
 

ท่ี ซบน.013/2564           
        15 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง   ชีแ้จงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 3 ประจําปี 2564 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
                    
                   ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2564 ยงัคงเผชิญกบัผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ระลอกใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แต่ปลายปี 2563 รวมถงึมาตรการควบคมุโรคท่ีเข้มงวดท่ีเกิดขึน้ในช่วงเดือน 7-8 ท่ีต้อง 
ปิดจดุขาย ตามคําสัง่ของทางภาครัฐ ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภค รวมถงึกิจกรรมตา่งๆทางเศรษฐกิจถดถอยในภาค 

รวม ถงึกระนัน้ก็ตามทางภาครัฐได้มีการผอ่นคลายมาตรการป้องกนัโรคโควิด-19 ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน ทําให้แนวโน้ม 

กําลงัซือ้ของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจดีขึน้ 

                   ทางบริษัทฯได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลายและตรงเป้าหมาย รวมถงึการควบคมุดแูลต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ทําให้ผลประกอบการ 9 เดือน ในปี 2564 สามารถทํากําไรได้ 

เทา่กบั 196.2 ล้านบาท 
                   

                    บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ดงันี ้

 

 

 

 

 

ไตรมาส 3 9 เดอืน
2564 2563 YoY% 2564 QoQ% 2564 2563 YoY%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 541.0         808.9         -33.1% 625.7         -13.5% 1,831.9       2,140.0       -14.4%

รายไดจ้ากการบริการ

รวมรายได ้ 541.0         808.9         -33.1% 625.7         -13.5% 1,831.9       2,140.0       -14.4%

ตน้ทุนขาย 268.1         428.3         -37.4% 317.3         -15.5% 933.5         1,147.8       -18.7%

กําไรข ัน้ตน้ 272.9         380.6         -28.3% 308.4         -11.5% 898.3         992.1         -9.5%

  % 50.4% 47.1% 49.3% 49.0% 46.4%

รายไดอ้ ืน่ 6.1             6.2             -1.7% 7.4             -17.1% 20.7           14.8           40.4%

 547.2  815.1 -32.9%  633.1 -13.6%  1,852.6  2,154.7 -14.0%

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 207.9         277.5         -25.1% 236.9         -12.3% 668.6         740.5         -9.7%

กําไรก่อนดอกเบีย้ก่อนภาษี 71.1           109.4         -35.0% 78.9           -9.8% 250.5         266.4         -6.0%

  % 13.0% 13.4% 12.5% 13.5% 12.4%

ตน้ทุนทางการเงนิ 1.2             2.0             -39.0% 1.1             5.6% 3.7             7.1             -47.7%

ภาษีเงนิได ้ 14.8           21.6           -31.7% 15.1           -2.5% 50.5           52.6           -4.0%

 55.2  85.8 -35.7%  62.6 -11.9%  196.2  206.7 -5.0%

10.1% 10.5% 9.9% 10.6% 9.6%%

ลา้นบาท
ไตรมาส 3 ไตรมาส 2

รวมรายไดทั้ง้ส ิน้

กําไรสุทธิ

9 เดอืน



 

รายได้รวม ไตรมาส 3 

รายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2564  เทา่กบั  547.2 ล้านบาท ลดลง  32.9%  จากไตรมาส 3 ปี 2563  และลดลง 
13.6 % จากไตรมาส 2 ปี 2564 

               รายได้จากการขายสินค้าและบริการไตรมาส 3 ปี 2564 เทา่กบั 541.0 ล้านบาท ลดลง 33.1% จากไตรมาส3 

ปี2563 และลดลง 13.5% จากไตรมาส 2 ปี2564 
รายได้รวม งวด 9 เดือน ปี2564 เทา่กบั 1,852.6 ล้านบาท ลดลง 14 % จาก งวด 9 เดือน ปี2563 

รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ งวด9 เดือนปี 2564 เทา่กบั1,831.9 ลดลง 14.4% จากงวด 9 เดือนปี2563 
 

