test Model  อยากจะผลิตสินคา้หรืออยากจะทาํอะไรกแ็ลว้แต่เราไม่ตอ้งทาํให้
มนัยิง่ใหญ่ เราทาํเพ่ือ Test เพ่ือ Prove ส่ิงท่ีเราคิดก่อน ท่ีเรียกว่า “Product Improvement” วา่ความคิดของเราน้ีมนัใช่หรือยงัไม่ใช่   
ถา้เม่ือไหร่มนัใช่เรากท็าํใหม้นัใหญ่  เม่ือไหร่ไม่ใช่เรากห็ยดุไป  ซ่ึงเราใชต้วัน้ีมาทาํอยา่งเห็นไดช้ดัเลยช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาท่ีเราเจอ 
Covid-19 แลว้เรากรู้็สึกว่าเป็นโมเดลท่ีดีวนัน้ีเราอาจจะยงัมองไม่เห็น S-CURVE หรือมองไม่เห็น Exponential ท่ีเราจะ Growth 
ไปโดยท่ีไม่สามารถบอกว่า 1 2 3 ของเราวนัน้ีคืออะไร แต่ไม่ไดแ้ปลวา่เราไม่มี ตอนน้ีมนัอยู ่Guideline เรา อยูใ่น Process ท่ีเรา 
Testing อยูห่ลายตวั  เรากห็วงัใจวา่หลายๆโมเดลท่ีเรากาํลงัทาํอยูม่นัจะไดอ้อกมาเห็นผล  แลว้มนักจ็ะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รา
เขา้ใจว่าอนัน้ีคือเส้นทางท่ีเราคิดวา่เราจะเติบโตไปในอนาคต  ดว้ยหลาย ๆ ส่ิงท่ีหลกัการต่างๆท่ีเราไดว้างไว ้มนัเปิดกวา้งใหคู้่คา้
ต่าง ๆหรือแมก้ระทัง่ Business อ่ืน ๆ เขามองว่าวนัน้ี Sabina ไม่เหมือน Sabina  ในอดีต  Sabinaไม่ไดเ้ป็นแค่ชุดชั้นใน Sabina 
เป็นอ่ืนๆในอนาคต Sabina กจ็ะมี Service อ่ืน ๆ ท่ีเราสามารถท่ีจะขาย Service เหล่านั้นท่ีเราแขง็แรง  แลว้ก็ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา
เรากไ็ด ้Exercise ความสามารถของเราในเร่ืองของการ OEM ในอดีตเราจะเยบ็ใหเ้ฉพาะแบรนดด์งั ๆ ในต่างประเทศ ซ่ึงมนัเป็น
การทาํแบบปิดทองหลงัพระนั้นก็คือไม่มีใครรู้วา่ Make From Sabina แต่วา่เรากบิ็นไปเมืองนอกแลว้กไ็ปซ้ือแบรนดเ์หล่านั้น
กลบัมา  วนัน้ีเราก ็Exercise ตวัเราเองเพราะวา่เราไม่สามารถท่ีจะส่งออกหรือนาํเขา้ไดใ้นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  ส่ิงท่ีเราทาํกคื็อเรามา
เป็นตวักระตุน้ มาต่อยอดมาหา Partnerในเมืองไทยท่ีทาํ Business อ่ืน ท่ีอยูใ่นกลุ่มสายงานแฟชัน่เหมือนกนั เราก็ไปเติมเตม็ส่ิงท่ี
เขาไม่มีเรารับจา้งผลิตใหก้บัแบรนดด์งั ๆ ท่ีเป็นเส้ือผา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ต่างๆท่ีสามารถใช ้ Facilities เดียวกบัเราได ้  เรามี Partner
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ใหม่ๆท่ีเขา้มา join เขา้มาร่วม Business เราไม่ตอ้งเก่งทุกอยา่ง  แต่ว่าใครเก่งอะไรคนนั้นกไ็ปทาํเร่ืองนั้น อนัน้ีก็เป็นโมเดลท่ีเรา
คิดวา่เราจะขยายในอนาคตอีก  
 คุณบุญชัย  ปัณฑุรอัมพร 

ส่ิงท่ีคุณดวงดาวเล่ามากจ็ะเห็นว่าส่ิงท่ีเราทาํกนัมา เราไดร้างวลั Set Awards ในท่ีปีท่ีแลว้ แต่จริงๆเราไดติ้ดต่อกนั 3 ปี 
ในปี 2562 ไดรั้บรางวลั Outstanding Company Performance Awards และปี  2563 รางวลั Outstanding Innovative Company 
Awards ในเร่ือง Innovation ของ  Sabina Seamless Bra Fit Innovation ซ่ึงลดตน้ทุนดว้ย  ปี 2564 รางวลั Rising Star  
Sustainability Excellence และรางวลั Thailand Sustainability Investment เป็น 1 ในหมวดของหุ้นท่ีมีมูลค่าตลาด 3,000 -10,000 
ลา้น เด๋ียวรอดูนะครับวา่ปีน้ีเราจะไดร้างวลัอะไรหรือเปล่า  

เร่ืองต่อไป จะเป็นเร่ืองของ ESG เร่ืองน้ีถา้เราพูกนัเรามีทั้งหมดเกือบ 10 โครงการ  แลว้กมี็เจา้ภาพทั้งหมด 10  คน ทาํ
ในแต่ละเร่ือง  เราไม่มีหน่วยพิเศษหรือไม่มีฝ่าย ESG หรือไม่ไดแ้ต่งตั้งเป็นฝ่ายข้ึนมาเป็นแผนกข้ึนมา  ท่ีจะมาทาํเร่ืองน้ีนะครับ 
เร่ืองน้ีในมนัจะซึมเขา้ไปในพนกังานทุกคนขององคก์ร  ถึงแมว้า่จะเป็นการตลาด เป็นไอที เป็น Merchandiser เป็นโรงงานใคร
ชอบทาํเร่ืองอะไรกจ็ะเขา้มารวมกลุ่มกนัคลา้ย ๆ เป็นชมรม  ท่ีเห็น ๆ กจ็ะมีมูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์  ท่ีเรารับเล้ียงเด็กท่ี
ดอ้ยโอกาส ไม่มีโอกาสท่ีจะศึกษาแลว้ก ็Support จนกระทัง่จบปริญญาตรี  เรามีเร่ืองของเยบ็เตา้ใหก้บัคนท่ีตดัเตา้มะเร็งไปแลว้  
เรามีกองทุนเป็น Micro-financeใหก้บัพนกังานท่ีมีภาระหน้ีสินสูง เพ่ือใหเ้ขาสบายใจจะไดท้าํงานใหก้บัเราไดดี้แลว้กป็รับ
คุณภาพชีวิตให้ดีหลายๆเร่ือง  แมแ้ต่ล่าสุดก็เป็นโครงการ “โละแลว้ไปไหน” กคื็อเป็นการใหท้างสงัคมกคื็อประชาชนสามารถ
ท้ิงชุดชั้นใน   ลองนึกวา่ในอดีตเราเคยท้ิงชุดชั้นในไม่รู้จะท้ิงยงัไงนะยิง่เป็นผูห้ญิงกย็ิง่ไม่อยากท้ิง จากการทาํ Survey ทาํใหเ้ราทาํ
แคมเปญน้ีข้ึนมากคื็อสามารถไปท่ี Kerry  หรือไปท่ี Sabina Shop เพ่ือเอาชุดชั้นในท่ีไม่ใส่แลว้ ท่ีเส่ือมสภาพแลว้ เก่าแลว้ ขาด
แลว้ ท้ิงท่ีเรา และส่งต่อไปท่ีปูนอินทรีย ์เพ่ือไปเขา้เตาเผาท่ีไม่เกิดมลภาวะทางอากาศ  และส่ิงท่ีเผากจ็ะเป็น residue ออกมา
สามารถมาอดัเป็นกอ้นและใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในอุตสาหกรรมของทางปูนได ้เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์แบบเป็น Circle 
ครบวงจร ช่วยเหลือทั้งทางดา้นสภาพแวดลอ้มมลภาวะทางอากาศการทาํลายขยะท่ีมนัทาํลายยาก  ตลอดจนกลายเป็นเร่ืองของ
พลงังานทดแทนไดด้ว้ย หลายๆโครงการท่ีเราทาํ จริงๆเร่ืองน้ีมนัจุดประกายใหเ้ราสนใจท่ีจะทาํตั้งแต่ช่วงนํ้าท่วมหนกัในปี 2554 
มาทาํใหเ้ราเกิดความรู้สึกวา่  ถา้พวกเรามวัแต่มุ่งเนน้เร่ืองของกาํไร เร่ืองของงานอยา่งเดียว โดยไม่แคร์ส่ิงท่ีเราทาํใหเ้กิดปัญหา
ถึงแมจ้ะเป็นองคก์รเลก็ๆนอ้ยๆ องคเ์ลก็ไม่ไดใ้หญ่มาก แต่ถา้ทุกองคก์รในประเทศไทยทาํเร่ืองเหล่าน้ีให้กบับุคคน หรือให ้
Stakeholder  รอบตวัเราเช่ือวา่ประเทศเราก็ไปไดแ้ลว้กจ็ะอยูร่อดไดดี้นะครับ  และกไ็ด ้CG5 ดาว ติดต่อกนัมา 4-5 ปี และกเ็ป็น  
Good Governance ในเร่ืองของ ESG100 และก็ยงัไดก้ารันตีในเร่ืองของ  Anti-Corruption  

 
จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริหารไดร้ายงานถึงเร่ือง การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ระบุพฒันาการในปีท่ีผ่านมา 

ดงัน้ี 
ในปี 2564 บริษทัฯ ไดย้ื่นต่ออายกุารรับรองและผา่นการต่ออายใุบรับรอง(เป็นการต่ออ่ยใุบรับรองคร้ังท่ี 3) ในวนัท่ี 31 

มีนาคม 2564  และในระหว่างปีได้มีการส่งคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นไปอบรมภายนอก และมีการจดัฝึกอบรม
ภายในบริษทัฯ และบริษทัย่อย เก่ียวกบันโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยเน้นการปลูกจิตสํานึกให้
กรรมการบริหาร กรรมการบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนักงานทุกคน ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต
คอร์รัปชัน่รวมถึงการสร้างค่านิยมท่ีผิดๆ เพ่ือพฒันาองคก์รให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และในช่วงปลายปี 2564 บริษทัฯ ได้
ส่งจดหมายขอความร่วมมืองดการให้ และรับของขวญัทุกประเภทในทุกโอกาส(No Gift Policy) ให้กบับริษทัคู่คา้ รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ให้กบักรรมการบริหาร กรรมการบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนกังานทุกคน ให้รับทราบและ
ปฏิบติัตาม เพ่ือให้บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลท่ีดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
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และบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน(ส่งจดหมาย, อีเมล,์โทรศพัท)์ รวมถึงไดมี้การ
เผยแพร่นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติั ไวใ้นเวบ็ไซต์บริษทัฯ            ในหัวขอ้การต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ และคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติั
ตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบติั ท่ีบริษทัฯ กาํหนด รวมทั้งความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบัหน่วยงานภาครัฐ และบริษทัคู่คา้ เช่นดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง, ค่าเล้ียงรับรองและค่ากระเชา้ของขวญั, บริจาคการกุศล, และ
การเสียค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ให้กบัหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งดา้นการปฏิบติังานภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาก
การตรวจสอบไม่พบประเดน็ท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  
จากนั้นประธานคณะกรรมการบริหารตอบคาํถามกบัผูถื้อหุน้ท่ีส่งคาํถามมาล่วงหนา้ดงัน้ี 

ตอบคาํถามผูถื้อหุน้คุณเอกพจน์  พฒันานารักษ ์
คาํถามขอ้ท่ี 1   จะมีแผนการเพิ่ม คอลเลกชัน่ของกลุ่ม plus size นอกจากสินคา้ท่ีเป็นสีเรียบ ใหมี้คอลเลกชัน่ท่ีมีลวดลาย
น่ารักหรือ สวย ๆ แบบไซส์ปกติหรือไม่ และจะเพ่ิมคอลเลกชัน่สปอร์ตบรา และชุดของไซส์ใหญ่หรือไม่ 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
คาํตอบขอ้ท่ี 1  จากเป้าหมายท่ีเราเขียนทิศทางของ Sabina ท่ีไดแ้จง้วา่เรามุ่งเนน้ทาํในเร่ืองท่ีเรียกวา่ Personal Life Product 
เพราะฉะนั้นมีแน่ ๆ แต่วิธีการจะเป็นอยา่งไร ในการสัง่ซ้ือ ในการทาํอะไรต่าง ๆ เราจะมีแจง้ และส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่ม
เฉพาะสินคา้ เน่ืองจากส่ิงท่ีเราทาํไม่ไดท้าํเหมือนส่ิงท่ีเราทาํในอดีต ในอดีตเวลาท่ีเราทาํสินคา้เราจะกระจายขานท่ีหนา้ร้านเป็น
หลกั ส่ิงท่ีตามมาคือ Stock สินคา้ แต่ในปัจจุบนัเราคิดว่าการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีง่ายมาก ท่ีเราจะส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
เพราะฉะนั้นไม่มีความจาํเป็นท่ีจะผลิตสินคา้เกินกว่าส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากเกินไป เรามีวิธีการใน Like Line ของเราอยูว่่าเราจะ
ทาํยงัไงใหลู้กคา้ท่ีมีขนาดผดิปกติ ขนาดไม่ไดเ้ป็นเป็นไซส์ปกติท่ีมีขายหนา้ร้านไดรั้บโอกาสในการสัง่ซ้ือสินคา้เหล่าน้ีดว้ย 
 
