
  

 

ท่ี ซบน.001/2564           
       19 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
 
เร่ือง   ชีแ้จงผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
                    

                    บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานประจํา ปี 2563 ดงันี ้

                     ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ขยายออกไปเป็นวงกว้างอยา่งต่อเน่ือง 
ทัว่โลก ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ โดยท่ีประเทศไทย ได้รับ
ผลกระทบ ทําให้เกิดการ Lock Down ประเทศไทย ตัง้แตช่่วงปลายเดือน มีนาคม จนถงึกลางเดือน พฤษภาคม จงึค่อยมี
มาตรการผ่อนคลายการ Lock Down รวมถงึเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหมใ่นช่วงปลายปี มีการปิดห้างในพืน้ท่ีควบคมุ
สงูสดุ  จากเหตกุารณ์ดงักลา่วฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนกลยทุธ์ ในการบริหาร ทัง้ในด้านการผลิต 
การตลาด และการจดัจําหน่ายเพ่ือให้สอดคล้องกบัธุรกิจวิถีใหม่ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ทําให้เรายงัคงรักษาผลการดําเนินงาน
ท่ีเป็นกําไรสทุธิไว้ได้ 

                การปรับตวัด้านการผลติ การปรับกระบวนการผลิตเสือ้ชัน้ในมาเป็นผลติหน้ากากผ้า เพ่ือรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภค ทัง้ในรูปแบบการบริจาคให้หน่วยงานราชการ การจําหน่ายภายใต้ Brand ของลกูค้าแตล่ะองค์กร การผลิต
ภายใต้ Brand Sabina 

                     การปรับตวัในด้านการจดัจําหน่าย การขยายช่องทางการขายในรูปแบบ Online มากขึน้ รวมถงึการ
เช่ือมตอ่การขายแบบ Online และ Offline เข้าด้วยกนัเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

                            
 

 

รายได้รวม ไตรมาส 4 

รายได้รวมไตรมาส 4 ปี 2563  เทา่กบั 759.1  ล้านบาท ลดลง -5.6%  จากไตรมาส 4 ปี 2562  และลดลง 

-6.9% จากไตรมาส 3 ปี 2563 

            รายได้จากการขายสินค้าและบริการไตรมาส 4 ปี 2563 เทา่กบั 758 ล้านบาท ลดลง -5.6% จากไตรมาส 4 

ปี 2562 และลดลง -6.3 % จากไตรมาส 3 ปี 2563 

รายได้รวม ปี2563  เทา่กบั 2,913.8  ล้านบาท ลดลง -11.6 % จาก  ปี2562 

              รายได้ขายสนิค้าและบริการ ปี2563 เท่ากบั 2,898 ล้านบาท ลดลง -11.6 %  จาก ปี2562 

 

รายได้แยกตามประเภท ปี 2563 

             

    

ไตรมาส 4 ปี
2563 2562 YoY% 2563 QoQ% 2563 2562 YoY%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 755.7         803.3         -5.9% 799.5         -5.5% 2,895.7       3,279.5       -11.7%

รายไดจ้ากการบริการ 2.3             9.4             -75.3% 2.3             0.2             856.4%

รวมรายได ้ 758.0         803.3         -5.6% 808.9         -6.3% 2,898.0       3,279.7       -11.6%

ตน้ทุนขาย 377.0         348.0         8.3% 428.3         -12.0% 1,524.8       1,494.1       2.1%

กําไรข ัน้ตน้ 381.1         455.2         -16.3% 380.6         0.1% 1,373.2       1,785.6       -23.1%

  % 50.3% 56.7% 47.1% 47.4% 54.4%

รายไดอ้ ืน่ 1.1             1.0             2.1% 6.2             -82.8% 15.8           15.2           4.0%

 759.1  804.3 -5.6%  815.1 -6.9%  2,913.8  3,295.0 -11.6%

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 293.6         334.3         -12.2% 277.5         5.8% 1,034.1       1,276.4       -19.0%

กําไรก่อนดอกเบีย้ก่อนภาษี 88.5           121.9         -27.4% 109.4         -19.1% 354.9         524.4         -32.3%

  % 11.7% 15.2% 13.4% 12.2% 15.9%

ตน้ทุนทางการเงนิ 2.0             2.8             -30.3% 2.0             -0.8% 9.1             8.3             9.3%

ภาษีเงนิได ้ 16.4           22.5           -27.1% 21.6           -24.2% 69.0           102.8         -32.9%