รายได้แยกตามประเภท ปี 2564 

               

  

 รายได้แยกตามประเภท ไตรมาส 3 ปี 2564 

         - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand  272.9  ล้านบาท ลดลง 52.3% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3ปี 2563 

           - ยอดขาย Non store retailing 181.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.9 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 

           - ยอดขาย Sabina export  4.8  ล้านบาท ลดลง 56.1 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 

           - ยอดขาย OEM 82.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.2 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 

  รายได้แยกตามประเภท งวด 9 เดือน ปี 2564 

           - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand 1,103.1  ล้านบาท ลดลง 24.3 % เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 

           - ยอดขาย Non store retailing 475.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.9 % เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 

           - ยอดขาย Sabina export  44.5 ล้านบาท ลดลง 3.2 % เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 

           - ยอดขาย OEM 208.4  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.5 % เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน ปี 2563 

               
                  
 

ไตรมาส3 ไตรมาส3 YoY% 9 เดอืน 9 เดอืน YoY%

2564 % 2563 Q3 21/Q3 20 2564 % 2563 9M 21/9M 20

Sabina  -Retailer 272.9            50% 572.7            -52.3% 1,103.1          60.2% 1,457.5          -24.3%

 -Non store retailing 181.3            34% 145.1            24.9% 475.8            26.0% 429.0            10.9%

 -Export 4.8                1% 10.8              -56.1% 44.5              2.4% 45.9              -3.2%

Oem 82.1              15% 80.3              2.2% 208.4            11.4% 207.5            0.5%

541.0            100% 808.9            -33.1% 1,831.9          100% 2,140.0          -14.4%Sum



 

                    ในไตรมาส 3 ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนพนกังานขาย offline  ท่ีประจําร้านค้าท่ีถกู Lock down 29 

จงัหวดั ให้มาขาย online ได้ด้วยการใช้โปรแกรม Sabina@home ในช่วง lock down ทางบริษัทฯ ยงัมีการออกสนิค้า
ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ืองโดยเฉพาะ สนิค้าท่ีเหมาะกบัการ work from home เช่น Nipple pad, Soft bar, plus side, etc  
และยงัมีการจดั Campaign สนิค้าราคาเดียวเช่น 350 450 และ550 บาท เพ่ือให้สอดคล้องไปกบัสภาพกําลงัซือ้ในช่วง 
เศรษฐกิจถดถอยเพราะ Covid ทางด้านการขายแบบ Nsr ใน platform ทัง้ e commerce และ social commerce ก็มี
ความคกึคกัมากในช่วง lock down การมีสนิค้าและ campaign ราคาเดียวดงักลา่วจงึเป็นการสนบัสนนุให้เกิดยอดขาย
ทางด้าน online ให้เติบโตได้รวดเร็วย่ิงขึน้  

 

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ งวด 9 เดือนปี 2564 

 

                                                         
    

              จาก chart  จะเหน็ได้วา่สดัสว่นรายได้จาก 4 โครงสร้างหลกัของบริษัท  มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม  คือรายได้
จากร้านค้าปลีกท่ีเปล่ียนจาก  79% 2019  : 69%  2020 : 60% 9M 2021 มีสดัสว่นท่ีน้อยลง โดยท่ีรายได้จากขายสนิค้า
แบบไมมี่ Stock (Non store retailing) มีสดัสว่นยอดขายเพิ่มสงูขึน้  10% 2019 : 19% 2020 : 26% 9M 2021 ซึง่
สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปเป็นแบบ New Normal การซือ้ขายในแบบ ออนไลน์มากขึน้ รวมถงึการ
ขายแบบ  NSR  จะสามารถทําให้บริษัทสามารถประหยดัคา่ใช้จ่าย  ด้านการขายและบริหารได้มากขึน้  สง่ผลให้เกิดกําไร
สทุธิท่ีเพิ่มสงูขึน้  สว่นรายได้จาก Sabina export สดัสว่นไมเ่ปล่ียนแปลง รายได้จาก  OEM 9M 2021 สดัสว่นรายได้
เพิ่มขึน้เป็น 11 %  เม่ือเทียบกบัปี 2020 ท่ี 9% 
 