คาํถามขอ้ท่ี2         โลโกต้วัใหม่ท่ีมีการใชค้วบคู่กนัโลโกท่ี้เป็นตวัเอียง และลายมือเขียนจะใชใ้นลกัษณะใดบา้ง และจะมา
แทนโลโกต้วัเก่าไปเลยหรือไม่ 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
คาํตอบขอ้ท่ี2 อนัน้ีจะเรียนแจง้ว่าเป็นหน่ึงในการปรับปรุงการส่ือสารองคก์รเน่ืองจากวา่ตวัโลโกเ้ก่าท่ีเราเคยใช ้ จริงๆตั้งแต่เรามี
แบรนด ์ Sabina มาเราไม่เคยปรับเปล่ียนปรับเปล่ียนโลโกเ้ลยนะคะ แต่วา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือเราไดภ้าพจาํในเร่ืองของสีม่วง ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของเรา แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวนะคะหรือท่ีเราทาํ survey มา ปัญหาท่ีเจอมาคือลูกคา้อ่านไม่ออก 
ลูกคา้ไม่รู้วา่มนัคืออะไร รู้แต่สีม่วง ลูกคา้จะจาํดว้ยสีม่วงเป็นหลกั เพราะฉะนั้นเรากเ็ลยนาํขมวดแลว้เรากมี็การเปล่ียนในรูป
ของโลโกน้ะคะ ซ่ึงมนัเป็นหน่ึงใน Project อ่ืนๆของเราอีกนะคะซ่ึงเด๋ียวเรากจ็ะไดเ้ห็น มีการเปิดตวัในตลาดใหเ้ราไดเ้ห็นอีกนะ
คะ แต่ว่าในเบ้ืองตน้กน่็าจะเรียนแจง้ไดว้า่มนัเป็นเร่ืองของการปรับในเร่ืองของการส่ือสารองคก์ร เพ่ือใหง่้ายต่อการจดจาํและ
ส่ือสารกบัลูกคา้นะคะ 
 
คาํถามขอ้ท่ี 3  สินคา้ท่ี Target ไปท่ีสาวประเภทสองท่ีออกแบบใหมี้ขนาด และการใชง้านเหมาะสมหรือไม่ เหมือนกบัแบ
รนดคู์่แข่งท่ีออกมาโดยเฉพาะมีโอกาสท่ี Sabina จะทาํหรือไม่ 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
คาํตอบขอ้ท่ี 3  กอ็นัน้ีกอ็ยูใ่นหมวดของ Personal Life Product เช่นกนั สินคา้จะมีทยอยออกมาไดเ้ร่ือยๆสาํหรับทุกกลุ่ม 
เพราะวา่ในปัจจุบนัสินคา้ของเราเปิดกวา้ง เราไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นสินคา้สาํหรับผูห้ญิงเท่านั้น ถา้ตรงไหนมีความตอ้งการของ
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ลูกคา้แลว้มีปริมาณเพียงพอท่ีเรารู้สึกวา่คุม้แลว้ เราจะลงไปทาํตรงนั้นทนัที ซ่ึงอนัน้ีก็ตอ้งขอบคุณสาํหรับคาํถามและขอ้แนะนาํ
ซ่ึงกต็รงกบัส่ิงท่ีอยูใ่นแผนของเราในการทาํพอดี 
 
คาํถามขอ้ท่ี 4  จะมีแผนทาํชุดว่ายนํ้าท่ีเป็น basic Collection หรือไม่ท่ีสามารถซ้ือไดต้ลอดทั้งปี ไม่ไดเ้ฉพาะฤดูกาล 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
คาํตอบขอ้ท่ี 4   ตอ้งเรียนวา่สินคา้ชุดวา่ยนํ้าจริงๆแลว้การออก Collection ใหม่ของเรามนัเป็นฤดูกาลจริงๆ แต่วา่ชุดวา่ยนํ้าเรา
มีขายทั้งปี เพียงแต่ว่าการขายของเราไม่ไดไ้ปทุกท่ี เพราะฉะนั้นอนัน้ีกน่็าจะเป็นเร่ืองการส่ือสาร ซ่ึงเราจะตอ้งไปปรับปรุงในเชิง
ของการส่ือสารของเราว่า ถา้ลูกคา้ตอ้งการชุดว่ายนํ้าในขณะท่ีหนา้ร้านไม่มีชุดว่ายนํ้าขายแลว้ สามารถท่ีจะสัง่ซ้ือผา่นช่องทาง
ไหนไดบ้า้ง 
 
คณุสมชัย  สุชาติเจริญยิง่  เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ขอถามพ่ิมว่ามีแนวคิดจะทาํชุดว่ายนํ้าผูช้ายไหมครับ 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ 

ในแผนเราตอนน้ี เรามีสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ผูช้าย แต่ชุดวา่ยนํ้าตอนน้ียงัไม่ไดอ้ยูใ่นแผน อาจจะตอ้งศึกษาเร่ืองของความ
ตอ้งการ หรือปริมาณท่ีอยูใ่นตลาด จริง ๆ สินคา้ผูช้ายท่ีเราไดเ้ร่ิมศึกษามาการแข่งขนัไม่ไดรุ้นแรงเท่าผูห้ญิง ถา้มองจริงๆ  ผูช้ายมี
ตวัเลือกของแบรนดน์อ้ยกวา่ผูห้ญิงเยอะ น่าจะมีโอกาสในอนาคต ถา้เกิดเราศึกษาแลว้มีปริมาณท่ีเพียงพอคิดวา่น่าจะมีโอกาสค่ะ 
 
ตอบคาํถามผูถื้อหุน้ คุณภูริณฐั  พนูทองพนัธ์ 
คาํถามขอ้ท่ี 1  บริษทัมีแนวทางการรับมือภาวะเงินเฟ้อ และตน้ทุนท่ีสูงข้ึนอยา่งไร 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 
คาํตอบขอ้ท่ี 1  เงินเฟ้อจริง ๆส่วนหน่ึงเกิดจากข่าว เกิดจากเร่ืองของพลงังาน เกิดจากเร่ืองของสงคราม เร่ืองของข่าววา่นํ้ามนั
แพงมนัจะเกิดสงครามแลว้ ตอนน้ีเราจะเห็นว่าราคานํ้ามนัเร่ิมน่ิง ราคาทองคาํท่ีเคยข้ึนเร่ิมน่ิงเหมือนกนั ต่อไปไม่มีใครรู้วา่มนัจะ
ข้ึนหรือลงมากมายแค่ไหน การบริหารเงินเฟ้อของเราจะอธิบายแบบน้ีนะครับ 2 ดา้น ดา้นหน่ึงคือเราตอ้งซ้ือใช่ไหมครับเพ่ือมา
ผลิต และอีกดา้นหน่ึงเราตอ้งขายใช่ไหมครับเพ่ือใหค้นซ้ือไปใช ้ เราไม่ไดส้นบัสนุนเงินเฟ้อ เราไม่อยากใหข้องแพงเราอยากจะ
ใหค้นไทยจ่ายไหวซ้ือชุดชั้นในท่ีคุม้ค่าในราคาท่ีเหมาะสม เห็นแลว้คิดวา่มนัไม่แพงและจ่ายไดเ้ลย เรากไ็ม่มีนโยบายท่ีจะข้ึน
ราคา สินคา้เราเป็นสินคา้ท่ีผลิตล่วงหนา้อยูแ่ลว้ เราไม่ใช่อาหาร โชคดีนะเราไม่ใช่อาหารอายมุนัสั้น แต่วา่เราอยูใ่นชุดชั้นอายมุนั
ไดห้ลายปี  ใน Inventory ของเรามีถึง 9  เท่า ก็คือ 300 กวา่วนัประมาณ 360 วนัท่ีมี อนัน้ีมนัพอท่ีจะไม่รีบรอท่ีจะตอ้งไปซ้ือมา
ผลิต วนัน้ีถามว่า Supplier เขาอยากข้ึนราคาผา้ ราคาลูกไมต้ามเทรนท่ีเขาข้ึน ๆ กนั จะมาถือโอกาสข้ึนราคา เรากไ็ม่เห็นจะตอ้งสัง่ 
Realtime ของเราในโรงงาน เรามี Work In Process เรามี Process ของงานผลิตอยู ่4 เดือน ใน  4 เดือนน้ี ยงัเป็นสินคา้ท่ี Supplier 
ท่ีเราซ้ือมา วตัถุดิบท่ีเราซ้ือมาในราคาเดิมถูกไหมครับ และเราก็มีของใน Inventory ท่ีพอขายไดอี้ก 9 เดือน ตวั Supplier เองโร
งานต่าง ๆ เขาก็ Suffer 2 ปี แลว้นะท่ีเขาไม่มีออเดอร์เยอะ คนงานเขากห็นีหมดแลว้ไม่มีงานใหท้าํ จากภาวะ Covid ทาํใหเ้ขาก็
ลาํบากถามวา่ปีน้ีพอมนัจะดีจะมาข้ึนราคา คิดใหดี้นะครับ แลว้เราเป็นรายใหญ่ วนัน้ีเราหยดุไปชัว่ขณะในการสัง่ เราไม่รีบร้อน
สัง่นะครับ เด๋ียวออเดอร์กไ็ม่เตม็โรงงานมนัตอ้ง Run เด๋ียวเขากจ็ะลดราคาเอง เรากใ็ชวิ้ธีมาตรการแบบพอ่คา้ทัว่ไป คิดง่ายๆใน
การรับมือกบัภาวะเงินเฟ้อแบบน้ี  
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คาํถามขอ้ท่ี 2  สงครามยเูครนมีผลต่อบริษทัหรือไม่ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 
คาํตอบขอ้ท่ี 2  ในระยะน้ีในระยะสั้นยงัไม่มีครับ อาจจะเป็นท่ีผมบอกเราไม่มีลูกคา้ใน ยเูครน ไม่มีลูกคา้ในยโุรปตะวนัออก 
และกไ็ม่มีลูกคา้ในยโุรปเลย จริงๆแลว้มนันอ้ยลงตั้งแต่ท่ีเราเปล่ียนจาก OEM มาเป็นแบรนด ์โชคดีนะถา้เป็นเม่ือก่อนทั้งสวีเดน
ฟินแลนด ์ เรามีหมดเลย รัสเซียกใ็หญ่ดว้ยตอนนั้นเรากผ็ลิตให้รัสเซีย ถา้ใครจาํไดใ้นเชิง Economic มีอยูช่่วงหน่ึงรัสเซียค่าเงิน
อ่อนลงไปทีเดียวแบบ 50-60 % เลยทีเดียว ตรงนั้นทาํใหเ้ขานาํเขา้ไม่ไหว เขากเ็ลยซ้ือกบัเราไม่ไหวกเ็ลยทาํใหลู้กคา้รายนั้น 
หายไป อนาคตถา้เขาดีข้ึนเรากจ็ะไปจีบเขาใหม่ ตอนน้ีลูกคา้เราส่วนใหญ่อยูใ่นองักฤษ อเมริกา และฝร่ังเศสนิดหน่อยเท่านั้นเอง 
และลูกคา้ในเอเชีย เพราะฉะนั้นตรงน้ีอธิบายกนัเราไม่น่าจะโดนผลกระทบ ผลกระทบกคื็อบรรยากาศของคนท่ีรู้สึกวา่ค่าเดินทาง
แพง นํ้ามนัแพง อาหารแพงกอ็าจจะมาซ้ือชุดชั้นในนอ้ยลงไหม นอ้ยลงไม่นอ้ยลงเด๋ียวดู Q’1 และ Q’ 2 ของเราวา่จะนอ้ยลงหรือ
เปล่า ดา้นน้ีเราจะรู้สึกวา่มนัเป็น Sign ท่ีบอกวา่ยอดขาย Sabina มนัจะยาก แต่ในขณะเดียวกนัปีท่ีแลว้แยก่ว่าน้ีอีก ปีท่ีแลว้
เมษายนคนไม่ชอบป้ิงคนไม่ออกมา เพราะมีนาคม เมษายน พฤษภาคม เป็นช่วงท่ีมี  Covid ท่ีมนัลามมาจากเดลตา้ ตวัน้ีมนัน่ากลวั
ดว้ยวนัน้ีเรายงัเห็นคนออกไปขา้งนอกไม่กลวัเลย พวกคุณยงัมาเลยกลวันิดหน่อยกใ็ส่หนา้กากกนัทุกคน เพราะฉะนั้นก็ตอบได้
วา่สงครามยเูครนไม่มีผลกบัเราในทางตรง 
 
