
 

 

ท่ี ซบน.010/2563           
        14 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง   ชีแ้จงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 1 ประจําปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
                     

                    บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 1 ประจํา ปี 2563 ดงันี ้

                 

 

รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2563 

รายได้รวมไตรมาส 1 ปี 2563  เทา่กบั 681.6  ล้านบาท ลดลง -12%  จากไตรมาส 1 ปี 2562  และลดลง 
-15.3% จากไตรมาส 4 ปี 2562 

            รายได้จากการขายสินค้าและบริการไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 672.4 ล้านบาท ลดลง -12.7% จากไตรมาส 1 

ปี 2562 และลดลง -16.3 % จากไตรมาส 4 ปี 2562  ทัง้นีเ้กิดผลกระทบจาก พรก.ฉกุเฉินท่ีมีผลบงัคบัให้ปิดห้างร้านทัว่
ประเทศ ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในสภาพความเป็นจริงผู้คนเร่ิมตระหนกั
ถงึปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและเร่ิมไมอ่อกนอกบ้านตัง้แตต้่นมีนาคมแล้ว 
 

 

ไตรมาส 1
2563 2562 YoY% 2562 QoQ%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 672.4         769.9         -12.7% 803.3         -16.3%

รายไดจ้ากการบริการ -             0.2             

รวมรายได ้ 672.4         770.1         -12.7% 803.3         -16.3%

ตน้ทุนขาย 316.5         349.1         -9.3% 348.0         -9.1%

กําไรข ัน้ตน้ 355.9         421.0         -15.5% 455.2         -21.8%

  % 52.9% 54.7% 56.7%

รายไดอ้ ืน่ 9.1             4.3             110.6% 1.0             772.0%

 681.6  774.5 -12.0%  804.3 -15.3%

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 273.8         304.4         -10.1% 334.3         -18.1%

กําไรก่อนดอกเบ ีย้ก่อนภาษี 91.3           121.0         -24.5% 121.9         -25.1%

  % 13.4% 15.6% 15.2%

ตน้ทุนทางการเงนิ 2.8             1.3             111.7% 2.8             0.6%

ภาษีเงนิได ้ 18.0           24.4           -26.1% 22.5           -19.8%

 70.4  95.2 -26.0%  96.7 -27.1%

10.3% 12.3% 12.0%%

ลา้นบาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 4

รวมรายไดทั้ง้ส ิน้

กําไรสุทธิ



 

 

รายได้แยกตามประเภทไตรมาส 1 ปี 2563 

 

 

              

 

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส covid-19  ท่ีทําให้ภาครัฐออกนโยบายปิดสถานประกอบการ
ตัง้แตช่่วงปลายเดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส สง่ผลให้รายได้จากการขาย 
Sabina Retailer ท่ีคาดวา่จะขายได้ในเดือน 3 ปี2563 ต่ํากวา่เป้าหมายท่ีบริษัทได้คาดการณ์ไว้ 

               จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

               - มุง่เน้นการขายโดยผา่นช่องทาง online มากขึน้ 
               - การเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสนิค้าโดยใช้พนกังานขายท่ีมีอยู ่(Direct Sales)  
               - เปิดกลยทุธ์ปรับไลน์การผลิตหน้ากากผ้าเพ่ือเพิ่มช่องทางการจําหน่าย 

รายได้แยกตามประเภท ไตรมาส 1 ปี 2563 

         - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand  483.3  ล้านบาท ลดลง -17.4 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลง
ตามท่ีห้างร้านถกูปิด 

           - ยอดขาย Non store retailing 99.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +9 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึน้เพ่ือ
ทดแทนห้างร้านท่ีถกูปิดในช่วงปลายมีนาคม 

           - ยอดขาย Sabina export  27  ล้านบาท เพิ่มขึน้ +31.3 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึน้ตามแผนงาน
ท่ีวางไว้ covid-19 ยงัไมไ่ด้กระทบในช่วงมีนาคม 

           - ยอดขาย OEM 62.3 ล้านบาท ลดลง -14.1 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ตลาด UK และ EU โดยท่ี covid-19 ยงัไปไมถ่ึงในช่วงมีนาคม 

ไตรมาส1 ไตรมาส1 YoY%

2563 % 2562 Q1 20/Q1 19

Sabina  -Retailer 483.3        72% 585.3        -17.4%

 -Non store retailing 99.8          15% 91.6          9.0%

 -Export 27.0          4% 20.6          31.3%

Oem 62.3          9% 72.5          -14.1%

672.4        100% 769.9        -12.7%

Million  Bht.