 

 

 

 

 

 



 

กาํไรขัน้ต้น 

                    

                    
         

                  กําไรขัน้ต้นไตรมาส 3 ปี 2564  เทา่กบั 272.9 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 50.4 % ซึง่ลดลง 11.5 % เม่ือเทียบกบั 
ไตรมาส2 ของปีนี ้และลดลง 28.3 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ของปี 2563  

 กําไรขัน้ต้นงวด 9 เดือน ปี2564 เทา่กบั 898.3 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 49.0 % ซึง่ลดลง 9.5% เม่ือเทียบกบั 
งวด 9 เดือนปี 2563  

 จากการทํา Campaign ราคาเดียวทําให้ บริษัทฯ รักษาต้นทนุได้ดีขึน้กวา่การลดราคาแบบเป็นเปอร์เซน็ต์
ในช่วงภาวะฝืดเคือง ทางด้านการผลิตบริษัทฯ ได้กลบัมาผลิตชดุชัน้ในท่ีให้ผลกําไรมากกวา่การผลติหน้ากากผ้าในช่วงไตร
มาส3ปีท่ีแล้ว 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารงวดไตรมาส 3 ปี2564  เทา่กบั 207.9 ล้านบาท คิดเป็น  38 % ตอ่ยอดรายได้
รวม ซึง่ลดลง 25.1 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร งวด 9 เดือน ปี2564  เทา่กบั 668.6  ล้านบาท คิดเป็น 36.1 % ต่อยอดรายได้
รวม ซึง่ลดลง 9.7 % เม่ือเทียบกบั งวด 9 เดือน ปี2563 ท่ีมีอตัรา 34.4 % ตอ่ยอดรายได้รวม  

การควบคมุคา่ใช้จ่ายให้ต่ําลงอยา่งมีประสทิธิภาพเกิดจากการใช้งบประมาณทางการตลาดท่ีมุ่งเน้นการ
สง่เสริมการขายมากกวา่ไตรมาส 3 เม่ือปีก่อน อีกทัง้การมุ้งเน้นการใช้จ่ายทางการตลาด online ท่ีตรงกลุม่เป้าหมาย
สามารถสะท้อนการขายให้เหน็ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่การมุง่เน้นการทําการตลาดแบบ offline อยา่งในอดีต 
จากการ Lock down ยงัทําให้บริษัทฯประหยดัค่าเช่าร้านค้าแตก่ลบัมุง่เน้นการขายแบบ DTC (Direct to customer) ท่ี
ไมต้่องเช่าพืน้ท่ีหรือเช่าร้านในการขาย การขายทางตรงเหลา่นีไ้ด้เพิ่มมากขึน้หลายช่องทางจากภาวะ Covid ซึง่จะ
กลายเป็น next normal สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถลดคา่ใช้จ่ายได้มากขึน้ตอ่ไปในอนาคตอีกด้วย 

 



 

กาํไรสุทธิ 

               - กําไรสทุธิไตรมาส 3 ปี 2564 เทา่กบั 55.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 10.1 % ลดลงจาก ไตรมาส 3 ปี 2563              
 35.7 %  ลดลงจาก ไตรมาส 2 ปี 2564  11.9 % 
                - กําไรสทุธิงวด 9 เดือน ปี2564 เทา่กบั 196.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 10.6 % ลดลงจาก งวด 9 เดือน ปี2563
เทา่กบั 5.0%  
               อตัรากําไรสทุธิเพิ่มมากขึน้จากการเรียนรู้การอยูก่บัโควิดมาถงึ 3 รอบทําให้บริษัทฯ เรียนรู้ประโยชน์ต่างๆ เช่น
การควบรวมบางแผนกเข้าด้วยกนัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิ่ม competency พนกังาน และจากการ work from home, 
training from home, sales from home ตลอดจนคา่เดินทาง ค่าท่ีพกั การลดพืน้ท่ีการขายและการลดพืน้ท่ีใช้สอยใน       
สํานกังาน เหลา่นีไ้ด้ถกูกําหนดให้เป็นนโยบายใหมห่ลงัจากโควิดผา่นไปเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการทําอตัรากําไรให้สงูย่ิงขึน้
ในปีตอ่ๆไป 
 