คาํถามขอ้ท่ี 3  บริษทัมีความเห็นอยา่งไรกบัแบรนดชุ์ดชั้นในในหนา้ใหม่ “โจลีน” ท่ีเพ่ิงเปิดตวักลางปีท่ีแลว้ และยงัสามารถ
ทาํไดอ้นัดบั 2 ใน Platform ออนไลน์ Lazada มีความกงัวลหรือแนวทางในการรับมือคู่แข่งใหม่อยา่งไร 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์ 
คาํตอบขอ้ท่ี 3  ในเร่ืองน้ีทีมของเราเองมีการติดตามทุกๆวนัมีแบรนดใ์หม่เกิดข้ึนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนดโ์นเนม หรือว่า
เป็นแบรนดท่ี์ตั้งใจเขา้มาจะตีแบรนดท่ี์เป็นหลกัก็คือ Counter Brand อยา่งพวกเรา ซ่ึงถามวา่กงัวลไหมเราก็ไม่ไดม้องขา้มไม่ได้
ประมาทนะคะ แต่ว่าถึงความกงัวลเรากไ็ม่ไดก้งัวลขนาดนั้น เหตุผลเพราะวา่การท่ีเป็นตลาดชุดชั้นในจริงๆความยากของตลาด
ชุดชั้นใน คือเป็นอะไรท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญพอสมควร แลว้กก็ารท่ีจะมาเป็นแบรนดข์ายง่ายๆเช่นมนักเ็หมือนกบัร้านตดัเส้ือ
วา่เราจะเป็นเส้ือแบบใส่ง่ายๆไม่ไดส้วยมากแต่ใส่ได ้ มนักจ็ะมีตลาดของคนระดบัหน่ึง ถา้เราจะเป็นร้านตดัเส้ือแบบใส่แลว้เป๊ะ
พอดีตวัมนัก็ตอ้งเป็นของคนอีกระดบัหน่ึงเหมือนกนั ซ่ึงในส่วนน้ีของเราเองเรามองว่ากเ็ป็นสีสนั และกเ็ป็นทางเลือกใหก้บั
ใหก้บัลูกคา้ แต่วา่สาํคญักวา่นั้นคือการท่ีจะเขา้มาในตลาดแลว้ขายดีแค่ 1 แคมเปญ 2 แคมเปญ มนัตอบไม่ไดว้า่ความสาํเร็จ
เกิดข้ึนหรือยงันะคะ เพราะวา่ความเช่ียวชาญเร่ืองท่ี 1 เรากเ็ช่ือมัน่วา่เราแขง็แรงเพราะวา่เรามีฐานผลิต มีโรงงาน มีทีม R&D เป็น
ของตวัเราเอง น้ีคือจุดแขง็จุดท่ี 1 ของเรา เราอยูใ่นตลาดชุดชั้นในมาว่า 50 ปี เพราะฉะนั้นเราเช่ือวา่อะไรท่ีเก่ียวกบัชุดชั้นในไม่มี
เร่ืองอะไรท่ีเราไม่รู้นะคะ เพราะฉะนั้นอนัน้ีเร่ืองของ Product เรารู้สึกวา่เราไม่ดอ้ยกวา่ ซ่ึงส่ิงท่ีเขาเปิดตวัมาในแบรนดใ์หม่เขาก็
จบัส่ิงท่ีเป็นจุดขายหลกัของเรา อะไรท่ีเราบอกเราประสบความสาํเร็จเขากเ็อาส่ิงนั้นมาทาํ แต่ว่าการจะไปต่อยอดหรือเปล่าเราก็
ตอ้งรอดู และส่ิงท่ีสาํคญักวา่นั้นอีกกเ็ป็นเร่ืองของคุณภาพ เพราะวา่คุณภาพสินคา้เป็นสาํคญั เพราะว่าลูกคา้อาจจะซ้ือ 1 คร้ังแลว้
กลบัมาซ้ือซํ้าเราหรือเปล่า อนัน้ีเป็นเร่ืองของสินคา้และบริการ บริการหลงัการขายเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก แลว้มนัเป็นส่ิงท่ี
แมก้ระทัง่แบรนดเ์ราเองท่ีมีอายกุวา่ 50 ปี เรายงัรู้สึกวา่เป็นเร่ืองยากเลย เร่ืองของท่ี 1 ของ Mission เราท่ีเราอยากทาํส่ิงท่ีเรียกวา่ 
Sabina Promise ซ่ึงเรามองว่าส่ิงเหล่าน้ีท่ีเป็น brand incoming ท่ีเขา้มาใหม่ ก็น่าจะเป็นจุดท่ียากกวา่เราอีก แต่เรากไ็ม่ประมาทนะ
คะ เรากย็งัจบัตาดูอยูต่ลอด 
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คาํถามท่ี 4   เป้าหมายท่ีจะสร้างยอดขาย 5 พนัลา้นในปี 2024 ยงัเหมือนเดิมหรือไม่ 
คาํตอบขอ้ท่ี 4  
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์: เรายงัเช่ือวา่เรายงัมีโอกาส  แลว้เรากคิ็ดว่าส่ิงเหล่าน้ีเราไม่ปิดโอกาสในตวัเราแลว้กแ็ผนงานของเรา
กย็งัเช่ือว่ายงัมีพ้ืนท่ีเติบโตใหเ้ราแน่ๆ แต่จะเติบโตไดเ้ท่าไหร่? เร็วแค่ไหน? อนัน้ีตอ้งติดตามนะคะ ถา้เป็นส่ิงท่ีเราควบคุมได ้ เรา
ยงัเช่ือวา่มนัยงัมีเส้นทางของมนัท่ีเราวางไวแ้ลว้ แต่อนัน้ีกต็อ้งไม่มีสถานการณ์ท่ีเราไม่คาดคิดเกิดข้ึนอีกนะคะ แต่ว่าถามว่าจะ
เกิดข้ึนจากการท่ีไม่คาดคิดเรารับไดไ้หมส่ิงเหล่าน้ีเราเช่ือว่า 2 ปีท่ีผา่นมา มนัเป็นตวัพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ ซาบีน่า มีความยืดหยุน่
ค่อนขา้งสูงในการปรับตวัรับกบัส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนนะคะ  
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร: ตอ้งบอกวา่ 5 พนัลา้น ท่ีพดูไวว้่า 2024 จะไดพ้ดูแบบน้ีก่อนตอนปี Covid ช่วงปลายๆปี 2562 แต่ตอน
ท่ีปิด 2 ปีติดต่อกนัทาํใหเ้ราคงตอ้งมานัง่ Revise ความคิดของ    3-5 ปีจะเป็นยงัไง วนัน้ีจริงๆตอ้งบอกน้ีวา่ม่อยากตอบ แค่
อยากจะวางแผนใหตี้เอาแบบระยะสั้นๆใหเ้ห็นชดัๆแลว้แน่ๆดีกวา่ เราคงเติบโตนะครับทุกปีจากน้ีไป คงจะไปบอกไม่ไดว้า่ไม่
ตอ้งเป็น 5 พนัลา้น หม่ืนลา้นเม่ือไหร่ อะไรอยา่งน้ี  มนัค่อนขา้งหาตวัจบัตอ้งยากนะวา่มนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงหรือไม่จริง เราดู
กนัแบบเป็น Quoter เป็นปีกนัดีกวา่นะครับ  
 
คาํถามขอ้ท่ี 5  อยากทราบแนวทางการทาํตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ท่านผูบ้ริหารเคยแจง้วา่การทาํตลาดในเวียดนามตอ้ง
ใชก้ลยทุธ์ในการขายหนา้ร้านเป็นหลกั ขายผา่นร้านขายของชาํ และให้ตวัแทนจาํหน่ายเช็คสินคา้ว่าขาดหรือไม่เป็นช่วง ๆ แต่
คร้ังล่าสุด ถา้จาํไม่ผดิท่านผูบ้ริหารกล่าวว่าจะใชช่้องทางออนไลน์เป็นหลกัเหมือนท่ีบริษทัประสบความสาํเร็จในประเทศไทย  
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 
คาํตอบขอ้ท่ี 5  ใช่ครับจริงๆแลว้เรามองตลาดใหญ่ๆของเวียดนามอยูท่ี่ตลาดล่าง แลว้กเ็ป็นตลาดแบบอยูริ่มถนน หรือตาม
ตรอกตามซอย อยูต่ามตลาดนดั น้ีคือตลาด 80 % ในขณะท่ีตลาด Department Store มีประมาณ 20 % ซ่ึงยอดขายก็ไม่ดีดว้ย จริงๆ
เราตั้งใจท่ีจะไปบุกตลาดล่างของเขา แต่บงัเอิญมนัติดเร่ืองของ  Covid เขา้มา 2 ปี ทาํใหเ้รากย็งัไม่ได ้เราใชต้วัแทนจาํหน่ายแต่เขา
กม็องว่าในภาวะเช่นนั้น การท่ีเขาจะเอาแบรนดข์องเราไปเขา้ตลาดริมถนนท่ีเป็นร้านคา้ยอ่ย ก็ไม่ไดง่้ายแลว้กมี็ตน้ทุนค่าใชจ่้าย มี
ค่าเดินทางต่างๆ รวมทั้งเรามองว่าการเติบโตของออนไลน์ของเขา ซ่ึงโตตามหลงัประเทศไทยกาํลงัมา แลว้เป็นการเติบโตท่ีเป็น
ช่องทางใหม่ ท่ีเราโดดลงไปในสนามพร้อม ๆ ตอ้งการกบัคนท่ีอยูใ่นประเทศตลาดในเวียดนาม พร้อม ๆ  กบัเราซ่ึงเรามี
ประสบการณ์ท่ีดีกว่า วนัน้ีตลาดออนไลน์ของเราในโลก CLMV เรากอ็ยูใ่น Top 5 Top 3 นะครับโดยเฉพาะในวนั Double Day 
วนั Super  Brand Day ต่าง ๆกท็าํไดดี้กว่า แลว้ก็เป็นการทาํท่ีไดต้น้ทุนท่ีมีดีกวา่ จริงๆกต็อ้งบอกว่าเราตอ้งการท่ีจะ Offsets ความ
สูญเสีย 2 ปีท่ีผา่นไป ณ ขณะน้ี วนัน้ีตวัน้ียงัเลก็มากตํ่ากว่า 1% รายไดโ้ดยรวมของบริษทัแม่ อนันั้นกเ็ป็นตวัแทนจาํหน่ายเท่า
นั้นเอง ตอนน้ีเรากาํลงัพลิกฟ้ืนแลว้กาํลงัแกปั้ญหา และกาํลงัช่วยเหลือใหกิ้จการของเขาอยูร่อดก่อน Inventory เขามีเยอะ เพราะ
เขาซ้ือเราไปในปี 2562 และก็ตน้ปี 2563 เขานึกวา่เขารอดจาก  Covid ถา้ใครจาํไดเ้วียดนามเป็นหน่ึงในประเทศของโลกท่ีรักษา
แลว้กดู็แลเร่ืองของการติด Covid ไดดี้มาก และเรากนึ็กว่าเขาเก่งสุดทา้ยเขากแ็ย ่และตอนน้ีกแ็ยก่วา่ดว้ย ปีท่ีแลว้เขา Lockdown 
แบบพวก Grab พวก Food delivery ไม่ใหอ้อกมาดว้ยนะ อยา่งของเราถา้สมมุติ Offline เราปิด Lockdown หา้งร้านเราปิด เรา
สามารถขาย  Online แลว้พวก Food กบัพวก Delivery กย็งัสามารถว่ิงส่งไดต้ามบา้น แต่ท่ีนัน่เวลาเขาปิดเขาปิดจริงๆพวกน้ีก็
ไม่ใหว่ิ้งดว้ย เพราะฉะนั้นอาหารใชท้หารส่งไปตามบา้น ขา้วสารนํ้าปลาพวกน้ีส่งไปตามบา้นโดยใชท้หารใชก้องทพัในการ
ทาํงาน มนัก็เลยทาํใหภ้าวะของเศรษฐกิจของเขาถูก Lockdown จริงๆวนัน้ีในเชิงของ Domestic นะ แต่ถา้เรามองภาพรวม ใคร ๆ 
กบ็อกว่าเวียดนามโต นั้นคือภาคการผลิตเพ่ือการส่งออกและการลงทุน แต่ Retail ในประเทศ เจอ Covid หนกัหนาสาหสั ณ วนัน้ี
ตอ้งบอกว่าเขายงัติดอยูป่ระมาณ 100,000 กว่าคนต่อวนั เม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้ แต่ตอนน้ีเขาลงมาเหลือ 30,000 กวา่ บา้นเราบอกเหลือ 
20,000 กวา่ หลงัสงกรานตจ์ะไปเป็นแสน แต่ยงัไม่ไปใช่ไหมครับ พวกเรากย็งัลุน้อยูแ่ต่กย็งัไม่ไปนะครับ 7 วนัถอยหลงักอ็ยูท่ี่
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ประมาณ 10,000 กวา่ กถื็อวา่ดีนะครับ ฉะนั้นใน CLMV ตอ้งใจเยน็ๆนะครับ เราตอ้งค่อยๆไปเราก็ค่อยๆปูพ้ืนโดยใช ้Online เป็น
หลกัครับ 
 
