
 

 

ท่ี ซบน.009/2562           
        13 สงิหาคม 2562 

เร่ือง   ชีแ้จงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 2 ประจําปี 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
                     

                    บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2562 ดงันี ้

 

รายได้รวม ไตรมาส 2 

รายได้รวมไตรมาส 2 ปี 2562  เทา่กบั  868.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้  10.6%  จากไตรมาส 2 ปี 2561  และเพิ่มขึน้ 

12.2% จากไตรมาส 1 ปี 2562 

            รายได้จากการขายสินค้าและบริการไตรมาส 2 ปี 2562 เทา่กบั  861.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้  10.1% จากไตรมาส  2
ปี 2561 และเพิ่มขึน้  11.9 % จากไตรมาส 1 ปี 2562 

รายได้รวมคร่ึงปีแรก ปี2562 เทา่กบั 1,643.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.4 % จาก คร่ึงปีแรก ปี2561 

รายได้ขายสนิค้าและบริการคร่ึงปีแรก ปี2562 เทา่กบั 1,632.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.1 % จากคร่ึงปีแรก ปี2561 



 

 

รายได้แยกตามประเภท คร่ึงปีแรก 2562 

                 

         
                ผลจากการท่ีบริษัทมีนโยบายเพิ่มงบการโฆษณาและสง่เสริมการตลาดมากขึน้  ในคร่ึงปีแรกของปี  2562  ทํา
ให้ยอดขายร้านค้าปลีกเพิ่มสงูขึน้เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรกของปี  2561  เทา่กบั 8.4%  รวมถงึการขายแบบ Non store 

retailing (online)  ท่ีสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึน้  เม่ือเทียบกบัยอดขายคร่ึงปีแรก ของปี 2561  คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้
เทา่กบั 47.5%  สว่นทางด้าน Brand  Sabina  Export  ก็สามารถเติบโตขึน้  25.6%  สว่นยอดขายทางด้าน  OEM  

ลดลง 1.7%  จากปัญหา  Brexit  ท่ียงัดําเนินอยู่  ทําให้ลกูค้าขอเล่ือนการสง่มอบสนิค้าในบางสว่น          

    

             เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ คร่ึงปีแรก 2562 
 

 
 

              จาก chart  จะเหน็ได้วา่สดัสว่นรายได้จาก 4 โครงสร้างหลกัของบริษัท  มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม  คือรายได้
จากร้านค้าปลีกท่ีเปล่ียนจาก  86% 2017  : 81% 2018  : 79%  1H 2019  มีสดัสว่นท่ีน้อยลงในอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ 
โดยท่ีรายได้จากขายสนิค้าแบบไมมี่ Stock (Non store retailing) มีสดัสว่นยอดขายเพิ่มสงูขึน้  4% 2017 : 8% 2018 :  

ครึง่ปีแรก ครึง่ปีแรก YoY%

2562 % 2561 1H 19/1H 18

Sabina  -Retailer 1,285.8   79% 1,186.0  8.4%

 -Non store retailing 179.6   11% 121.7  47.5%

 -Export 36.0   2% 28.7  25.6%

Oem 130.4   8% 132.6  -1.7%

1,631.8   100% 1,469.1  11.1%Sum

Million  Bht.



 
 
11%  1H 2019  ซึง่การขายแบบ  NSR  จะสามารถทําให้บริษัทสามารถประหยดัคา่ใช้จ่าย  ด้านการขายและบริหารได้
มากขึน้  สง่ผลให้เกิดกําไรสทุธิท่ีเพิ่มสงูขึน้  สว่นรายได้จาก Sabina export สดัสว่นไมเ่ปล่ียนแปลง , รายได้จาก  Oem  
สดัสว่นรายได้ลดลง 1%  เม่ือเทียบกบัปี 2018  ผลจากการเล่ือนการสง่มอบสนิค้าของลกูค้าสืบเน่ืองมาจากวิกฤต  brexit  
ท่ียงัดําเนินอยู่ 
 
กาํไรขัน้ต้น 

ผลจากการเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลิตให้เพิ่มสงูขึน้  รวมถงึการ  sourcing  สนิค้าต้นทนุท่ีต่ํา  ในสดัสว่นท่ี
มากขึน้  สง่ผลให้เกิดกําไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ 

          

                             

 

กําไรขัน้ต้นไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 453 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 52.6 % ซึง่เพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบั ไตรมาส2 ปี 

2561 มียอดเทา่กบั 395.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 50.5 % 

กําไรขัน้ต้นคร่ึงปีแรก ปี2562 เทา่กบั 874 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 53.6 % ซึง่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั คร่ึงปีแรก ปี 
2561 มียอดเทา่กบั 759.5 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 51.7 %  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร คร่ึงปีแรก ปี2562 เทา่กบั 631.7 ล้านบาท คิดเป็น 38.4 % ตอ่ยอดรายได้รวม 
ซึง่เพิ่มขึน้ 16 % เม่ือเทียบกบั คร่ึงปีแรก ปี2561 

 

 

Gross  Profit  Margin 1H 2019 2018
Produce 53% 50%
Sourcing 57% 59%

Sum  Gpm. 54% 52%



 

 