                                                 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ  

                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท  
  งบการเงนิรวม
ผลการดาํเนินงาน  2562 2563 9M 2564  
1. รายได้รวม  3,294.96 2,913.83 1,852.59  
2. รายได้จากการขายและบริการ  3,279.74 2,898.00 1,831.88  
3. กําไรขัน้ต้น  1,785.61 1,373.20 898.30  
4. กําไรจากการดําเนินงาน  504.83 332.11 229.70  
5. กําไรสทุธิ  413.25 276.81 196.22  
    
สถานะทางการเงนิ    
1. สนิทรัพย์รวม  3,017.91 2,803.94 2,600.25  
2. หนีส้นิรวม  1,156.97 1,008.83 883.08  
3. สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  1,860.94 1,795.11 1,717.17  
    
อัตราส่วนทางการเงนิ    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)  2.33 2.54 2.87  
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)  8.00 7.10 7.49  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า)  1.11 1.03 0.93  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)   8.43 10.96 9.82  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   
อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  54.44 47.38 49.04  
อตัรากําไรสทุธิ (%)  12.54 9.50 10.59  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)   22.36 15.14 15.48  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)   14.71 9.51 9.87  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  0.62 0.56 0.51  

  



             
                 ภาพรวมผลประกอบการ 9 เดือน ปี2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ,การลอ็คดาวน์ของ
ภาครัฐ, กําลงัซือ้และภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย, การคลายลอ็คดาวน์ของทางภาครัฐ ปี2564 
                 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถทํากําไรสทุธิ 9 เดือนในปี 2564 เทา่กบั 196.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
เทา่กบั 10.6% 
                 สนิทรัพย์ทางการเงิน ณ. สิน้เดือน 9 ปี2564 เทา่กบั 2,600.2 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบั ปี2563 เท่ากบั 
203.7 ล้านบาท สืบเน่ืองมาจากลกูหนีก้ารค้า ณ.สิน้เดือน 9 ปี2564  ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2563 เทา่กบั 96.4 ล้านบาท 
ผลมาจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภคยงัไมพื่น้ตวัจากสถานการณ์ในช่วง Q3 ปี 2564  
                สินค้าคงเหลือ ณ สิน้เดือน 9 ปี2564 เทา่กบั 1,366.8 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2563 เทา่กบั 37.1 
ล้านบาท ผลมาจากการบริหารการผลิต: การ sourcing สนิค้าสําเร็จรูป; การบริหารสตอ็กสนิค้าคงเหลือให้สอดคล้องกบั
ปริมาณยอดขายท่ีเกิดขึน้ และให้เข้ากบัสถานการณ์ของเศรษฐกิจในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุไม่
ก่อให้เกิด ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายเกินความจําเป็นรวมถงึสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 
 

เงนิปันผล 

                  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่  ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกั
ภาษีและหกัสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายเต็มจํานวน  บริษัทฯ จงึไม่
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

                  ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี  13 สงิหาคม 2564 ท่ี
ประชมุมีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 จากกําไรสะสมเป็นเงิน หุ้นละ 0.41 บาท 
มีจํานวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 142.475 ล้านบาท เงินปันผลดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ี
จ่าย และผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร โดยกําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน   
วนัท่ี 10 กนัยายน 2564  
  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                      
                                                       

                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                          ( นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ ) 

                                                        กรรมการ 