ตอบคาํถามผูถื้อหุน้ คุณสรณรงค ์ทองพาศน์  
คาํถามขอ้ท่ี 1  ขอชมผลงานและแนวทางการปฏิบติัมาก ขอบคุณท่ีทาํผลงานไดดี้เยีย่ม ในช่วงเวลาท่ียากลาํบาก แต่มีคาํถาม
ของคนรอบตวัและ comment ตาม Social ต่างๆ ทาํไมคนส่วนใหญ่ยงัมองผลิตภณัฑ ์ซาบีน่า มีคุณภาพท่ีดอ้ยกว่าสินคา้คู่แข่งท่ีมา
จากญ่ีปุ่น บา้งจะบอกว่าไม่ทน ยว้ยง่าย ยอมจ่ายแพงดีกว่าจะไดไ้ม่ตอ้งซ้ือบ่อย ก็เลยอยากทราบวา่ 1.ผลิตภณัฑข์องเราดอ้ยกว่า
จริงหรือไม่อยา่งไร  2.บริษทัมีแนวทางจดัการเร่ืองน้ีอยา่งไรและปรับปรุงสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ในดา้นคุณภาพหรือไม่เนน้เร่ืองน้ี
แต่เนน้เร่ืองอ่ืนแทนเช่นแฟชัน่หรือสินคา้นวตักรรมใหม่ 
คาํตอบขอ้ท่ี 1 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร: ก่อนท่ีจะใหคุ้ณดวงดาวจะเสริมในหวัขอ้น้ีผมขอตอบก่อนว่าจากประสบการณ์ท่ีทาํงานมา วนัน้ีตอ้ง
บอกวา่ถา้เป็นเม่ือก่อน กคื็อ สินคา้ตวัเดียวกนัขายทุกคนแต่ปัจจุบนัเราทาํสินคา้ 10 ตวัขาย 10 คน แลว้ 10 คนน้ีไม่เหมือนกนั จะ
คลา้ยๆกบัท่ีผมชอบพดูบ่อยๆว่าแตกแบงคพ์นัใหเ้ป็นแบงคร้์อย ความหมายกคื็อถา้เราทาํสินคา้ช้ินหน่ึงข้ึนมา กลุ่มหน่ึงข้ึนมา
สาํหรับขายคนอีกระดบันึง กจ็ะเป็นสินคา้อีกแบบหน่ึง ขายสินคา้สินคา้แบบแฟชัน่ หรือ High fashion กจ็ะเป็นอีกราคาหน่ึง อีก
ระดบัหน่ึง แลว้ถา้เราขายใหค้นท่ี retirement แลว้ เป็นคนท่ีชอบซ้ือของทาง ทีวี  กจ็ะเป็นสินคา้อีกแบบหน่ึง ระดบัราคาก็ต่างกนั 
คุณภาพก็ต่างกนั คุณภาพในท่ีน้ีผมการันตีเลยวา่คุณภาพท่ีต่างกนัคือคุณภาพของวตัถุดิบเพราะมนัมีเร่ืองของตน้ทุนคํ้าคอถูกไหม
ครับ ถา้ผมไปขายตลาดท่ีตวัละ 400-500 บาท ถา้ ซาบีน่า ทาํแลว้ไปเอาวตัถุดิบท่ีแพงๆท่ี ปกติเราขายในราคาเป็นพนับาท ซ่ึงเราก็
มีนะสินคา้คุณภาพสูงเรากมี็เรามี เรามีตั้งแต่ tier บน tier กลาง tier ล่าง ทั้งแตกไปทางฟังกช์นั แตกไปทางคนใส่ ท่ีเป็นคนให้นม
ลูก หรือเป็นคนท่ีมี คพั ไซส์เลก็ ท่ีใชฟ้องนํ้าหนา หรือคนใส่ฟองใหญ่  เพราะฉะนั้นตลาดมนัต่างกนัซ่ึงเราไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้
วตัถุดิบท่ีมนัเหมือนกนัตอ้งไปคนละช่องทางแลว้ วนัน้ีการทาํโฆษณาการทาํ campaign  กต่็างคนต่างไปคนละช่องทาง 
เพราะฉะนั้นpricing กไ็ปกนัคนละช่องทาง ท่านท่ี comment มาอาจจะไปซ้ือสินคา้ในราคา 300 กว่าบาทซ่ึงมนัมีคุณภาพของ
วตัถุดิบท่ีต่างกบัสินคา้ท่ีเป็นแบรนดอี์กแบรนดห์น่ึงของเราท่ีมีคุณภาพดีมาก เรามีหลาย tier ท่ีอยูภ่ายใตร่้มของ ซาบีน่า 
เพราะฉะนั้นถา้จะเปรียบเทียบเป็นจริงๆตอ้งเปรียบเทียบสินคา้ในตลาดเดียวกนัรุ่นเดียวกนัหนา้ตาคลา้ยกนันะครับ target group 
เหมือนกนั pricing ท่ีใกลเ้คียงกนั แบบน้ีถึงจะเห็นวา่จริงๆแลว้มนัเป็นยงัไงนะครับ ในเร่ืองน้ีคิดวา่คุณดวงดาวน่าจะมีคาํตอบท่ี
อยากจะตอบนะครับ 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์: กคื็อในเร่ืองของผลิตภณัฑจ์ริงๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนท่ีเราทาํจริงๆแลว้มาตรฐานท่ีเราใชต้วั 
Sabina Standard เกิดจากมาตรฐานเดียวกนั กคื็อตั้งแต่วตัถุดิบท่ีเราสรรหามา ถา้จะไปดูเน้ือคือเราใชม้าตรฐานแต่วตัถุดิบในการ
คดัสรร เรามี OEKO-TEX ต่างๆท่ีมีมาตรฐานสากลในการทดสอบอยูแ่ลว้ สินคา้ท่ีเขา้มาจะเขา้มาผา่นกระบวนการทวนสอบ และ
ตรวจสอบตามระบบระเบียบ ไม่วา่จะเป็นสินคา้ท่ีเป็นOEM คือสินคา้สัง่ผลิตในต่างประเทศ หรือสินคา้ท่ีเป็น แบรนดข์อง ซาบี
น่า เอง หรือแมก้ระทัง่สินคา้ท่ีเราซ้ือสาํเร็จรูป กคื็อทั้ง 3 อนัน้ีถา้ถามว่าผา่นกระบวนการหรือไม่? คาํตอบกคื็อมีนะคะ 
กระบวนการตดัเยบ็เรากใ็ชร้ะบบสากล คือ ระบบ AQL ในการตรวจสอบทวนสอบคุณภาพ แต่ถามวา่มี Comment ต่างๆ ไดรั้บ
หรือไม่ ? เราเปิดรับนะคะ แลว้กลู็กคา้ในปัจจุบนัส่ือสารกบัเราไวมากบางคนไปเจอสินคา้ท่ีมีปัญหายงัไม่ไดซ้ื้อเลย แต่กรี็บแจง้
โดยถ่ายรูปส่งแจง้วา่ทาํไมถึงเกิดแบบน้ี เขาไม่อยากใหลู้กคา้คนอ่ืนมาซ้ือแลว้เกิดเจอแบบน้ีไปแลว้จะเสียช่ือ ซ่ึงอนัน้ีเรารู้สึกวา่
เราตอ้งขอบคุณลูกคา้ แลว้เรารู้สึกวา่ลูกคา้เร่ิมมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความรู้สึกถึงความเป็นแบรนดไ์ม่อยากใหแ้บรนดโ์ดนว่า 
ถา้เม่ือไหร่ท่ีเราไดรั้บขอ้มูลหรืออะไรกแ็ลว้แต่ ลูกคา้สัง่สินคา้ไปแลว้อาจจะไม่ตรงตามความคาดหมาย ซ่ึงอาจจะเกิดจากหลายๆ
เหตุผล เช่นลูกคา้บางท่านอาจจะซ้ือสินคา้ผา่นทางช่องทางท่ีไม่ไดล้องไม่ไดล้องสวมใส่ หรือยงัไม่รู้ size แลว้ซ้ือไปแลว้ใส่ไม่ได ้
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กคื็ออยากจะบอกวา่อยา่กงัวล อะไรกแ็ลว้แต่เลือกซ้ือไปแลว้รู้สึกวา่เรายงัไม่แฮปป้ีกบัมนับอกเราเถอะนะคะ คือยิง่ไม่ดียิ่งตอ้ง
บอกเรานะคะ อยา่ไปบอกคนอ่ืนใหม้าบอกซาบีน่านะคะ เหมือนเคยไปทานก๋วยเต๋ียวร้านเขาจะติดป้ายไวเ้ลยวา่ ไม่อร่อยบอกเรา 
ถา้อร่อยกไ็ปบอกคนอ่ืน concept แบบเดียวกนัเลย กคื็อเม่ือไหร่ส่ิงท่ีคุณบอกเรา ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับเรามหาศาล 
แลว้ในปัจจุบนัมีสินคา้ใหม่ๆหรือแมก้ระทัง่เทคนิคบางอยา่งเราไดม้าจากลูกคา้ทั้งนั้นเลย เพราะว่าลูกคา้เน่ียมนัตอ้งใชอ้ะไรก็ติด
ส่ิงนั้นนะคะ บางคร้ังเราเองท่ีเป็นคนผลิตในแต่ละลอ็ตออกมา เราเองยงัไม่ไดท้นัสงัเกตเลยดว้ยซํ้าวา่มนัแตกต่างกนัจริงๆแต่ว่า
ลูกคา้เองน่ีแหละท่ีจะเป็นคนพดูวา่ส่ิงท่ีคุณแตกต่างไปมนัเป็นจุดสาํคญัของเขานะ เขารู้สึกนะวา่ถึงแมโ้อเคในรูปลกัษณ์คุณจะ
รู้สึกวา่มนัเหมือนเดิม แต่สาํหรับเขามนัเป็นเร่ืองใหญ่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเราจะกงัวล เรากจ็ะรู้สึกวา่ลูกคา้กลุ่มน้ี comment เขามี
ประโยชน์กบัเรามากนะ 
คณุดวงดาว  มหะนาวานนท์: ในเร่ืองท่ี 2 เขาบอกวา่เราวา่มีแนวทางในการปรับปรุงยงัไง คือส่ิงเหล่าน้ีเราเปิดรับ เร่ืองแรกเลยนะ
คะคือช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกคา้กบับริษทั เราพยายามเปิดกวา้งมาก ไม่ว่าลูกคา้จะสะดวกในช่องทางไหนนะคะ 
ซ่ึงปัจจุบนัคอลเซ็นเตอร์ตอ้งบอกวา่การโทรศพัทเ์ขา้มาพูดคุยแทบเรียกวา่เป็น 0 เลยนอ้ยมาก แต่ลูกคา้เองไวม้ากส่งผา่น 
Facebook  ส่งผา่นLine@ ส่งเป็นเมลอยา่งน้ีกมี็นะคะ หรือแมก้ระทัง่เดินเขา้ไปท่ีร้านและทุกร้านคา้ของซาบีน่าเราจะมี QR Code 
เพ่ือติดต่อส่ือสารFeed backออกมาท่ีบริษทั แลว้ลูกคา้จะเร็วมาก เรากจ็ะติดต่อส่ือสารไดค้่อนขา้งเยอะกบัเรา กคื็อเม่ือไหร่ท่ีเจอ
อะไรผดิ ถึงแมจ้ะซ้ือไปแลว้หรือยงัไม่ซ้ือ ขอให้บอกเราเถอะนะคะ กคื็อ comment ของทุกๆลูกคา้เป็นประโยชน์กบัเราหมด เรา
เคยเจอเคสท่ีสินคา้มีปัญหาจริงๆมีไหม? กมี็จริงๆนะคะ เพราะวา่บางคร้ังเราตรวจสินคา้โดยกายภาพของสินคา้แลว้ทุกอยา่งมนั
ผา่นหมดเลย แต่ปรากฏว่าลูกคา้ซ้ือไปใส่ ซกัแลว้เจอปัญหาซ่ึงถา้ลูกคา้ไม่ feed back บอกเราเรากจ็ะไม่มีวนัรู้ เพราะว่าตวัเราเอง
เราเทสตามระบบของเรามนัไม่ไดถู้กใส่จริง หรือไม่ไดเ้อาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัจริงๆ แลว้กจ็ะไม่พบปัญหานั้นนะคะ พอลูกคา้
แจง้มนัมีบาง lot ท่ีเหมือนกนั กว่าเราตรวจสอบแลว้มนัเป็นปัญหาอยา่งนั้นจริงๆ เรากเ็รียกสินคา้ทั้งหมดคืนกลบัมา แลว้ก็ไม่ขาย 
กเ็คยเจอแบบน้ีเหมือนกนันะคะถา้ feed back ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิง่เป็นประโยชน์กบัลูกคา้โดยรวม และสุดทา้ยในอนาคตท่ีเราเองเรา
ไม่ไดอ้ยากจะอยูแ่ค่ในประเทศไทย มนัคือช่ือเสียงของของแบรนดเ์ราและช่ือเสียงของประเทศเราเลยนะคะ กอ็ยากใหเ้ราก็ตอ้ง
นึกว่าเม่ือไหร่เราจะแบ่งออกเป็นแบรนดภู์มิภาคได ้ ก็ใหเ้ป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะคะ ถา้เจออะไรผดิปกติกใ็หรี้บบอกซ่ึงใน
ทุกๆปี เรานะเราจะมีการ survey ความพึงพอใจของลูกคา้แบบเป็นทางการนะ 1 คร้ัง ซ่ึงจะมีระบุใหเ้ห็นอยูใ่น 56-1 ส่ิงท่ีเราทาํมา 
2 ปีแลว้เรารู้สึกวา่มนัเป็นประโยชน์เพราะวา่ลูกคา้ของเราเองเขาไดมี้โอกาสไดส่ื้อสารกบัเราโดยตรงเลย ว่าจะเป็นยงัไง เราได้
คาํแนะนาํดีๆจากการ Survey น้ีเพ่ือเอามาต่อยอดในเชิงการต่อยอดธุรกิจไดเ้ช่นกนั  
  

เม่ือประธานคณะกรรมการบริษทัตอบคาํถามผูถื้อหุ้นท่ีส่งมาล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ ประธานคณะกรรมการบริหารได้
ตอบคาํถามผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นหอ้งประชุม 
นายชัช นครชัย เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 

อยากจะสอบถามวา่บริษทั ซาบีน่า อินเตอร์แนชัน่แนลน้ีตั้งมาเพ่ือประโยชน์อะไรนะครับคือจะไปขายต่างประเทศเอง
หรือเปล่าครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

เราจะใหท้าง CFO เราตอบในเร่ืองน้ีนะครับ 
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

จริงๆท่ีผา่นมา เราเลง็เร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจไวห้ลายๆดา้นนะครับ ไม่วา่จะดา้นบริการหรือดา้นเก่ียวกบัการขายสินคา้ ถา้
เป็นไปไดเ้รากอ็ยากจะแตก land ไปเร่ือยๆนะครับ การท่ีเรามีบริษทัใหม่ข้ึนมากเ็ป็นทางออกอยา่งหน่ึงท่ีเราเตรียมความพร้อมไว้
เม่ือใดท่ีเราเห็นโอกาสเรากส็ามารถท่ีจะทาํได ้อนัน้ีจริงๆก็เป็นส่วนหน่ึงของเราท่ีตอ้งการจะเตรียมพร้อมไวก่้อนนะครับ 
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คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 
กเ็ป็นแนวทางหน่ึงท่ีเราเตรียมความพร้อม เพราะวนัน้ีเราเขา้ไปมี Partner ในเวียดนามใน CLMV ทั้งหลายในฟิลิปปินส์

ดว้ยนะครับ อยา่งท่ีผมเล่าถา้เกิดวา่ตวัแทนจาํหน่ายเรากย็งัทาํไม่ไดดี้ กจ็ะเปล่ียนตวัแทนจาํหน่าย แต่ตอนน้ีกก็าํลงัแกไ้ขกนัอยูถ่า้
เกิดว่ายงัหาคนท่ีทาํดว้ยดีไม่ได ้การท่ีเรามีบริษทัเปิดล่วงหนา้ไวก้็มีโอกาสท่ีเราจะเขา้ไปดว้ยตวัเราเอง 
นายชัช นครชัย เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 

ขอสอบถามเพิ่มอีกนะครับ กคื็อตอนน้ีตลาดท่ีเป็น Export คือโฟกสัประเทศไหนมากท่ีสุดนะครับ ยงัเป็นเวียดนามอยู่
หรือเปล่าครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

กย็งัเป็นเวียดนามแลว้กเ็ป็นฟิลิปปินส์ครับรอบบา้นเรานะครับ 
นายชัช นครชัย เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 

คาดหวงัการเติบโตขนาดไหนนะครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ถา้มามองซาบีน่าแบรนดเ์ราตั้งแต่ปี 2550 ท่ีเราทาํมาจนถึงวนัน้ีเราไดไ้ม่ก่ีร้อยลา้น ข้ึนมาเป็น 2 พนักวา่ลา้น เราใชเ้วลา
ตั้งแต่ปี 2550 ก็ประมาณ 10 กว่าปีกบัการท่ีเราเขา้ไปในตลาดใหม่โดยช่องทางใหม่แลว้กร็วมทั้งช่องทางอ่ืนๆท่ีเขาเปิดข้ึนมา
พร้อมๆกนั ตอนน้ีเรายงัไม่มีเป้าหมายชดัเจนขอใหเ้ราตั้งไข่ให้ไดใ้หแ้ขง็แรงก่อนนะครับ แต่ถา้มนัติดแลว้ มนัตั้งตวัเฟิร์มแลว้ มี
ทีมงานพร้อม แลว้กเ็ป็นทีมงานท่ีมัน่คง ผมวา่ถึงจุดนั้นมนักจ็ะมี tuning point ท่ีจะว่ิงไดเ้ร็วเลยนะครับ 
คณุธนวิทย์  ธนะทิพานนท์  เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ผมมีเร่ืองจะสอบถามกคื็อว่าผมไดย้นิมาวา่เด๋ียวน้ีช่างเยบ็คนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยจะมีแลว้ ผมไม่แน่ใจวา่บริษทัประสบ
ปัญหาเร่ืองน้ีไหม แลว้ถา้เกิดสมมุติว่าคนรุ่นใหม่ไม่เยบ็อะไรพวกน้ีเราจะไปหาแรงงานจากไหนครับ เพราะว่าบริษทักผ็ลิตเอง
เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