 70.2  96.7 -27.4%  85.8 -18.2%  276.8  413.3 -33.0%

9.2% 12.0% 10.5% 9.5% 12.5%

รวมรายไดทั้ง้ส ิน้

กําไรสุทธิ

%

ลา้นบาท
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ปี

ไตรมาส4 ไตรมาส4 YoY% ปี ปี YoY%

2563 % 2562 Q4 20/Q4 19 2563 % 2562 20/19

Sabina  -Retailer 548.4        72% 643.7        -14.8% 2,005.8     69% 2,580.9     -22.3%

 -Non store retailing 125.3        17% 72.9          72.0% 554.4        19% 335.5        65.2%

 -Export 24.0          3% 5.3           352.0% 70.0          3% 76.0          -7.9%

Oem 58.0          8% 81.4          -28.8% 265.5        9% 287.0        -7.5%

755.7        100% 803.3        -5.9% 2,895.7     100% 3,279.5     -11.7%

Million  Bht.

Sum



 

                

                   ด้านการจําหน่ายแบบ Retailer ซึง่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้เกิดการ Lock 
Down ห้างร้าน ตัง้แตช่่วงปลาย มีนาคมจนถงึประมาณกลาง พฤษภาคม จงึสามารถกลบัมาเปิดร้านค้าได้อีกครัง้  รวมถงึ
การแพร่ระบาดรอบ 2 ท่ีเกิดขึน้ในช่วงปลาย ธนัวาคม ในจงัหวดัสมทุรสาคร ทําให้เกิดการชะลอตวัของธุรกิจ 

                    ด้านการจําหน่ายแบบ Non store retailing  บริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขาย และขยายช่องทางจดัจําหน่าย ได้
มากขึน้ ทําให้ยอดขายของ NSR ปี 2563 เทา่กบั 554.4 ล้านบาท มากขึน้กวา่ปี 2562 เทา่กบั 218.9 ล้านบาท เทียบเทา่
กบั 65.2 %  

                      ด้านการขายแบบ Sabina Export & OEM  ผลจากสถานการณ์ ดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก ประเทศคูค้่าของ
บริษัทฯ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ประเทศ  CLMV & องักฤษและโซนยโุรปเป็นหลกั  ซึง่ยงัได้รับผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองมา
โดยตลอด มีการเปิดและปิด การ Lock Down ของแตล่ะประเทศแตล่ะช่วงเวลาอยูต่ลอด ทําให้ยอดในการสัง่ซือ้ลดลง ถงึ
กระนัน้ก็ตาม ทางบริษัทฯได้ปรับกลยทุธการจดัจําหน่าย มาจําหน่ายหน้ากากผ้า ให้กบัผู้บริโภคท่ีเป็นหน่วยงานตา่งๆแทน
ทําให้ยอดขายทางด้าน OEM มากขึน้เพ่ือมาทดแทนในสว่นท่ีขาดไป 

   รายได้แยกตามประเภท ไตรมาส 4 ปี 2563 

         - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand  548.4  ล้านบาท ลดลง -14.8 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 

           - ยอดขาย Non store retailing 125.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +72 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 

           - ยอดขาย Sabina export  24  ล้านบาท เพิ่มขึน้ +352 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 

           - ยอดขาย OEM 58 ล้านบาท ลดลง -28.8 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 

     รายได้แยกตามประเภท ปี 2563 

           - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand 2,005.8 ล้านบาท ลดลง -22.3 % เม่ือเทียบกบั ปี 2562 

           - ยอดขาย Non store retailing 554.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +65.2 % เม่ือเทียบกบั ปี 2562 

           - ยอดขาย Sabina export  70 ล้านบาท ลดลง -7.9 % เม่ือเทียบกบั ปี 2562 

           - ยอดขาย OEM  265.5  ล้านบาท ลดลง -7.5 % เม่ือเทียบกบั ปี 2562 

           
    เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ ปี 2563 

                                    



               
               
จาก chart  จะเหน็ได้วา่สดัสว่น รายได้จาก 4 โครงสร้างหลกัของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม คือ รายได้จากร้านค้า
ปลีกท่ีเปล่ียนจาก 81%2018: 79%2019: 69%2020 ซึง่ปรับลดลงจาก สภาวะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วโดยท่ีรายได้
จากการขายสนิค้าแบบไมมี่ stock (Non store retailing) มีสดัสว่นยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 8%2018: 10%2019: 19%2020 ซึง่
สอดคล้องกบัการขายในแบบธุรกิจวิถีใหมท่ี่เกิดขึน้ สว่นรายได้จาก Sabina export เปล่ียนเป็น 3%2020 และรายได้จาก
การขาย OEM สดัสว่นไมเ่ปล่ียนแปลง  
 

