
 

 

 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม  2561 

 

เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงันี ้

 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม  2560 และ 2561  รายได้จากการขายของบริษัทฯ เท่ากบั 355.2   
ล้านบาท และ 374.3 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 5.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายผลติภณัฑ์เดิม
ที่เพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เร่ิมจ าหน่ายระหว่างปี  2560  ที่เร่ิมรับรู้รายได้เต็มงวดในปี  2561 โดย
ผลติภณัฑ์ที่มียอดขายเพิ่มขึน้มากที่สดุยงัเป็นผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ท่ีมียอดขายรวมเพิ่มขึน้ 11.7 ล้านบาท โดยมาจาก
ปริมาณขายเป็นหลกั ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุม่ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า หากพิจารณารายได้ตามกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์จะพบวา่รายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์ชุดของขวญั เติบโตขึน้มากกวา่ 2 เท่าหรือ  คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 120 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนีห้ากพิจารณารายได้ตามการขายในประเทศและต่างประเทศ จะพบวา่ รายได้จาก
การขายภายในประเทศ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม เพิ่มขึน้จาก 262.3 ล้านบาท ในปี 2560  เป็น 299.1
ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 14.0  รายได้จากการขายตา่งประเทศ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม ลดลงจาก 92.89 ล้านบาท ในปี 2560    เป็น 75.27 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากการชะลอการส่งสินค้า
หลงัจากได้รับใบอนญุาตจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศจีน (CFDA) เมื่อต้นปี 2561 ซึ่งท าให้บริษัทฯต้องท าการ
ปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วให้เป็นไปตามใบอนญุาติที่ได้รับ โดยใช้เวลาปรับปรุงประมาณ 2 เดือน 



 

 

 
 

 

สายผลติภณัฑ์/กลุม่ธุรกิจ 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม     
1. รายได้จาการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทฯ     
1) ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 296.9 82.7 308.6 79.8 
2) ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวกาย 3.8 1.1 1.4 0.4 
3) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้า 21.6 6.0 12.4 3.2 
4) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย 18.5 5.1 22.2 5.7 
5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู 13.2 3.7 8.9 2.3 
6) ชดุของขวญั 13.2 3.7 29.0 7.5 
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ รวม 

367.2 102.3 382.5 98.9 

หกั สว่นลด (12.0) (3.3) (8.2) (2.1) 
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ – สทุธิ  

355.2 99.0 374.3 96.8 

2. รายได้จากการรับจ้างผลติผลติภณัฑ์บ ารุงผิวภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าอื่น (OEM) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

รายได้จากการขายรวม 355.2 99.0 374.3 96.8 

รายได้อื่น/1 3.7 1.0 12.3 3.2 

รวม 358.9 100.0 386.6 100.0 

หมายเหต:ุ  /1 รายได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 รายได้จากการขายแบง่ตามสถานท่ี 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม     
1. รายได้จากการขายภายในประเทศรวม 262.3 73.1 299.1 77.3 
2. รายได้จากการขายตา่งประเทศรวม 92.9 25.9 75.22 19.5 

รายได้จากการขายรวม 355.2 99.0 374.3 96.8 

รายได้อื่น/1 3.7 1.0 12.3 3.2 

รวม 358.9 100.0 386.6 100.0 

หมายเหต:ุ  /1 รายได้อื่นโดยหลกัได้แก่ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 

 

ต้นทนุขาย  

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ เงินเดือนและคา่จ้างของพนกังานฝ่ายผลติ คา่เสือ่ม
ราคาอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรในการผลิต ค่าพาหนะขนสง่และเดินทาง และต้นทนุขายอื่น โดยต้นทนุขายส าหรับงวด
สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม  2560 และ 2561 เทา่กบั 110.5 ล้านบาท และ 101.0 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัรา
ลดลงร้อยละ 8.6 ซึ่งการลดโดยหลกัมาจากต้นทุนวตัถดุิบและบรรจุภณัฑ์ที่ลด เป็นผลจากการที่บริษัทฯออกผลิตภณัฑ์
ใหมเ่พิ่มขึน้และสดัสว่นการใช้บรรจภุณัฑ์ที่ต้องน าเข้าจากตา่งประเทศลดลง 

ต้นทนุขาย 

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 94.3 85.3 81.6 80.8 
เงินเดือนและคา่จ้าง 10.7 9.7 12.3 12.2 
คา่เสือ่มราคาของโรงงานและเคร่ืองจกัร 3.7 3.3 4.2 4.2 
คา่พาหนะขนสง่และเดินทาง 0.6 0.5 0.7 0.7 
ต้นทนุขายอื่น 1.2 1.1 2.2 2.2 
รวมต้นทนุขาย 110.5 100.0 101.0 100.0 
อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายรวม  31.1  27.0 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ)   68.9  73.0 

 



 

 

 

ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 244.7 ล้านบาท และ 
273.3 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 68.9 และร้อยละ 73.0 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรขัน้ต้น
ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ซึง่ผลติภณัฑ์ในกลุ่มบ ารุง
ผิวหน้ามีอตัราก าไรขัน้ต้นโดยเฉลีย่สงูกวา่ผลติภณัฑ์ประเภทอื่น อีกทัง้เนื่องจากบริษัทลดสดัสว่นการใช้บรรจภุณัฑ์ที่
น าเข้าจากตา่งประเทศท าให้ต้นทนุการผลติลดลง สาเหตดุงักล่าวท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 

 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 

คา่ใช้จา่ยในการขาย ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและคา่สง่เสริมการขาย  คา่ใช้จา่ยพนกังานขาย คา่ใช้จา่ย
ในการขนสง่ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2561 คา่ใช้จา่ยจากการขายเทา่กบั 146.2  ล้านบาท 
และ 119.6  ล้านบาท ซึง่คา่ใช้จ่ายในการขายดงักลา่วลดลงเมือ่เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลเนื่องมาจากเมื่อ
ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาสงูกวา่อตัราปกติ เนื่องจากเหตกุารณ์ไมป่กติในไตรมาส 4 ปี 2559 
สง่ผลให้มีการเลือ่นการออกโฆษณามา ไตรมาส 1 ปี 2560   

นอกจากนีส้นิค้าที่ออกใหมใ่นไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นการน าผลติภณัฑ์เดิมมาเพิม่รูปแบบบรรจภุณัฑ์เป็นแบบ
ซอง ซึง่ได้รับปัจจยับวกจากการโฆษณาในสนิค้าขนาดปกติ สง่ผลให้ไมต้่องมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณามากเทา่การออก
สนิค้าใหมท่ัว่ไป 

คา่ใช้จา่ยในการขาย  

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและคา่สง่เสริมการขาย 129.6 88.6 105.7 88.4 
คา่ใช้จา่ยพนกังานขาย 5.8 4.0 7.9 6.6 
คา่ใช้จา่ยในการขนสง่ 6.0 4.1 1.4 1.2 
คา่ใช้จา่ยในการขายอื่นๆ/1 4.8 3.3 4.6 3.8 
รวมคา่ใช้จ่ายในการขาย 146.2 100.0 119.6 100.0 
อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายรวม  40.7  30.9 
หมายเหต:ุ  /1 คา่ใช้จา่ยในการขายอื่นๆ โดยหลกัได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการวจิยัการตลาด และคา่เช่าพืน้ท่ีสาขาร้านค้าของ

บริษัทฯ เป็นต้น 
 
 
 



 

 

 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโดยหลกัได้แก่ คา่ใช้จา่ยพนกังานในส านกังานใหญ่ และส านกังานของโรงงานโรจนะ โดย
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2561 เทา่กบั 23.8 ล้านบาท 
และ 34.1 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่โดยหลกัมาจากคา่ใช้จา่ยพนกังานในส านกังานท่ีเพิ่มขึน้เพือ่รองรับปริมาณงานและ
หนว่ยงานท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เติบโต 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร      

งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยพนกังานในส านกังาน 13.1 55.0 20.1 58.9 
คา่ใช้จา่ยส านกังานและเบ็ดเตลด็ 4.0 16.8 6.8 19.9 
คา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิและคา่ตดัจ าหนา่ย 2.1 8.8 3.5 10.3 
ภาษีและคา่บริการอื่นๆ 3.2 13.4 3.5 10.3 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารอื่นๆ/1 1.4 5.9 0.2 0.6 
รวมคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 23.8 100.0 34.1 100.0 
อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวม  6.6  8.8 
หมายเหต:ุ  /1 คา่ใช้จา่ยในการบริหารอื่นๆ โดยหลกัได้แกค่า่ตดัจ าหนา่ยสนิค้าเสือ่มสภาพ ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ย

สนิทรัพย์ และคา่เผ่ือและคา่ตดัจ าหนา่ยหนีส้งสยัจะสญู  

 

ก าไรสทุธิส าหรับปี  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2561  เทา่กบั 62.4 ล้านบาท และ 
112.1 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 79.6 สว่นอตัราก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 17.4 
เป็นร้อยละ 29.0 โดยอตัราก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุการขายและคา่ใช้จา่ยในการขายที่ลดโดยเฉพาะ
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและสง่เสริมการขาย 

 

 

 

 

 



 

 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

สนิทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 949.0 ล้านบาท และ 5,550.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ้ื่น สนิค้าคงเหลอื และ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้โดยหลกัเป็นผลมา
จากรายการเงินสด ที่ได้รับจากการจ าหนา่ยหุ้นสามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 จ านวน 
4,028 ล้านบาท 

 

หนีส้ินรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 536.4  ล้านบาท และ 651.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั หนีส้นิรวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หนีส้นิรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากการเพิม่ขึน้
ของเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน และการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าตามการเติบโตของผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 412.6 ล้านบาท และ 4,899.1 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีสาเหตหุลกัมาจาก การจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 จ านวน 4,028 ล้านบาท ประกอบกบัการเพิม่ของก าไร
สะสมตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายปิยวชัร ราชพลสทิธ์ิ 

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบญัชีและการเงิน 
 