อนัน้ีเป็นเร่ืองจริงนะครับ ถา้เราดูถอยหลงัไปในอดีต ประเทศท่ีเคยเยบ็ชุดชั้นในเยอะๆจะอยูใ่นฝร่ังเศส,องักฤษและ
สหรัฐอเมริกา เม่ือก่อนเคา้กเ็ป็นคนเยบ็แลว้กข็ายในประเทศ และก็ยงัเยบ็แลว้กส่็งออก อนัน้ีผมพดูถึงเม่ือ 100 ปีก่อนนะครับ 
สุดทา้ยแลว้ธุรกิจกต็อ้งถูกปิดไปเน่ืองจากตน้ทุนสูง แลว้กค็นท่ีเยบ็เป็นกอ็ายมุากข้ึน แลว้กเ็ป็นงานยาก คนก็ไม่อยากทาํ แต่ทุก
วนัน้ีเขากย็งัมีแบรนดอ์ยู ่เร่ืองท่ีผมห่วงความจริงเราห่วงมาตั้งนานแลว้ เราถึงไดเ้ปล่ียนตวัเราเองจากการเป็นผูผ้ลิตเฉยๆ เป็น
ผูผ้ลิตใหค้นอ่ืนมาเป็นแบรนด ์แต่เพราะ once ท่ีเรามาเป็นแบรนดแ์ลว้ เราจะมีทางออกเยอะ เรามีทางเลือกเยอะ วนัน้ีเราใหค้นอ่ืน
รับจา้งเราผลิตใหเ้ราในต่างประเทศในเวียดนาม ซ่ึงตอนน้ีเขาเพ่ิงเร่ิมคิด ถือว่าเขา Boom ในจีนตอนใตน้ะครับ และโลกของการ
ผลิตเส้ือผา้โดยฉะเพราะชุดชั้นใน ท่ีจริงเม่ือก่อนประเทศศรีลงักาผลิตเยอะเลย แต่ศรีลงักาไม่สร้างแบรนด ์เห็นไหมครับ เขาเป็น 
OEM ลว้นๆ เกือบ 40-50 โรงงาน ตอนน้ีประสบปัญหาหมดเลยเพราะวา่เป็น OEM มาตลอด แต่วนัน้ีประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตจะ
เกิดข้ึนเร่ือยๆ จะมีในบงักลาเทศ ในอฟัฟิกาเหนือ  เราถึงไดต้ั้งทีม Outsourcing ข้ึนมา แลว้เรากต็ั้งทีมน้ีมาตั้งแต่ปี 2560 ก็
ประมาณ 5 ปีแลว้ กเ็พ่ือท่ีจะทาํอยา่งท่ีคนอเมริกนัทาํตามอยา่งท่ีคนองักฤษทาํ ถา้วนัน้ีเรามีแบรนดเ์ราจะผลิตท่ีไหนภายใตก้าร
ดูแลแลว้กก็าร Approve การทาํ R&D แลว้กใ็นการอนุมติัของเรา ซ่ึงเป็นรูปแบบของเรา เรากส็ามารถทาํธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่ง 
Sustain  วนัน้ีโรงงานกจ็ะไม่ไดถึ้งกบัตอ้งกงัวลถึงขนาดนั้นเน่ืองจากเรามีการจบัตวัเลขของอายงุานของพนกังานแลว้กอ็ายงุานท่ี
อยูก่บัเราดว้ย อายงุานพนกังานโรงงานของเราเน่ียกอ็ยูท่ี่ประมาณ 40 กลางๆ วนันั้นท่ีเริคุยกนักอ็ยูท่ี่ประมาณ 44-45 ปี คือเราเป็น
ห่วงในอนาคตทางออกเป็นใหญ่ๆผมเล่าไปแลว้ว่าเราใชวิ้ธีการนาํเขา้ แลว้จา้งคนอ่ืนผลิตเหมือนท่ีฝร่ังเขาทาํ แต่ตวัเราเองวนัน้ีจะ
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มีลูกหลานของพนกังานท่ีเห็นแม่เน่ียเติบโตมาแบบน้ี วนัเสาร์เขา้มาดูแม่ทาํงาน ซ่ึงเราเป็นบริษทัท่ียดืหยุน่ มีความอบอุ่นกนั
ภายในกจ็ะมีพนกังานท่ีเป็นรุ่นลูกเขา้มาทาํงานแบบน้ีเหมือนกนันะครับ เชิญคุณคุณดวงดาวมีอะไรเสริมไหมครับ 
คณุดวงดาว  มหะนานนท์  

กคื็อในภาพของพนกังานเยบ็จริงๆเราสมัผสัถึงการไหลของแรงงานท่ีมีฝีมือ ซ่ึงในอดีตถา้คนท่ีเรียนหนงัสือไม่สูงกจ็ะ
มาเยบ็ผา้ หรือคนท่ีเรียนหนงัสือไม่จบกจ็ะมาเป็นพนกังานขาย แต่ในปัจจุบนัภาพมนัเปล่ียนไปแลว้ อยา่งพนกังานขายของเรา
ในตอนน้ีกลายเป็นคนจบปริญญาตรีกม็าเป็นพนกังานขาย เพราะฉะนั้นส่ิงหน่ึงท่ีเราพยายามจะเปิดมุมมอง แลว้กส่ื็อสารไป
ใหก้บัพนกังานใน 2 fade น้ี เพราะพนกังานเยบ็กบัพนกังานขายสองส่วนน้ี มนัเป็นส่วนท่ีเป็นกอ้นใหญ่ท่ีสุดของเรา เราจะทาํ
ยงัไงใหก้ลุ่มน้ีตอ้งเป็นซุปเปอร์ใหไ้ด ้แปลวา่เขา 1 คน เขาตอ้งทาํไดเ้หมือนคนสมยัก่อน 3 คน แลว้ส่ิงท่ีจะ turn กลบัมาหาเขาคือ
รายได ้เพราะฉะนั้นคนท่ีเป็นพนกังานรายวนั ส่ิงสาํคญัท่ีสุดสาํหรับเขาคือรายได ้ในภาพของโรงงานเราเองท่ีเรามีทาํส่ิงหน่ึงใน 
56-1 กมี็เขียนไวก้คื็อเร่ืองของ working passport  คือเป็นเร่ืองเหมือนกบัการ up skill แปลวา่พนกังานในอดีต หรือวา่ในโรงงาน
อ่ืนๆ คนท่ีเยบ็จกัรเป็น ซ่ึงจกัรมนัจะมีหลายประเภท มีประมาณ 5-6 ประเภทแลว้จกัรแต่ละประเภทกมี็ความยากง่ายไม่
เหมือนกนั ซ่ึงถา้เกิดว่าประเภทจากง่ายๆสมยัก่อนเขาคิดเป็นร้อยละใช่ไหมคะ 100 ช้ินได ้5 บาท 100 ช้ินได ้10 บาทซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
เราไดเ้ปล่ียนแปลงไปพอสมควรแลว้ เราไม่ไดมี้  piece work แลว้ เราไม่ไดท้าํงานแบบตวัใครตวัมนั เราทาํงานกนัแบบ group 
intensive เพราะวา่ความสาํเร็จของทั้งไลน์ผลิตเยบ็สินคา้ออกมาเป็นตวั 1 ตวั ความสาํเร็จแปลวา่หน่ึงเลย และทุกคนในไลน์ผลิต
นั้นไดผ้ลตอบแทนเท่ากนัเพราะฉะนั้นการทาํงานของเขาจะผนัตวัเองเป็นทีมทนัที จากเดิมท่ีเราใชค้น 30 คน ในปัจจุบนัในไลน์
ผลิต เราใชเ้หลือ 12-15 คน เพราะฉะนั้นมนัทดแทนกนัไปส่วนหน่ึงดว้ยของการ up skill แลว้ก็ up ประสิทธิภาพของพนกังาน 1 
คนมากข้ึน แลว้กจ็ะใชวิ้ธีการท่ี implement ในอีกส่วนหน่ึงกคื็อเร่ืองของการนัง่เยบ็แลว้ปรับเป็นยืนเยบ็ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัใน
การเคล่ือนยา้ย แต่ว่าพนกังานในอดีตเน่ียเวลาเคา้นัง่กคื็อมีจกัรอยูข่า้งหนา้เขา 1 จกัรเพราะฉะนั้นเวลาเคา้ทาํงานเขากจ็ะ operate 
ไดแ้ค่ 1 จกัร ทาํงานไดแ้ค่ 1 จกัร แต่เม่ือไหร่ท่ีเขายนืข้ึนรอบตวัเขาซา้ยขวาหนา้หลงัสามารถเป็นเคร่ืองจกัรใหเ้ขาไดห้มดเลย 
เพราะฉะนั้นแปลวา่ 1 คน สามารถทดแทนงานต่อไดอี้กมากกวา่ 1 งาน เพราะฉะนั้นดว้ยประสบการณ์ดว้ยวิธีการแบบน้ีมนัทาํ
ใหเ้ราสามารถปรับกระบวนการของเราในการท่ีจะใหมี้ประสิทธิภาพเท่าเดิมโดยใชค้นนอ้ยลงแลว้ ในตอนน้ีส่ิงท่ี challenge อีก
ส่ิงท่ีกาํลงัทา้ทายเราไปอีกคือปริมาณของคน ตอนน้ีท่ีคุณบุญชยัเรียนวา่เราไดดู้เหมือนกนัวา่อายเุฉล่ียของพนกังานเท่าไหร่ แต่ละ
โรงงานไม่เท่ากนั เพราะฉะนั้นเรากต็อ้งมี Direction ในการท่ีจะไป training ต่อแลว้ บางโรงงานซ่ึงโรงงานเราอยูใ่นต่างจงัหวดั
เยอะกวา่อยูใ่นกรุงเทพฯแลว้ก็ในแต่ละท่ีกลายเป็นวา่โรงงานท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดัสามารถ requote คนได ้หาคาเขา้มาอยูใ่น
อุตสาหกรรมไดง่้านกว่าคนท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ เหตุผลอาจจะเป็นเพราะในกรุงเทพฯเองเป็นการท่ีเคา้ตอ้งยา้ยถ่ินฐานมาทาํงาน ก็
เลยอาจจะยากกวา่ มนักเ็ลยเป็น Direction ท่ีเราจะตอ้งมาปรับต่อในอนาคต ซ่ึงภาพของเราก็พยายามสร้างสมดุล แต่ถามวา่มนัจะ
เกิดข้ึนแลว้กาํลงัมนัจะหายไปเลยไหม มนัคงไม่เร็ววนัแต่ว่ามนัเป็นส่ิงท่ีเรากงัวลมานานระยะเวลามากกว่า 5 ปีแลว้ท่ีเราค่อยๆทาํ 
process ต่างๆมา แลว้เรากเ็ลยมีในเร่ืองของการ Outsourcing กจ็ะเป็นทางออกท่ีทาํใหเ้ราคล่องตวัข้ึนจนท่ีเราเร่ิมจากสดัส่วน 
10% 20% จนปัจจุบนั สดัส่วนของ Outsourcing เราประมาณ 40 เปอร์เซ็นต ์มนัก็ทาํใหเ้กิดความเครียดของเรามนั relax ลงคือเรา
ไม่ไดต้ั้งใจจะปิดโรงงานแต่วา่กาํลงัผลิตเรามนัอาจจะถูกบีบใหน้อ้ยลงตามกายภาพของมนัท่ีนอ้ยลงมนัก็เป็นออแกนิคซ่ึงเราก็
มองวา่มนัน่าจะเป็น win win situation ว่าสภาพตรงไหนไม่พร้อมเราส่ิงท่ีพร้อมซะ แลว้เรากไ็ปเพ่ิมสมดุลเร่ืองอ่ืนค่ะ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ครับคาํถามน้ีไม่เคยมีใครถามเลยเราจริงๆแลว้การตอบเราจะเห็นว่าเรามีหลายดา้นในการสร้างสมดุลแลว้ก ็maintain 
ใหม้นัอยูก่บัเราไดน้านท่ีสุดแลว้แต่เราก็ตอ้งยอมรับวา่วนันึงกอ็าจจะมีเหตุการณ์เหล่านั้นแลว้ถึงไดท้าํหลายๆเลยเร่ือง ถา้สังเกต
ดีๆเราจา้งคนอ่ืนผลิตใช่ไหมครับ และเรากผ็ลิตใหค้นอ่ืนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นงานท่ียงัเหลือกบัเราจะเป็นงานยากงานแพง
งานราคาสูงและงานท่ีเป็นสินคา้ tier บน ของ ซาบีน่า เอง ซ่ึง80-90% ท่ีเราเยบ็เองในส่วนของ 50% ท่ีเป็นกาํลงัผลิตของเรา อีก
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คร่ึงหน่ึงเราไปจา้งคนอ่ืนผลิต มนัคือสินคา้ tier ล่าง พดูง่ายๆกคื็อสินคา้ในระดบั 300 กว่าบาท 400 กวา่บาท 300-400 บาทใครๆก็
เยบ็ได ้แต่ต่างกนัท่ี workmanship แลว้กก็าร control เร่ือง fitting อนัน้ีเราใหค้นอ่ืนเยบ็ในตวัท่ีเขาเยบ็ไดดี้เท่าๆกบัเราและคุณภาพ
เท่าเรา แต่เราเยบ็ใหค้นอ่ืนในตวัท่ีคนอ่ืนทาํไม่ได ้หรือไม่ถนดั ไม่ชาํนาญ เราถึงไดย้งัทาํส่งออกอยูป่ระมาณ 11 เปอร์เซ็นต ์ถา้เรา
ยงัไม่ปรับเร่ืองของ Lean ท่ีเราบอกหน่ึง 1 ใน 5 ขอ้ ขอ้ท่ี 5 คือเร่ืองของ Lean แต่ก่อนเราใชวิ้ธีนัง่เยบ็ท่ีถูกบงัคบัดว้ยจกัรเยบ็ผา้ว่า
ถูกออกแบบมาจากฝร่ังวา่มนัเป็นการนัง่ แต่การนัง่เยบ็น้ีเป็นเยบ็ตามขั้นตอนตอ้งใชค้นถึง 38 คน ในขณะท่ียืนใชค้นคร่ึงเดียว 20 
คน 15 คน 18 คนตรงน้ีแหละคือจุดท่ีเรารู้วา่การสร้างคนเยบ็มนัยากข้ึนยากข้ึนเราจึงจาํเป็นตอ้งเปล่ียนจากนัง่เยบ็เป็นยนืเยบ็นะ
ครับ แลว้พอยนืเยบ็ 1 คนเยบ็ 3 ขั้นตอน  ไม่ใช่ 1คนเยบ็ขั้นตอนเดียวเยอะๆ 1 คนเยบ็ขั้นตอนเดียวแลว้เยบ็เยอะๆ เยบ็ทีเป็นร้อย 
ช้ิน พอไปเจอ QC ตรวจตอ้งมาเสียเวลาแกถ้า้เกิดวา่มีงานผดิ แต่พอยนืเยบ็คนนึงเยบ็ 3 ขั้นตอนเรียกว่า by Piece พอเป็น by Piece 
แลว้มนัจะ run ทีเดียว 3 piece 4 piece 5 pieceไปเร่ือยๆพอเจอผดิกแ็กเ้ลยคน ต่อไปจะเป็น QC ของคนแรกเพราะฉะนั้น 15 คน
หรือ 20 คนท่ีเราใชท้าํใหเ้รา relax เราถึงขั้นออกนโยบายว่าออกไม่รับมาตลอด กเ็ราปรับจากนัง่เป็นยนื จนกระทัง่มี covid ทาํให้
เราตอ้งรับแลว้ เพราะเขาออกแลว้ไม่รับไม่ได ้เด๋ียวมนัจะเลก็เด๋ียวมนัจะ down size เร็วเกินไปนะครับ 
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

