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SABINA: คาดรายได้ฟ้ืนตัวแข็งแกร่งใน 4Q21

ก าไรมแีนวโนม้ฟืน้ตวัแขง็แกรง่ ดว้ยอตัราผลตอบแทนเงนิปนัผลทีน่า่ดงึดดูที่ 4%-5% ยงัคงค าแนะน า
“ซือ้” ดว้ยราคาเปา้หมายพรอ้มปฐีานใหมท่ี่ 26.25 บาท (+19% จากเปา้หมายเดมิ) องิ 24xPE’22E หรอื
ใกลเ้คยีงคา่เฉลีย่กลุม่สนิคา้ฟุม่เฟอืยในไทย

• คาดก าไร 4Q21 จะฟื้นตัวท้ัง YoY และ QoQ จาก 1) รายได้ท่ีฟื้นตัวข้ึนแข็งแกร่งจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และ
แคมเปญการตลาดออนไลน์ 2) อัตราก าไรข้ันต้น (GPM) ท่ีโตข้ึน หลังจากปรับกลยุทธ์การจัดโปรโมชั่น และ 3)
โครงสร้างต้นทุนท่ีปรับดีข้ึน

• คงมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมปี 2022-23 ของ SABINA เน่ืองจาก 1) ผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง Body Bra,
Seamless Fit, Wireless Bra, Level Bra, และ Sabina Fong D ต่างมีรายได้ท่ีแข็งแกร่ง 2) ส่วนแบ่งยอดขายจาก
e-commerce ท่ีแข็งแกร่ง 3) ค าสั่งการจ้างผลิต (OEM) ท่ีมีเข้ามาต่อเน่ือง 4) GPM ท่ีโตข้ึนหลังจากปรับ
กลยุทธ์ด้านโปรโมชั่น และ 5) โอกาสเติบโตในตลาดต่างประเทศ

บมจ. ซาบีน่า
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ก ำไร 4Q21 ท่ีแขง็แกร่ง เราคาดวา่ก าไรใน 4Q21 จะฟืน้ตวัทัง้ YoY และ QoQ จาก 1) ผลิตภณัฑ์ใหม่ เชน่ Sabina Fong D ท่ีลกูค้าตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงแรงผลกัดนัจากสินค้ากลุม่ Plus
Size ส าหรับสตรีท่ีมีรูปร่างใหญ่ 2) ยอดสัง่ OEM ท่ีแขง็แกร่ง ด้วย backlog ท่ีมีไปถึงเดือน ก.พ. 2022 และ 3) ยอดขาย e-commerce ท่ีแขง็แกร่งจากแคมเปญการตลาดครัง้ใหญ่ 11.11 และ
12.12 และ 4) จ านวนลกูค้าในสาขาท่ีสงูขึน้หลงักลบัมาเปิดให้บริการสาขา

GPM ท่ีปรับดีขึน้ คาด GPM จะปรับสงูขึน้ตอ่เน่ืองหลงัแตะจดุต า่ไปใน 1Q21 ด้วยแรงขบัเคลื่อนจากกลยทุธ์โปรโมชัน่แบบใหมจ่ากCut Price เป็น One Price

ภำพรวมก ำไรท่ีแขง็แกร่งในปี 2022-23 เราเช่ือวา่ SABINA จะฟืน้ตวัแขง็แกร่งในปี 2022-23 ด้วยแรงหนนุจาก 1) ผลิตภณัฑ์เรือธงอย่าง Body Bra, Seamless Fit, Wireless Bra, Level
Bra, และ Sabina Fong D ท่ีมีรายได้แขง็แกร่งทัง้หมด 2) สว่นแบ่งยอดขายจาก e-commerce ท่ีแขง็แกร่ง 3) ยอดสัง่ OEM ท่ีมีเข้ามาตอ่เน่ือง 4) GPM ท่ีโตขึน้หลงัจากปรับ
กลยทุธ์ด้านโปรโมชัน่ และ 5) โอกาสเติบโตในตลาดตา่งประเทศ
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สรุปผลประกอบกำร
• ก าไรสทุธิ 3Q21 อยู่ท่ี 55 ล้านบาท (-36%YoY,
-12%QoQ) แตะจดุต ่ารอบ 5 ไตรมาส

• ก าไรท่ีลดลง YoY และ QoQ เป็นผลมาจากรายได้ท่ี
ลดลงเป็น 541 ล้านบาท (-33%YoY, -14%QoQ) จาก
การปิดเมือง ขณะท่ียอดขายออนไลน์โตขึน้เป็น 181
ล้านบาท (+25%YoY) คิดเป็น 34% ของยอดขาย
ทัง้หมด

• GPM เพ่ิมเป็น 50.4% จาก 47.1% ใน 3Q20 หนนุ
จากการปรับแคมเปญจากCut Price เป็น One Price

• อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ตอ่
ยอดขายใน 3Q21 เพ่ิมเป็น 38.4% จาก 34.3% ใน
3Q20 จากรายได้ท่ีปรับลดลงอย่างมีนยัส าคญั
สืบเน่ืองจากสถานการณ์COVID-19



RESEARCH

FORMAT BY

บริษัทจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรน์ของตนเอง (91% ของยอดขายทัง้หมด) ด้วยการจดัจ าหนา่ย
ผา่น 3 ช่องทางหลกั ได้แก่ หน้าร้าน (69%) การขายท่ีไมไ่ด้ผา่นหน้าร้าน (NSR) (19%) และการสง่ออก
(3%) สว่นท่ีเหลือจะเป็นการจดัจ าหนา่ยผา่นช่องทางรับจ้างผลิต (OEM)

1) การขายผา่นหน้าร้านจะรวมถึงร้านค้าในศนูย์การค้าและสาขาในโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลกี และร้าน
ของบริษัทเองในไทย 2) NSR จะหมายถึงแพลตฟอร์ม e-commerce เช่น ช้อปปิง้ทีวี เวบ็ไซต์ และ
แอปพลิเคชนั และ 3) การสง่ออกผลิตภณัฑ์ของบริษัทจะเน้นตลาดกมัพชูา ลาว เมียนมา ฟิลปิปินส์ และ
เวียดนามเป็นหลกั

ธรุกิจ OEM จะหมายถึงการผลิตตามค าสัง่จากลกูค้าตา่งชาติ ซึ่งจะรวมถึงบริเตน สหรัฐฯ รัสเซีย
สแกนดิเนเวีย และประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาคยโุรป
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