กาํไรขัน้ต้น 

 ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สง่ผลกระทบกบักําไรขัน้ต้น ดงันี ้    
 
- กําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดลง ดงันัน้ปัจจยัท่ีจะเพิ่มความต้องการซือ้ของผู้บริโภค คือ ราคาสินค้าท่ีเอือ้มถงึ 

รวมถงึ การสง่เสริมการขายท่ีสามารถจงูใจ ผู้บริโภคได้ ซึง่ทําให้ต้นทนุตอ่รายได้สงูขึน้ กําไรขัน้ต้นก็จะลดลงมาตามลําดบั 

- ในช่วงแรกของการเกิดวิกฤต ได้เกิดการขาดแคลนหน้ากากกบัประชาชน เป็นจํานวนมากบริษัทฯ ได้ผลิต
หน้ากากผ้าเพ่ือบริจาคให้กบัหน่วยงานราชการ รวมถงึการผลิตเพ่ือจําหน่ายให้กบัองค์กรตา่งๆ ภายใต้ Brand ของลกูค้า 
รวมถงึภายใต้ Brand Sabina ซึง่กําไรขัน้ต้น ของสนิค้าดงักลา่วจะน้อยกวา่ผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ใน ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของ
บริษัทฯ 

กําไรขัน้ต้นปี 2563 เทา่กบั 1,373.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 47.4% 

ในปี 2563 สดัสว่นของ Produce & Sourcing เทา่กบั 54% & 46% สดัสว่นของ Sourcing ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ๆ ท่ี
ปริมาณของ Sourcing ปี2563 ใกล้เคียงกบั ปี2562 เน่ืองมาจาก ปริมาณการผลติเองของบริษัทในปี 2563 ลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2562 ในอตัรา -29% จงึทําให้สดัสว่นของ Produce กบั Sourcing เปล่ียนไป 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

                  
                       คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2563 เทา่กบั 1,034.1 ล้านบาท คิดเป็น 35.5% ตอ่ยอดรายได้รวม ซึง่
ลดลง 242.3 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา -19.0% เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองมาจาก คา่ใช้จ่ายในหลายๆ ด้านท่ีลดลง เช่น การ
โฆษณาและการตลาด ซึง่ปรับเปล่ียนมาเป็นด้าน Online มากขึน้ ซึง่คา่ใช้จ่ายในด้านนีป้ระหยดักวา่และเข้าถงึลกูค้าได้
เฉพาะเจาะจงได้มากขึน้ คา่ใช้จ่ายด้านการสง่เสริมการขายท่ีลดลง เน่ืองจาก สถานการณ์โควิด-19 ทําให้ไมส่ามารถจดั
รายการตา่งๆ หรือจดัได้น้อยลงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัของภาครัฐ คา่ใช้จ่ายด้านค่าเช่าและคา่บริการ ร้านค้า
ซึง่ทางบริษัทฯได้รับสว่นลดคา่ใช้จ่ายดงักลา่วในช่วงท่ีเกิด Lock down ห้างร้าน ตามมาตรการของทางภาครัฐ คา่ใช้จ่าย
ด้านคนท่ีลดลง ผลจากการท่ีพนกังานบางสว่น ลาออกไปประกอบอาชีพอิสระ หรือกลบัถ่ินฐานตวัเอง ตามความสมคัรใจ 
โดยบริษัทฯไมไ่ด้จ้างออก หรือมีมาตรการเกษียณอายกุ่อนกําหนดแตอ่ยา่งใด 

 

  กาํไรสุทธิ 

               - กําไรสทุธิไตรมาส 4 ปี 2563 เทา่กบั 70.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 9.2 % ลดลงจาก ไตรมาส 4 ปี 2562                   
 -27.4 %  ลดลงจาก ไตรมาส 3 ปี 2563  -18.2% 
                - กําไรสทุธิ ปี2563 เทา่กบั 276.8  ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 9.5 % ลดลงจาก ปี2562 เทา่กบั -33.0% 
 
เงนิปันผล 

                บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกั
ภาษีและหกัสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายเต็มจํานวน บริษัทฯ จึงไมต้่อง
จดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

                 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ี
ประชมุมีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี  2563  โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ  0.80 บาท  มีจํานวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงิน 278.00 ล้านบาท แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 
0.35 บาท มีจํานวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 121.63 ล้านบาท  และจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.45 
บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็น จํานวน เงิน 156.38 ล้านบาท  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ใน
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ซึง่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2564  

     
  
 

 

 



 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                      
                                                       
 

                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                          ( นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ ) 

                                                      กรรมการ 

 

 

  


