
 

 

ท่ี ซบน.001/2563           
        21 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง   ชีแ้จงผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
                     

                    บริษัท ซาบีน่า จํากดั(มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานประจํา ปี 2562 ดงันี ้

 

 

รายได้รวม ไตรมาส 4 

รายได้รวมไตรมาส 4 ปี 2562  เทา่กบั 804.3  ล้านบาท เพิ่มขึน้ +3.8%  จากไตรมาส 4 ปี 2561  และลดลง 

-5.1% จากไตรมาส 3 ปี 2562 

            รายได้จากการขายสินค้าและบริการไตรมาส 4 ปี 2562 เทา่กบั 803.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +4.1% จากไตรมาส 4 

ปี 2561 และลดลง -4.9 % จากไตรมาส 3 ปี 2562 

รายได้รวม ปี2562  เทา่กบั 3,295  ล้านบาท เพิ่มขึน้ +6.2 % จาก  ปี2561 

              รายได้ขายสนิค้าและบริการ ปี2562 เท่ากบั 3,279.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +6.1 %  จาก ปี2561 

ไตรมาส 4 ปี
2562 2561 YoY% 2562 QoQ% 2562 2561 YoY%

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 803.3         771.8         4.1% 844.4         -4.9% 3,279.5       3,089.8       6.1%

รายไดจ้ากการบริการ -             -             0.2             -             

รวมรายได ้ 803.3         771.8         4.1% 844.4         -4.9% 3,279.7       3,089.8       6.1%

ตน้ทุนขาย 348.0         355.1         -2.0% 388.1         -10.3% 1,494.1       1,494.9       0.0%

กําไรข ัน้ตน้ 455.2         416.7         9.2% 456.3         -0.2% 1,785.6       1,595.0       12.0%

  % 56.7% 54.0% 54.0% 54.4% 51.6%

รายไดอ้ ืน่ 1.0             3.5             -69.7% 3.1             -65.7% 15.2           13.1           16.5%

 804.3  775.2 3.8%  847.5 -5.1%  3,295.0  3,102.9 6.2%

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 334.3         326.9         2.3% 310.4         7.7% 1,276.4       1,155.8       10.4%

กําไรก่อนดอกเบีย้ก่อนภาษี 121.9         93.2           30.8% 149.0         -18.2% 524.4         452.3         15.9%

  % 15.2% 12.0% 17.6% 15.9% 14.6%

ตน้ทุนทางการเงนิ 2.8             0.8             275.1% 2.6             9.2% 8.3             1.4             477.9%

ภาษีเงนิได ้ 22.5           17.0           32.1% 29.9           -24.7% 102.8         89.3           15.2%

 96.7  75.5 28.1%  116.6 -17.1%  413.2  361.6 14.3%

12.0% 9.7% 13.8% 12.5% 11.7%

ไตรมาส 3 ปี

รวมรายไดทั้ง้ส ิน้

กําไรสุทธิ

%

ลา้นบาท
ไตรมาส 4



 

 

รายได้แยกตามประเภท ปี 2562 

              

   
              

               ผลการดําเนินงานในปี 2562 ถือวา่ดีกวา่ท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา ต้องยอมรับวา่กําลงั
ซือ้ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ ไม่วา่จะเป็นการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีสง่ผลให้ ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค
ลดลง อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ออกกลยทุธ์ทางการตลาด การพฒันาผลติภณัฑ์ และการออกคอลเลคชัน่ใหม่ๆ  เช่น 
“บอดี ้บรา” โดยดงึ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบลูย์” มาเป็นพรีเซน็เตอร์ ทําให้สนิค้าดงักลา่วกลายเป็นสนิค้าไฮไลท์ 
ในช่วงปีท่ีผา่นมา รวมถงึกลยทุธ์ทางการขายออนไลน์ เช่น การทําบิ๊กแคมเปญ 11.11 และ 12.12 ซึง่ทําให้ยอดขายของ
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมาก 

                 

   รายได้แยกตามประเภท ไตรมาส 4 ปี 2562 

         - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand  643.7  ล้านบาท เพิ่มขึน้ +1.5 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 