Sum



           
 

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ ปี2561 & ปี2562 & Q1ปี2563 

 

                               
            
               จาก chart  จะเหน็ได้วา่สดัสว่นรายได้จาก 4 โครงสร้างหลกัของบริษัท  มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม  คือรายได้ 
จากร้านค้าปลีกท่ีเปล่ียนจาก  81% 2018  : 79%  2019  : 72% Q1 2020  มีสดัสว่นท่ีน้อยลงซึง่ผลมาจากยอดขายท่ี
ลดลงในเดือน 3 จากการปิดร้านค้า ตามนโยบายของทางภาครัฐ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส covid-19 
โดยท่ีรายได้จากขายสนิค้าแบบไมมี่ Stock (Non store retailing)  มีสดัสว่นยอดขายเพิ่มสงูขึน้   8% 2018 : 10% 2019 : 
15% Q1 2020 รายได้จาก Sabina export มีสดัสว่นการขายท่ีเพิ่มขึน้ 2% 2018 : 2% 2019 : 4% Q1 2020 สว่นรายได้
จาก OEM มีสดัสว่นไมเ่ปล่ียนแปลง 
 
กาํไรขัน้ต้น 
 

          

                       

  กําไรขัน้ต้นไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 355.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 52.9 % ซึง่ลดลง เม่ือเทียบกบั ไตรมาส1 

ปี 2562 มียอดเทา่กบั 421  ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 54.7 %   ลดลงจากการขายท่ีลดน้อยลง ในสว่นของร้านค้าปลีก และ
อตัราลดลงจากประสทิธิภาพการผลิตท่ีลดลง เพ่ือชะลอการผลติไมใ่ห้เกิดภาระสินค้าคงคลงัท่ีมากขึน้ และยงัเป็นสว่น
สําคญัของการรักษากระแสเงินสดในเดือนตอ่ๆไป การนําเข้าสินค้าในราคาท่ีถกูกวา่จากตา่งประเทศก็ถกูเล่ือนออก และ
ให้ลดน้อยลง เพ่ือให้สอดคล้องกบัการถกูปิดห้างร้านตาม พรก.ฉกุเฉิน  

 

Gross  Profit  Margin Q1 2019 Q1 2020
Produce 50.4% 52.2%
Sourcing 62.2% 54.6%

Sum  Gpm. 54.7% 52.9%



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาส 1 ปี 2563 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาส 1 ปี2563 เทา่กบั 273.8 ล้านบาท คิดเป็น 40.1% ตอ่ยอดรายได้รวม ซึง่
ลดลง -10.1 %  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562  บริษัทมีการปรับแผนการใช้จ่ายโดยทนัทีท่ี พรก.ฉกุเฉินประกาศใช้ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัยอดขายท่ีลดลง โดยเฉพาะการลดคา่ใช้จ่ายทางการตลาดอยา่งกะทนัหนั พร้อมทัง้การลดคา่เช่าพืน้ท่ีขาย
ทัว่ประเทศให้สมัพนัธ์กบัการท่ีคนไมอ่อกนอกบ้าน 

 

กาํไรสุทธิ 

               - กําไรสทุธิไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 70.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 10.3 % ลดลงจาก ไตรมาส 1 ปี 2562                   

 -26 %  ลดลงจาก ไตรมาส 4 ปี 2562  -27.1% 

 

                       
            
 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 
             สนิทรัพย์รวม ณ. 31 มีนาคม 2563  เท่ากับ 2,956.3  ล้านบาทลดลง  61.6  ล้านบาทหรือ เท่ากับ  
-2 %  ปัจจัยหลักมาจาก 

 -ลกูหนีก้ารค้าลดลง      84   ล้านบาท  (ปิดห้างร้านตามนโยบายของทางภาครัฐ) 
 -สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้   80  ล้านบาท  (สญูเสียโอกาสในการขายจากการปิดร้านค้า ทัง้ท่ี มีนาคม เป็นช่วงท่ีตัง้
เป้าขายสงูตามแผน วางตลาดสนิค้าใหม่ Invisible Wire ในเดือน 3,4 และ5) 
           -หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง 30 ล้านบาท  (ลดลงตามกลไกตลาดทนุ) 
           



             

              

             หนีส้ินรวม ณ. 31 มีนาคม 2563  เท่ากับ  1,048.5   ล้านบาทลดลง  108.4  ล้านบาทหรือ   เท่ากับ   

-9.4% ปัจจัยหลักมาจาก 

             -เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้  81  ล้านบาท  (เพ่ือใช้ในการหมนุเวียนในกิจการ) 
                -เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 44 ล้านบาท 

                -เจ้าหนีอ่ื้นลดลง 155 ล้านบาท (จ่ายโบนสัท่ีตัง้ไว้ตอนปลายปี) 
 

เงนิปันผล 

                ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ท่ี
ประชมุมีมติอนมุติัให้จ่ายปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินลา่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้วให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท รวมเป็นเงิน 
215.45 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมประจําปี 2562 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 198.08 ล้านบาท รวม
จ่ายเงินปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 1.19 บาท รวมเป็นเงิน 413.53 ล้านบาท 

                  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามท่ีจะเสนอให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติันัน้ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทออกไปโดยไมมี่กําหนด โดยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้นีเ้ป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562 จงึทําให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะพงึมีขึน้ตอ่ไปนัน้ ในวาระเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผล จะไมมี่
เงินปันผลท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                  

                                           ขอแสดงความนบัถือ                                      

  

                                            (นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ) 

                                            กรรมการ 

 