ผมขอเสริมอีกนิดวา่ ในเร่ืองของการยนืเยบ็ ซ่ึงจะมีประโยชน์กบัทางบญัชีดว้ย ถา้สงัเกตดูว่าการยนืเยบ็แบบน้ีขั้นตอน
ในระหวา่งเยบ็มนัจะนอ้ยลงกคื็อมีงานคา้งนอ้ยลง ทาํให้ WIP work in process กจ็ะนอ้ยลง เพราะฉะนั้นเงินท่ีเราใส่ไปกจ็ะ
นอ้ยลงดว้ย มนัจะทาํใหเ้งินทุนหมุนเวียนเราค่อนขา้งดีข้ึน ในอดีตถา้เป็นการเยบ็ตามขั้นตอน เยบ็ที 1,000 ช้ิน 2 หม่ืนช้ิน กองอยู่
ในไลน์ผลิต เพียบเลย เงินท่ีท้ิงลงไปในค่อนขา้งเยอะ พอเป็นแบบน้ีสบายเลย แลว้กเ็ร่ืองของคนก็นอ้ยลงดว้ยค่าใชจ่้ายก็นอ้ยลง
ดว้ยกข็อเสริมตรงน้ีนิดเดียว  
คณุนิวัฒน์  พรชัยวรกุล เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
 ขอถามในเร่ืองของ Outsource ท่ีส่งออกไป มนัก็มีความเส่ียงท่ีวา่ เขาอาจจะอยากเรียนรู้กบัเรา พอรู้จกัเราแลว้กอ็าจจะ
เป็นคู่แข่งอีก ซ่ึงกเ็ป็นไปไดน้ะครับ อนัน้ีบริษทัมีนโยบายอยา่งไรบา้งครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

เป็นไปไดค้รับ จริงๆแลว้เร่ืองน้ีตอ้งบอกว่าเราตอ้งยอมรับวา่ในตลาดโลกทุกส่ิงทุกอยา่งคนท่ีอยูใ่นวงการเดียวกนั ชา้
เร็วกรู้็แลว้ เพียงแต่ว่าใครท่ีมีความสามารถในทางนวตักรรมแลว้กม็องเห็นตลาดไดไ้ว แลว้กอ็อกก่อน ตรงนั้นกจ็ะเก่งข้ึนมาแต่
พอส่ิงท่ีมนัเป็นส่ิงใหม่แลว้เป็นส่ิงท่ีมนัต่ืนเตน้ พอวนันึงมนักเ็ป็นเร่ืองทัว่ไปใครกท็าํไดแ้ลว้ลองสงัเกตวงการรถยนตน์ะครับ
ดา้นนึงกท็าํ Hybrid อีกดา้นนึงกเ็ร่ิมไปทางรถ E-Power เตม็ตวัแลว้ใช่ไหมครับ มนักเ็หมือนวา่ใครเร็วใครคิดอะไรไดก่้อนแลว้
เร็วแลว้ทาํไดดี้แลว้มนัจะอยูน่านอยา่งนั้นยิง่ดีแต่ในเม่ือมนัไม่ย ัง่ยนืกเ็ป็นไปอยา่งท่ีพระพทุธเจา้บอก ทุกอยา่งมนัเป็นอนตัตา มนั
ดบัแลว้มนักเ็กิดข้ึนใหม่ ดบัแลว้กด็บัเกิดข้ึนใหม่ เพราะฉะนั้นเราตอ้งคอยเกิดข้ึนมาเร่ือยๆ มนัถึงจะ sustain นะครับ หนีไม่พน้ 
ถึงแมว้่าเราจะมีบอกวา่พอเรา Approve ไป เราเอาแบบน้ีไปใหคุ้ณกผ็ลิต เม่ือก้ีเราถึงบอกว่าเราเอาตวัง่ายๆ ท่ีคนทัว่ไปเขาเยบ็ได้
ในราคาล่างเราใหค้นอ่ืนเยบ็ แต่อะไรท่ียากแลว้มนัเป็นอะไรใหม่ๆเราทาํเองเพ่ือดึงเวลา แต่ถา้วนันึงมนัถึงจุดนั้น สินคา้ท่ีวา่มนั
ใหม่แลว้เราขายดิบขายดีทาํไดอ้ยูค่นเดียว ต่อไปมนักต็อ้งเอาออกไปใหค้นอ่ืนเยบ็ แลว้กมี็ของใหม่เกิดข้ึนอีกมนักจ็ะวนเวียนอยู่
แบบน้ีครับ 
คณุนิวัฒน์  พรชัยวรกุล เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ผมถามต่อในเร่ืองของการ outsource คือตอนน้ีค่าเงินบาทอ่อน มนัเร่ิมส่งผลต่อ margin จากการ outsource หรือยงัครับ  
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ส่งผลครับ ตอ้งบอกน้ีครับเวลาเราคิดตั้งแต่แรกท่ีเราทาํ เราดูวา่เราทาํเพราะวา่เรารู้วา่ประเทศท่ีผลิตใหเ้ราทาํไดร้าคาตํ่า
กวา่ท่ีเราทาํเองเป็นการเปรียบเทียบตน้ทุน ในการเปรียบเทียบตน้ทุนกเ็ลยทาํใหเ้ราเอาไปส่งออกและเร่ืองค่าเงินมนัเป็นของแถม
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มนัเป็นของแถมมนัเป็น by-products เราคงไม่ไดท้าํแบบน้ีเพราะหวงัวา่ค่าเงินมนัแขง็แลว้เราไปทาํอยา่งนั้นมนัไม่ย ัง่ยนืแน่นอน
เพราะค่าเงินมนัจะ swing ไดแ้ลว้แต่เหตุการณ์ 2-3 เดือนน้ีอาจจะอ่อน แต่เด๋ียวอาจจะมีเหตุการณ์บางอยา่งทาํใหม้นัแขง็กไ็ด ้มนั
อยูท่ี่ปัจจยัหลายอยา่งในทางเศรษฐศาสตร์ แต่ว่าถา้เงินบาทแขง็ ในเชิงของการนาํเขา้เราไดป้ระโยชน์แต่เราเสียประโยชน์ในเชิง 
OEM ท่ีเราส่งออกเพราะฉะนั้นมนัจะถวัเฉล่ียกนัไปโดยตวัของมนัเอง วนัน้ีเงินบาทอ่อนแต่กไ็ม่ไดอ้่อนมากถึงขนาดท่ีเราจะตอ้ง
กลบัไปทาํ OEM 100% เหมือนสมยัตม้ยาํกุง้ เพราะมนัไม่ได ้suddenly ท่ีมนัจะอ่อนทนัที มนัก็ค่อยๆอ่อนตามท่ีเราเห็นบาทสอง
บาทไม่ไดมี้นยัยะสาํคญัในเชิงของการปรับ Model Business แต่มนัมีผลกบักาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในเม่ือเรามี 2 
ขามีทั้งขานาํเขา้และส่งออกมนัก็ชดเชยกนัไดน้ะครับ 
คณุนิวัฒน์  พรชัยวรกุล เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

แบบน้ีมนั offset กนัสกัประมาณก่ีเปอร์เซ็นตค์รับ  
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

ในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียน เรากพ็อรู้มาบา้งว่ามนัจะมีผล ตอนท่ีจะสัง่ซ้ือหรือจะผลิต ในความรู้สึกของเราเร่ืองอตัรา
แลกเปล่ียนเรารู้สึกวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ถา้ถามวา่ offset กนัเยอะไหม จริงๆเราซ้ือมาจากเมืองจีนเราใช ้rate 
ดอลล่านะครับ แลว้กถ็า้ส่งออกส่วนใหญ่กจ็ะเป็นทางยโุรปก่อนนะครับ offset กนักไ็ม่ถึงกบัไม่ดี 100% หรอกครับ  
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

อนัน้ีกดี็นะครับท่ีถาม หรือว่าจะไปคาํนวณอยา่งน้ีกไ็ดน้ะกคื็อมูลค่าการส่งออกของ OEM เราก็อยูท่ี่ประมาณ 300 ลา้น
ไดแ้ลว้กไ็ปดูวา่ทุนท่ีเรานาํเขา้ประมาณก่ีร้อยลา้น แต่ถา้มนัพอๆกนัชดเชยกนัไป แต่วา่มนักค็นละ currency นะครับ  
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

มนัคนละจงัหวะเวลาดว้ยครับ แต่จริงๆแลว้ถา้พูดอยา่งน้ี เรามองอีกดา้นหน่ึงไดต้อนตอนท่ีเราสัง่ซ้ือนาํเขา้ของ 
sourcing ส่วนใหญ่เราจะมีเร่ืองของเงินมดัจาํอะไรนิดหน่อย ตรงนั้นอาจจะไดเ้ปรียบเร่ืองของ rate ไวก่้อนอยูแ่ลว้นะครับ เพราะ
มนัอ่อนแลว้มนักไ็ดก้าํไรอยูแ่ลว้นะครับ ส่วนส่งออกน่ีเราไดเ้ตม็อยูแ่ลว้ถา้เกิดมีเร่ืองประเภทน้ีมา  
คณุนิวัฒน์  พรชัยวรกุล เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

พอดีว่าเราเร่ิมรายงานช่วง Q4 NSR กบั Export รวมกนัใช่ไหมครับ ถา้เกิดวา่มนัแยกกนัมนัพอจะมีตวัเลขใหเ้ห็นไหม
ครับ 
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

ของ Sabina Export ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้นนะครับ 
คณุนิวัฒน์  พรชัยวรกุล เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1-2 เปอร์เซ็นตท่ี์รวมกนัของ NSR หรือของ Total revenue  
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

คือของ NSR ประมาณ 26 % แลว้กข็อง Sabina Export อยูใ่นนั้นประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้นครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ท่ีเรายบุตรงน้ีเน่ืองจากวา่มนัไม่ไดมี้นยัยะสาํคญัในปัจจุบนั เพียงแต่ว่ามนัอยูใ่นลกัษณะของการท่ีเราตอ้งการบุกแบบ
ออนไลน์ซ่ึงไม่พ่ึงพิงหนา้ร้านเรากเ็ลยเอามาอยูใ่น NSR นะครับ 
คณุนิวัฒน์  พรชัยวรกุล เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ถามต่อเน่ืองนะครับ แลว้ Export ท่ีเรารวมกบั NSR อยา่งท่ีเวียดนามเราลงไปดูดว้ยตวัเองครับหรือวา่เรากใ็ห้ตวัแทนเรา
เป็นคนดูแลครับ 
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คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 
ตอนน้ียงัใชต้วัแทนอยู ่แต่เราส่งคนของเราไปเพ่ิมข้ึนนะครับ ไปช่วยทาํดว้ยครับ เรากมี็การประชุมกบัเขาทุกอาทิตย ์

และมีการตั้ง OKR กบัเขาดว้ยครับ 
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

อยากถามว่าแนวโนม้พนกังานท่ีไม่ใช่กลุ่ม PC ใน Q1 ยงัมีแนวโนม้ลดลงไหมครับสาํหรับปีน้ี 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ยงัลดลงนะครับ แต่ลดลงนอ้ยกว่าท่ีผา่นมาแลว้ครับ 
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ปีน้ีทั้งปีกคิ็ดวา่น่าจะลดลงสกัเท่าไหร่ครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

เราพยายามประคองไม่ใหเ้กิน 50 คน ความหมายคือตอ้งรับเขา้ดว้ยโดยเฉพาะคนขายเราพยายามจะดึงกลบัมาใหไ้ดส้กั 
150 คนตอนน้ีครับ  
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ถา้กลุ่มท่ีไม่ใช่พนกังานขายคือประมาณ 50 คนท่ีจะลดลง  
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ทั้งหมดเลยครับ ท่ีจะลดลง 50 คน ทั้ง 3 หมวดเลย เดาๆเอานะครับ ตอบแบบเร็วๆ แต่วา่ท่ีเราตอ้งการกลบัเขา้มาจริงๆ
คือตวั PC คนขาย 
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