           - ยอดขาย Non store retailing 72.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +33.9 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 

           - ยอดขาย Sabina export  5.3  ล้านบาท ลดลง -63.6 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 

           - ยอดขาย OEM 81.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +18.2 % เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 

     รายได้แยกตามประเภท ปี 2562 

           - ยอดขายในประเทศ Sabina  Brand  2,580.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +3.7 % เม่ือเทียบกบั ปี 2561 

           - ยอดขาย Non store retailing 335.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +32.3 % เม่ือเทียบกบั ปี 2561 

           - ยอดขาย Sabina export  76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ +25.7 % เม่ือเทียบกบั ปี 2561 

           - ยอดขาย OEM  287  ล้านบาท เพิ่มขึน้ +0.1 % เม่ือเทียบกบั ปี 2561 

ไตรมาส4 ไตรมาส4 YoY% ปี ปี YoY%

2562 % 2561 Q4 62/Q4 61 2562 % 2561 2562/2561

Sabina  -Retailer 643.7        80% 633.9        1.5% 2,580.9     79% 2,489.0     3.7%

 -Non store retailing 72.9          9% 54.4          33.9% 335.5        10% 253.6        32.3%

 -Export 5.3           1% 14.6          -63.6% 76.0          2% 60.5          25.7%

Oem 81.4          10% 68.9          18.2% 287.0        9% 286.8        0.1%

803.3        100% 771.8        4.1% 3,279.5     100% 3,089.8     6.1%

Million  Bht.

Sum



           

           
เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ ปี 2562 

 

 
            
              จาก chart  จะเหน็ได้วา่สดัสว่นรายได้จาก 4 โครงสร้างหลกัของบริษัท  มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม  คือรายได้ 
จากร้านค้าปลีกท่ีเปล่ียนจาก  86% 2017  : 81% 2018  : 79% 2019  มีสดัสว่นท่ีน้อยลงในอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้  
โดยท่ีรายได้จากขายสนิค้าแบบไมมี่ Stock (Non store retailing)  มีสดัสว่นยอดขายเพิ่มสงูขึน้  4% 2017 : 8% 2018 :  
10% 2019  ซึง่การขายแบบ  NSR  จะสามารถทําให้บริษัทสามารถประหยดัคา่ใช้จ่าย  ด้านการขายและบริหารได้มากขึน้  
สง่ผลให้เกิดกําไรสทุธิท่ีเพิ่มสงูขึน้  สว่นรายได้จาก Sabina export และรายได้จาก OEM สดัสว่นไมเ่ปล่ียนแปลง  
 
กาํไรขัน้ต้น 

ผลจากการเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลิตท่ีสงูขึน้  รวมถงึเพิ่มสดัสว่นการ  sourcing  สนิค้าท่ีมีคณุภาพ และ
ต้นทนุ ท่ีควบคมุได้ พร้อมทัง้ยงัได้ปัจจยับวก จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งคา่ขึน้ ทําให้กําไรขัน้ต้น สงูขึน้มาอยูท่ี่ 54.4% ใน
ปี 2019 

          

                        

 

 



 

 

Gross  Profit  Margin       2019 2018 

     Produce 53% 50% 

     Sourcing 59% 59% 

Sum Gpm. 54% 52% 
 

 

                                 

กําไรขัน้ต้นไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากบั 455.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 56.7 % ซึง่เพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบั ไตรมาส4 

ปี 2561 มียอดเทา่กบั 416.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 54 %  

กําไรขัน้ต้น ปี2562 เทา่กบั 1,785.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 54.4 % ซึง่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั ปี 2561 มียอด
เทา่กบั 1,595 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 51.6 %  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี2562 เทา่กบั 1,276.4 ล้านบาท คิดเป็น 38.7% ตอ่ยอดรายได้รวม ซึง่เพิ่มขึน้ 

+10.4 % เม่ือเทียบกบั  ปี2561 

 

 

 

 

 