อนึง่ใน ไตรมาส 2 ปี2562  มีรายการพิเศษ บนัทกึคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (ปรับเพิ่มจาก 300 วนั เป็น 
400 วนั) เทา่กบั 14 ล้านบาท หากไมมี่คา่ใช้จ่ายพิเศษ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร คร่ึงปีแรก ปี2562  เทา่กบั 617.7
ล้านบาท คิดเป็น 37.6 % ตอ่รายได้รวม ซึง่เพิ่มขึน้ 13.5 % เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรก ปี2561 

 

กาํไรสุทธิ 

               - กําไรสทุธิไตรมาส 2 ปี 2562 เทา่กบั 104.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 12.1% เพิ่มขึน้จาก ไตรมาส 2 ปี 2561                   
 8.6 %  เพิ่มขึน้จาก ไตรมาส 1 ปี 2562  10.1% 
               - กําไรสทุธิไตรมาส 2 ปี 2562 แบบปกติ (ไมน่บัรวม รายการพิเศษ) เท่ากบั 118.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา  
13.7% เพิ่มขึน้จาก ไตรมาส 2 ปี 2561 23.1 %  เพิ่มขึน้จาก ไตรมาส 1 ปี 2562  24.8% 

               - กําไรสทุธิคร่ึงปีแรก ปี2562 เทา่กบั 200.0 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 12.2 % เพิ่มขึน้จากคร่ึงปีแรก ปี2561 
เทา่กบั 13.7 % 
               - กําไรสทุธิคร่ึงปีแรก ปี2562 แบบปกติ (ไมน่บัรวม รายการพิเศษ) เทา่กบั 214 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 13.0 % 
เพิ่มขึน้จาก คร่ึงปีแรก ปี2561 เทา่กบั 21.7 %   

 

  
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 
            สนิทรัพย์รวม ณ. 30 มถุินายน 2562  เท่ากับ  2,821.6  ล้านบาทเพิ่มขึน้ 219.6  ล้านบาทหรือ  
เท่ากับ 8.4% ปัจจัยหลักมาจาก 

                    -เงินลงทนุชัว่คราวลดลง  110   ล้านบาท  (ใช้หมนุเวียนในกิจการ) 
 -ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้       44   ล้านบาท  (ยอดขายเพิ่มขึน้) 
 -สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้    268  ล้านบาท  (เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการขายและการตลาด) 
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            หนีส้นิรวม ณ. 30 มถุินายน 2562  เท่ากับ  964.8  ล้านบาทเพิ่มขึน้  198.1  ล้านบาทหรือ  เท่ากับ
25.8%  ปัจจัยหลักมาจาก 

-เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้  245  ล้านบาท  (ใช้หมนุเวียนในกิจการและ Sourcing สนิค้ามาเพ่ือสนบัสนนุนโยบาย 
การขายและการตลาด) 

-เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้  51 ล้านบาท 

-เจ้าหนีอ่ื้นลดลง 112 ล้านบาท 
 

งบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

กจิกรรมดาํเนินงาน 

 คร่ึงปีแรก ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงนิสดสุทธิเท่ากับ -173.9  ล้านบาทปัจจัยหลักมาจาก 

 -กําไรสทุธิคร่ึงปีแรก ปี  2562 เทา่กบั 200  ล้านบาท 
 -ลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้  เทา่กบั  -44  ล้านบาท  ( ยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ ) 
              -สนิค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึน้  เทา่กบั  -268  ล้านบาท   (ปริมาณสนิค้าให้เพียงพอกบันโยบายในการขาย และ
การตลาด) 
              -เจ้าหนีอ่ื้นท่ีลดลง  เท่ากบั  -112  ล้านบาท  
 

 



 

 

กจิกรรมลงทุน 

 คร่ึงปีแรกปี 2562  บริษัทมีกระแสเงนิสดสุทธิเท่ากับ  114.6  ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก 

 -ไถ่ถอนเงินลงทนุชัว่คราว  110  ล้านบาท  (เพ่ือใช้หมนุเวียนในกิจการ) 
 -หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง  20  ล้านบาท  
              -ซือ้ทรัพย์สนิระหวา่งงวด  -15  ล้านบาท  ( ขยายคลงัสนิค้าเพ่ือรองรับการขาย , ซือ้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือให้
ทนัสมยัย่ิงขึน้ ) 
 

กจิกรรมจัดหาเงนิ 

คร่ึงปีแรก ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงนิสดสุทธิเท่ากับ  56.9  ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก 

-จ่ายเงินปันผล -188 ล้านบาท  (100%  จากผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี  2018  เทา่กบั  0.54 บาท/หุ้น) 
-เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 245  ล้านบาท  (เพ่ือใช้หมนุเวียนในกิจการ  รวมถงึซือ้สนิค้า  sourcing  มากขึน้) 

เงนิปันผล 

               บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่  ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกัภาษี
และหกัสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายเตม็จํานวน  บริษัทฯ จึงไมต้่อง
จดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี  13 สงิหาคม 2562 ท่ีประชมุ
มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับงวด 6 เดือน แรก ปี 2562 จากกําไรสะสม เป็นเงิน หุ้นละ 0.57 บาท มี
จํานวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 198.08 ล้านบาท เงินปันผลดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 
และผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร โดยกําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน  
วนัท่ี 6 กนัยายน 2562 
    
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                                                        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                          ( นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ  ) 

                                                       กรรมการ 



 

 

              

  