อยากรู้ว่ากลุ่มท่ีไม่ใช่คนขายเน่ียตํ่าสุดท่ีเรารับไดคื้อกใ็กลต้ํ่าสุดแลว้ใช่ไหมครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ใช่ครับใกลต้ํ่าสุดแลว้ กเ็ท่าท่ีเราจะรับเขา้มาเพ่ิม คือตอนท่ีเรา Consolidate หนา้ท่ีกบั Job Description ต่างๆเอามาร้ือ
หมดเลย วิธีการกคื็อตอ้งรู้วา่ทุกคนมีใครทาํอะไรบา้งแลว้ยงัทาํเร่ืองเก่าๆเร่ืองท่ีไม่จาํเป็นก็ตดัออก เพ่ือใหมี้เวลาว่าง พอมีเวลาวา่ง
แลว้กจ็ดังานใหม่แลว้กค็วบรวมกบัคนท่ีทาํงาน ใหค้นท่ีทาํงานไดท้าํงานเตม็ท่ีและทาํงานในส่ิงท่ีจาํเป็น อนัน้ีเป็นหน่ึงในเร่ือง
ของ Lean นะครับ ไม่ใช่เฉพาะ HR เพราะ Lean มนัโยงใยกบัทุกอณูเลย กบัทุกคนเลยนะครับ แต่วา่ตาํแหน่งท่ีเราจะรับส่วนใหญ่
กจ็ะเป็นตาํแหน่งท่ีทาํในเร่ืองของ NSR เร่ืองของ Digital Marketing เร่ืองของการตลาด เร่ืองของออนไลน์ เร่ืองของเร่ืองใหม่ๆก็
จะเป็นเด็กใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆ ท่ีเขา้มาครับ 
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ผมขอสอบถามคุณดวงดาวเพ่ิมนิดนึงครับ ในสไลดจ์ะมีท่ีบอกวา่เราไม่ fix อยูก่บัเดิมแลว้ เราจะไปขายกลุ่มผูช้าย แลว้
กข็าย service ดว้ย พอมีตวัอยา่งท่ีเลง็ไวไ้หมครับ อยา่งเช่นกลุ่มสินคา้ หรือว่า service คือยงัไงครับ 
คณุดวงดาว  มหะนานนท์  

กลุ่มสินคา้ก่อนละกนันะคะ เด๋ียวจะพูดเฉพาะในส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนแลว้ดีกวา่ เพราะวา่เราพดู NSR เยอะตอนน้ีเรา 
recruitment มนัดึง NSR เราออกไป จากตน้ปีน้ีประมาณจะ 10 คนแลว้ กส็ร้างโอกาสใหก้บั เด็กๆไดไ้ปเติบโต กเ็ลยไม่อยากพดู
เยอะนะเด๋ียวเกรงว่าจะ recruit กนัต่ออีกนะคะ  อยา่งสินคา้ท่ีเราเร่ิมแตะไปแลว้ envisage แรกของเราคือหนา้กาก 2 ปีท่ีแลว้ใช่
ไหมคะตอนน้ีเรามีถุงเทา้ท่ีเป็น unisex กคื็อเป็นสินคา้ท่ีผูช้ายก็ใส่ไดผู้ห้ญิงก็ใส่ได ้แต่ถุงเทา้เรา positioning ของเราในการจบั เรา
กไ็ม่ไดไ้ปแข่งกบัถุงเทา้ทัว่ไปในตลาดนดั บางคนจะรู้สึกวา่ทาํไมตอ้งทาํถุงเทา้คู่ละ 10 บาท ตลาดนดัมีใหซ้ื้อเยอะแยะใช่ไหมคะ 
แต่ว่าส่ิงนึงท่ีเรารู้สึกวา่ทาํไมเราถึงอยากทาํ เพราะว่าเราไม่ไดเ้หมือนใคร ขอยอ้นความไปท่ีหนา้กากก่อนนะคะ หนา้กากผา้ของ 
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ซาบีน่า เราเอง ท่ีเราทาํเราไม่ไดท้าํเพ่ือแข่งกบัหนา้กาก medical Mask น้ีเพราะวา่หนา้กากพวกน้ีมนัตน้ทุนตํ่าอยูแ่ลว้ แต่วา่เราก็
รู้อยูแ่ลว้มนัสร้างขยะ แต่มนัสะดวกกว่า แต่ว่าเราทาํหนา้กากผา้เพราะวา่ถา้เกิดเราจะตอ้งใส่มนัทั้งวนัแลว้มนัไม่ก่อใหเ้กิดสิว ผา้
ไม่ยบั มนัซกัแลว้ใชซ้ํ้ าได ้แบบน้ีมนัไม่ไดท้าํให้เรารู้สึกบุคลิกไม่ดี เพราะวา่บางยี่หอ้เอาไปซกัแลว้ยบั ดว้ยตวั texture ของมนัเอง
มนัยบั มนักท็าํใหเ้ราอาจจะรู้สึกไม่คล่องตวัว่าฉนัจะไปประชุมกบัลูกคา้แลว้หนา้กากยบัๆกใ็ชไ้ม่ได ้อนันั้นคือจุดขายของเราซ่ึง
ตอนน้ีหนา้กากผา้ของเราถึงแมย้อดขายอาจจะไม่ไดดี้เท่ากบัปี 2563 ท่ีผา่นมา แต่ว่ามนัเป็น Product LINE ใหม่แลว้นะคะ มนัมี
ยอดขายของมนัท่ีสามารถเล้ียงตวัเองไดแ้ลว้ กคื็อเราถือเป็น Product Line แลว้ ตวัใหม่ของเราคือถุงเทา้เรามีแค่ 3 ทรง เองเป็น 
basic basic แต่ถุงเทา้เราเวลาท่ีเราใส่ sneakers พวกน้ีเราใส่ถุงเทา้แลว้ปัญหาท่ีเราเจอปัญหาเยอะๆเลยคือ 1 ใส่แลว้หลุดถุงเทา้ท่ี
ส้นเลก็ๆใส่แลว้เดินไม่ก่ีทีถุงเทา้มึงกห็ลุดไปอยูใ่ตส้้นเทา้นัน่กเ็ป็นเพราะ function เป็นเพราะแพทเทิร์นของถุงเทา้ไม่ดีซ่ึงเรา
มัน่ใจว่าถุงเทา้ ซาบีน่าใส่แลว้ไม่เป็น ปัญหาท่ี 2 ท่ีคนใส่ถุงเทา้มนัจะเจอคือใส่ไปไดค้ร่ึงวนัไม่กลา้ถอดรองเทา้ล่ะเพราะว่ากล่ินท่ี
ไม่พึงประสงคจ์ะเกิด ของเรากม็ัน่ใจว่าคุณใส่ซํ้าไปเลยใส่ไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง ดว้ยซํ้าไม่มีกล่ิน ซ่ึงเราก ็challenge กบัลูกคา้ว่าถา้
เหมน็กน็าํกลบัมาคืน กใ็ห ้PC บอกกบัลูกคา้ไดเ้ลย ซ่ึงลูกคา้ท่ีซ้ือไปแลว้มกัจะกลบัมาซ้ือซํ้าแต่ว่ามนัไม่ใช่อาหารจาน main 
course  มนัเป็นเฉพาะกลุ่ม มนัทาํใหค้นบางคนเช่ือว่าคนส่วนมากไม่ทราบดว้ยซํ้าว่ากลุ่มสินคา้เหล่าน้ี ซาบีน่า ทาํแลว้นะคะ เรา
เคยมี test ในส่วนของการทาํเส้ือยดื basic basic สาํหรับผูช้าย ซ่ึงบางอนัเราทาํแลว้ไม่สาํเร็จนะคะ เพราะว่าตลาดมนั red ocean 
มาก มนัอาจจะไม่ใช่ทุกอยา่งท่ีเราทาํแลว้สาํเร็จ แต่บางตวัท่ีเรา Test แลว้สาํเร็จเราจะต่อยอดใหม้นัเยอะข้ึนในส่วนของ service ท่ี
จะขายนั้น เน่ืองจากมีคนพยายามมาซ้ือ service เราเยอะ แต่ในวนัน้ีเราอาจจะยงัพดูไดไ้ม่เตม็ปากเลยนะคะ เพราะว่าในอนาคตถา้
เราแขง็แรงพอเราจะบอกแต่ปัจจุบนัเราก็ใชวิ้ธีบางอนัเรากท็าํเป็น collaboration  ไป ทาํเป็น battle ไปก่อน เพ่ือมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีเรา
ทาํว่า ถา้มนัดีแลว้แลว้มนัมี scale พอเวลาท่ี scale ออกมาเรากอ็าจจะ spin ตวัออกมาเป็น BU ใหม่ เพ่ือท่ีจะใหท้นักบั service 
นั้นๆ ใหม้องวา่อะไรกแ็ลว้แต่ท่ีมองเขา้มาแลว้รู้สึกวา่เร่ืองน้ี ซาบีน่าเก่งจงั เร่ืองน้ี ซาบีน่า เด่นจงั ส่ิงเหล่านั้นในอนาคตมนัอาจจะ
เป็นโอกาสใหม่ของ ซาบีน่า นะคะ 
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
 ใช่แบบ Marketing Agency หรือเปล่าครับ 
คณุดวงดาว  มหะนานนท์  
 กจ็ะแตะๆประมาณนั้นส่วนหน่ึง อะไรท่ีเด่นๆ อะไรท่ีนึกถึงซาบีน่าแลว้นึกถึงเร่ืองน้ี กจ็ะเป็น Opportunity มนักจ็ะเป็น
โอกาสท่ีจะเป็นในอนาคตค่ะ 
คณุยวุพงษ์  สุธีนันท์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
 แต่กลุ่มสินคา้กย็งัเนน้สินคา้ท่ีเป็นกลุ่ม garment เป็นกลุ่มท่ีเป็นผา้เป็นหลกัใช่ไหมครับ 
คณุดวงดาว  มหะนานนท์  
 ทุกอยา่งท่ีใชจ้กัรเยบ็นะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่ไดจ้าํกดัตวัเราเองแค่เส้ือผา้นะคะ ตอนน้ีจริงๆพวกหมวก ผา้ปูท่ีนอน 
ผา้เช็ดหนา้ อะไรท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวพนั เรา Open เราเปิด บางท่ีเคา้มีแบรนด ์เคา้ทาํแบรนดไ์ดดี้ เคา้ไม่อยากท่ีจะ Operate โรงงาน
แลว้ กอ็าจจะมา Join กบัเราก็ได ้วนัดีคืนดีกอ็าจจะมี business ใหม่ๆแบบน้ีเกิดข้ึน 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 
 กย็งัไม่ถึงขั้นไปซ้ือหรือทาํพลงังานทดแทน หรือไปซ้ือบริษทัท่ีมีหน้ีเสียมาบริหารนะครับ 
คณุทรงวุฒิ  พฒันถลิาพร เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

เม่ือก้ีดู Vision Mission ขององคก์รนะครับผม 5 ขอ้ พอเป็นผูถื้อหุน้ กเ็ลยมองหาคาํว่าเติบโตแต่ในหนา้นั้น จะมีคาํวา่
ย ัง่ยนือยู ่2 คร้ังหาคาํว่าเติบโตไม่เจอเพราะอีกหนา้นึง SBN กเ็ป็น S กเ็ป็น sustainability กเ็ป็นความยัง่ยนืเหมือนกนัใช่ไหมครับ 
แลว้พอเราไปดูผลประกอบการช่วงท่ีผา่นมากดี็นะครับผมแต่ว่าก็ปันผล 100% อะไรแบบน้ี มนักเ็ลยทาํใหด้ว้ยความท่ีวา่เป็นผูถื้อ
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หุน้แลว้มองหาการเติบโต เวลาเราไปดูในตาม website เขากม็องว่าบริษทัน้ี ไม่คิดจะเอาเงินไปลงทุนเลยเหรอปันผลอยา่งเดียว
เลย  ผมกเ็กบ็เร่ืองน้ีไวใ้นใจ แลว้กเ็จอคาํว่าย ัง่ยืน 3 รอบไม่เจอคาํวา่เติบโตกเ็ลยสอบถามเบาๆนิดนึงครับผม 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

โอเคครับคือคาํวา่ย ัง่ยนืมนั Beyond คาํว่าเติบโต คือมนัเหนือกวา่คาํวา่เติบโตแลว้ เราถึงไม่ใชค้าํว่าเติบโตแลว้ถามว่าให้
เราปันผลร้อยถา้พดูแบบน้ีเด๋ียวคราวหนา้ไม่ปันผลดีกว่าแลว้เอาเงินมาลงทุน จริงๆมนัมีการลงทุนท่ีสามารถทาํให้เติบโตและ
ยัง่ยนืโดยกย็งัให้ปันผลร้อยนึงไดน้ะครับ กร็อดูครับไม่ไดพ้ดูเล่นครับไม่ไดใ้ชเ้งินเยอะ แต่ว่าแน่นอนเราไม่ไป backward 
integrate เป็นโรงงานไม่วา่จะเป็นประเทศไหนก็ตามเราไม่ทาํแน่นอน ซ่ึงอนันั้นตอ้งใชเ้งินแน่นอน ตอ้งไปซ้ือท่ีตอ้งไปอยูใ่น
นิคมอุตสาหกรรมตอ้งไปซ้ือเคร่ืองจกัรอยา่งน้ีแลว้กใ็ชค้นแบบ intensive ไม่ใช่แลว้ครับ เราพยายามจบักระแสของการทาํธุรกิจ
แบบโลกยคุใหม่ไม่ไดใ้ชเ้งินเยอะครับ 
คณุภูริณัฐ  พูนทองพนัธ์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