  กาํไรสุทธิ 

               - กําไรสทุธิไตรมาส 4 ปี 2562 เทา่กบั 96.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 12 % เพิ่มขึน้จาก ไตรมาส 4 ปี 2561                   

 +28.1 %  ลดลงจาก ไตรมาส 3 ปี 2562  -17.1% 

                - กําไรสทุธิ ปี2562 เทา่กบั 413.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 12.5 % เพิ่มขึน้จาก ปี2561 เทา่กบั +14.3% 

 

 

        อนึง่ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีรายการพิเศษ บนัทกึคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (ปรับเพิ่มจาก 300 วนั เป็น 
400 วนั) เทา่กบั 14 ล้านบาท 



 
 
              

            
 
 
 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 
            

            สนิทรัพย์รวม ณ. 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ  3,017.9 ล้านบาทเพิ่มขึน้  415.9  ล้านบาทหรือ  
เท่ากับ +16 % ปัจจัยหลักมาจาก 

 -ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้       +15   ล้านบาท  (ยอดขายเพิ่มขึน้) 

 -สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้    +446  ล้านบาท  (เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการขายและการตลาด) 

           -สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ +22 ล้านบาท  

           

           หนีส้นิรวม ณ. 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ  1,157 ล้านบาทเพิ่มขึน้  390  ล้านบาทหรือ  เท่ากับ 

+50.9% ปัจจัยหลักมาจาก 

             -เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้  409  ล้านบาท  (เพ่ือใช้ในการหมนุเวียนในกิจการ รวมถงึใช้ในการผลิตสินค้า และซือ้

สนิค้า เพ่ือให้เพียงพอกบั เป้าหมายในการขาย และการตลาดท่ีวางไว้) 

 

 



 

 

งบกระแสเงนิสด 

                     

               

          

                      

กจิกรรมดาํเนินงาน 

  ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงนิสดสุทธิเท่ากับ  -105 ล้านบาทปัจจัยหลักมาจาก 

 - กําไรสทุธิ ปี  2562 เทา่กบั 413  ล้านบาท 

              - สนิค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึน้  เทา่กบั  +446  ล้านบาท   (ปริมาณสนิค้าให้เพียงพอกบันโยบายในการขาย และ
การตลาด) 
 

กจิกรรมลงทุน 

 ปี 2562  บริษัทมีกระแสเงนิสดสุทธิเท่ากับ  86.8  ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก 

 - ไถ่ถอนเงินลงทนุชัว่คราว  98.9  ล้านบาท  (เพ่ือใช้หมนุเวียนในกิจการ) 
 - จําหน่ายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  19.9  ล้านบาท  
              - ซือ้ทรัพย์สนิระหวา่งงวด  31  ล้านบาท  ( ขยายคลงัสนิค้าเพ่ือรองรับการขาย , ซือ้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือให้
ทนัสมยัย่ิงขึน้ ) 
 

 



 

 

กจิกรรมจัดหาเงนิ 

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงนิสดสุทธิเท่ากับ  22.9  ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก 

-จ่ายเงินปันผล -385.9 ล้านบาท  (100%  จากผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี  2018  เทา่กบั  0.54 บาท/หุ้น 
และ 99% จากผลประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2019 เทา่กบั 0.57บาท/หุ้น) 

-เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 408.9  ล้านบาท  (เพ่ือใช้หมนุเวียนในกิจการ  รวมถงึซือ้สนิค้า  sourcing  มากขึน้) 
 

เงนิปันผล 

                บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกั
ภาษีและหกัสํารองตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายเต็มจํานวน บริษัทฯ จึงไมต้่อง
จดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

                 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ี
ประชมุมีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี  2562  โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ  1.19 บาท  มีจํานวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงิน 413.53 ล้านบาท แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 
0.57 บาท มีจํานวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 198.08 ล้านบาท  และจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.62 
บาท จํานวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็น จํานวน เงิน 215.45 ล้านบาท  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ซึง่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2563  

     
  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                      
                                                       
 

                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                          ( นายสมคิด  ผดงุเกียรติศกัด์ิ ) 

                                                      กรรมการ 

 



 

  