ขอสอบถามหน่อยครับวา่ช่วงน้ี ค่าเงินญ่ีปุ่นอ่อนตวัลงมากนะครับ มนัจะทาํใหคู้่แข่งขายชุดชั้นในท่ีมาจากประเทศ
ญ่ีปุ่นเขาไดเ้ปรียบในการขายในราคาถูกลงหรือเปล่าแลว้จะแยง่ market share ของเราหรือเปล่า เราตอ้ง cut ราคาขายเพ่ือจะไปสู้
กบัเขาไหมนะครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีอยูใ่นเมืองไทยผลิตในเมืองไทยอยูแ่ลว้ เพราะว่าเป็นแบรนดท่ี์ได ้licensing จากญ่ีปุ่นและเป็นฐานผลิต 
ขอพดูไปเลยกคื็อวาโกน้ะครับ ในเมืองไทยก็คือสหพฒัน์เขา take มาโดยไดเ้ป็น licensing แลว้กเ็ป็นผูผ้ลิตและเขากมี็ภาพของ
ส่งออกหลายเปอร์เซ็นตด์ว้ยนะครับเกิน 20% ดว้ยซํ้า ของโรงงานท่ีผลิตวาโกใ้ห้ประเทศต่างๆทัว่โลก แลว้กฐ็านใหญ่ของเขาอีก
ฐานหน่ึง กอ็ยูใ่นจีนกคื็อไม่ไดผ้ลิตในญ่ีปุ่น เพราะวา่ถา้ผลิตในญ่ีปุ่นเร่ืองค่าแรงมนัเขา้มาเก่ียวขอ้งแน่นอนแลว้ก็รวมทั้ง
ประสิทธิภาพ ผมมองวา่ไลฟ์สไตลข์องคนญ่ีปุ่นไม่ใช่ภาคผลิตแลว้ มนัเกินจุดนั้นแลว้ เพราะฉะนั้นการส่งออกของญ่ีปุ่นกจ็ะเป็น
การส่งออกดว้ยอุตสาหกรรมอ่ืนไม่ใช่เส้ือผา้ เพราะฉะนั้นกจ็ะไม่มีผล แต่อาจจะมีการนาํเขา้แบรนดญ่ี์ปุ่นอ่ืนเขา้มาขายน่ีกอ็าจจะ
เป็นไปไดน้ะครับ 
คณุภูริณัฐ  พูนทองพนัธ์ เป็นผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

สอบถามหน่อยครับวา่การ Lock down ของจีนท่ีมีผลต่อ supply chain ของเราไหมครับ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

ไม่มีผลนะครับ คือเขาอยากจะรับออเดอร์เราเยอะอยูแ่ลว้ เท่าท่ีผมรู้ยงัไม่มียงัไม่เกิดนะครับ มีหรือเปล่าครับ 
คณุดวงดาว  มหะนานนท์  

คือจริงๆมนัมีผลกระทบมาตั้งแต่ปีท่ีแลว้นะคะ ถา้ติดตามข่าว ในปีท่ีแลว้มนัจะเป็นเร่ืองถ่านหิน ท่ีเขามี issue กบับาง
ประเทศทาํใหท่ี้ประเทศจีนถูก Limit ในเร่ืองของการใชไ้ฟฟ้า พอเขาถูก Limit แปลวา่กาํลงัผลิตลดลง พอกาํลงัผลิตลดลงมนัก็
เลยกระทบในเชิงของเรา แต่วา่ของเราจริงๆส่ิงท่ีเรา outsource ส่วนมากจะเป็นสินคา้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นสินคา้เรา plan เราวาง 
planเป็น year plan อยูแ่ลว้ ถามว่ากระทบไหม  ระยะสั้นกระทบเลยคือมีการ delay shipment นะคะ แต่ว่ามนัไม่ถึงขั้น
กระทบกระเทือนรุนแรงเพราะว่าเราไม่ไดเ้ททั้งหมดไปท่ีเขาในเชิงของกาํลงัผลิตจะเป็น issue แต่ตอนน้ีช่วงเดือนน้ี กคื็อท่ีเมือง
จีนจะมีเร่ืองของการ lock down lock พ้ืนท่ีแลว้เมืองจีนเขาจะเป็นประเภท lock down เขา lock จริงๆ แปลว่าหยดุใหห้ยดุกคื็อ
หยดุจริงๆทุกอยา่งหยดุหมด กคื็อส่ิงท่ีกระทบเรากคื็อเร่ือง delay shipment แต่วา่รอบของเราจริงๆแลว้กค็่อนขา้งโชคดีนิดนึงนะ
คะเพราะว่าเราเป็น facing ท่ีเราวางแผนในการส่งของออก อยา่งช่วงปลายปีท่ีแลว้เราจะดู stock level ของเราค่อนขา้งสูงเพราะ
เราเอาของเอามาก่อนเพราะเราหนีตรุษจีนตอนช่วงมกราคม กว่าจะเปิดทาํการกมี็นาคม ในช่วงมีนาคมจะเป็น lot ท่ี 2 ท่ีเราโหม
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ค่อนขา้งเยอะเลย ในการเขา้ซ่ึงลอ็ตใหญ่เราจริงมนัหลุดเขา้มาแลว้ แต่ว่ากอ้นท่ีตอนน้ีกระทบกระเทือนกย็งัไม่ไดมี้ผลกระทบ
แบบมีนยัยะสาํคญันะคะ 
คณุบุญชัย  ปัณฑรุอัมพร 

หรือจะตอบแบบน้ีกไ็ดน้ะครับ วา่ท่ีบอกวา่ไม่กระทบกเ็พราะวา่มนักระทบในเชิงบวกคือเขาจะ delay shipment เราก็
อยากใหเ้ขา delay เพราะเรามี covid-19 มนัก็เลยโชคดีไปนะครับ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติมแลว้ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้วา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 (ในระหว่างการประชุมในวาระท่ี 2 มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิม จาํนวน 5 ราย จาํนวน 3,002 หุ้นรวมเป็น 1,126 ราย 
จาํนวน 248,635,321 หุน้)  

                       
วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปีส้ินสุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม วา่ บริษทัไดน้าํรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร 
ขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสาํนกังาน เอ.เอม็.    
ที. แอสโซซิเอทและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดป้รากฏในรายงานประจาํปี 2564 ซ่ึงไดส่้งให ้
ท่านผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นการล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 
คณุนรา  ศรีเพชร  เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

จะสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเร่ืองของในงบเรามีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิรับจากปี 2563 มีอยู ่331 ลา้นปัจจุบนั
ล่าสุดท่ีปิดงบปลายปี 2564 เรามีอยู ่243 ลา้นโดยเบด็เสร็จลดลงประมาณ 90 ลา้น อยากสอบถามว่ามนัลดลงจากอะไรครับ 
คณุสมคดิ  ผดุงเกยีรติศักดิ์ 

สินทรัพยร์วมจริงๆในระหว่างงวดปี 2563 น้ี เรามีซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนนะครับ แต่ว่าในระหว่างงวดเองแลว้ กมี็เร่ืองการ
ตดัค่าเส่ือมดว้ยครับ  ในปี 2564 ทั้งปี เรามีซ้ือสินทรัพยป์ระมาณ 15 ลา้นนะครับ แต่ว่าเราตดัค่าเส่ือมประมาณ 39 ลา้น กเ็ลยจะทาํ
ใหมู้ลค่าในหมวดสินทรัพยน์ั้นลดลงไปประมาณ 23-24 ลา้นครับ มนัเป็นปกติของมนัอยูแ่ลว้ครับไม่มีอะไรครับ 
 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามประธานคณะกรรมการบริหาร  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไร
ขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ประจาํปีส้ินสุด ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
         ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย               248,635,321  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.00 
    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
    งดออกเสียง               0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0 
                    บตัรเสีย                                  0  เสียง                    คิดเป็นร้อยละ               0 
  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 4  พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร   เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2564 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสาํรองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด  ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนสาํรองตาม
กฎหมายเต็มจาํนวน ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั และขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 46 ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 ในปี 2564 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน  297.10 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
จาํนวน 294.19  ลา้นบาท  ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี  
    โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ   0.85 บาท   มีจํานวนหุ้น  347.50 ล้านหุ้น   รวมเป็นเงิน  295.375 ล้านบาท  แต่เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ เป็นเงินหุน้ละ 0.41 บาท มีจาํนวนหุ้น 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 142.475 ลา้นบาท  และจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพ่ิมหุ้นละ 0.44 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 152.90 
ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมประจาํปี 2564  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและหกัสาํรองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผล ในวนัท่ี 6  พฤษภาคม 2565 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  19 พฤษภาคม 2565 
 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไร เงินปันผล ประจาํปี พ.ศ. 2564 
ดว้ยคะแนนเสียง 

    เห็นดว้ย                248,635,321  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100.00 
    ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                  0 
    งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0 
                                              บตัรเสีย                                   0  เสียง                    คิดเป็นร้อยละ                 0 
  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ีงและ 
 แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพิม่อีกหน่ึงท่าน 
 ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมายให้ คุณวาจา มุขโต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ว่า ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและตามขอ้บงัคบั ของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ทุกปีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจ
ไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้ซ่ึงปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน สําหรับในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
จาํนวน 3 ท่าน คือ 
  1. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท ์ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
     กรรมการบริหารความเส่ียง 
  2. นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นางสาวเพญ็ศรี สุธีศานต ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
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 และขอแต่งตั้งนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ เป็นกรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร เพ่ิมจากเดิมอีกหน่ึงท่าน 
 ในวาระน้ี การเสนอช่ือบุคคลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น เป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย 
อยา่งเท่าเทียมกนั ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลท่ีตนเองพิจารณาเห็นวา่ มีคุณสมบติัและมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนท่ี 
จะทาํหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ส่วนอาํนาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการ กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของผูถื้อหุ้น 
 โดยท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ตั้งแต่วนัท่ี  28 ตุลาคม 2564  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด 
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจาํปี 2565 แต่ประการใด 
     กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ไดผ้า่นกระบวนการการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีตอ้งออกจากวาระทั้งหมดและ
กรรมการท่ีแต่งตั้งเพ่ิมมีคุณสมบัติครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จาํกัด และตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย  ์และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัไดแ้ละบุคคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษทัดาํรง
ตาํแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ืองกันนั้ นเป็นผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดีคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพ่ิมอีก 1 ท่าน สําหรับประวติักรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมเอกสารเชิญประชุมแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3   
  เลขานุการบริษทั ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม ่ เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถาม เลขานุการบริษัท
จึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน
ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพ่ิมอีก 1 ท่าน 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ท่ีออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพ่ิมอีก 1 ท่าน  ดว้ยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนเสียง ร้อย
ละ 

จาํนวน
เสียง 

ร้อย
ละ 

จาํนวน
เสียง 

ร้อย
ละ 

จาํนวน
เสียง 

ร้อย 
ละ 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ 248,552,021 99.97      82,700 0.03 600 0.00 0 0 
นายยทุธนา   อดิพฒัน์     245,462,021 98.72 3,172,700 1.28 600 0.00 0 0 
นางสาวเพญ็ศรี  สุธีรศานต ์ 248,634,721 100.00               0      0 600 0.00 0 0 
นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์ 248,059,521 99.77    575,200 0.23 600 0.00 0 0 

 
 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การพิจารณาในวาระน้ี มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล และไม่เกิด Conflict of interest ดงันั้นผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการ ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงไม่ 
มีสิทธิออกเสียง และไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระน้ี ไดแ้ก่ 
  - นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์  
  - นายบุญชยั  ปัณฑุรอมัพร 
  -       นายสมคิด                              ผดุงเกียรติศกัด์ิ   
                       -        นางสาววชิรวรรณ                แยม้ศรี  
  - นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์
 ในวาระน้ีประธานคณะกรรมการบริหาร 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 2564  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 1,680,000 บาท บาํเหน็จคณะกรรมการ  3,020,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 300,000 บาทโดย
กรรมการไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว   

 การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัไดพิ้จารณาอยา่ง
รอบคอบโดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตวั
ทางธุรกิจและผลการดาํเนินงาน  รวมถึงอาํนาจ  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนปี 2565 เท่ากนักบัปี 
2564  แก่คณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
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                86,266,621     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.46 
    ไม่เห็นดว้ย     467,900     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.54 
    งดออกเสียง            800     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00  
                                            บตัรเสีย                                  0    เสียง                 คิดเป็นร้อยละ         0 
   ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ซ่ึงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 86,735,321  หุ้น (โดยไม่นับคะแนนเสียง ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย) 
  ต่อจากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเหลือต่อไป 
 
วาระท่ี 7  พจิารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ประธานคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมายให้คุณวาจา มุขโต เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม ว่า เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และแนวทางการปฏิบติัของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
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ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ขอ้7(7)  ระบุให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์ซ่ึงเป็นบริษทัจด
ทะเบียน  จดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้  ห้ารอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัสํานัก
งานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้                                                                                        

ซ่ึงในปี 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น  ทะเบียนเลขท่ี 4563 และ/หรือ 
   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2562-2564 เป็นเวลา 3 ปี)  
2. นายชยัยทุธ องัศุวิทยา  ทะเบียนเลขท่ี 3885   และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560-2561 เป็นระยะเวลา  2 ปี) 
3.     นางสาวดรณี สมกาํเนิด  ทะเบียนเลขท่ี 5007   และ/หรือ 
 (ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่  ทะเบียนเลขท่ี 5596   และ/หรือ 
 (ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 
5. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกลุนนัท ์ทะเบียนเลขท่ี  11821 และ/หรือ 
 (ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 
6. นางสาวเยาวลกัษณ์ สมประเสริฐ ทะเบียนเลขท่ี 11902 
 (เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.)  
 (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  

 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 อีกวาระ
หน่ึง  
 เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มี
ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และกาํหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและรับทราบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  
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                หน่วย :  บาท 
ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
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 
 
 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเลขานุการบริษทัจึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
          ดว้ยคะแนนเสียง 
    เห็นดว้ย                248,632,221 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.00 
    ไม่เห็นดว้ย          2,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00 
    งดออกเสียง             800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 
                                            บตัรเสีย                                   0  เสียง                   คิดเป็นร้อยละ                0 
 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ
 หลงัจากส้ินสุดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประธานคณะกรรมการบริหารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  
หรือใหข้อ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 
 
                 เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม  ประธานคณะกรรมการบริหารจึงไดเ้รียนเชิญประธานท่ีประชุม 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 16.45 น. 
 
 
 
 
          

                            
                                (นายวิโรจน์    ธนาลงกรณ์) 

                        ประธานท่ีประชุม 
   
 
 
              (น.ส.วาจา     มุขโต)  
          เลขานุการบริษทั 


