
 

 

 
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุ 

วนัท่ี 30 มถินุำยน 2561 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร  

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 ดงันี  ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย 

ส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน  2560 และ 2561  รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เทำ่กบั 
877.83 ล้ำนบำท และ 765.66 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12.78 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยได้จำกตำ่งประเทศลดลง 
เนื่องจำกกำรชะลอกำรสง่สนิค้ำหลงัจำกได้รับใบอนญุำตจำกองค์กำรอำหำรและยำแหง่ประเทศจีน (CFDA) เมื่อต้นปี 
2561 ซึง่ท ำให้บริษัทฯต้องท ำกำรปรับรูปแบบบรรจภุณัฑ์ดงักลำ่วให้เป็นไปตำมใบอนญุำติที่ได้รับและปรับโครงสร้ำงกำร
ขำยให้เหมำะสม นอกจำกนีบ้ริษัทฯยงัได้รับผลกระทบจำกขำ่วผู้ผลติสนิค้ำที่ไมไ่ด้มำตรฐำนและกำรปิดตลำดค้ำสง่
ผลติภณัฑ์บ ำรุงผิวที่ใหญ่ที่สดุในประเทศตัง้แตเ่ดือนเมษำยนที่ผำ่นมำ ท ำให้ลกูค้ำของบริษัทฯไมม่ีช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย
สนิค้ำได้ และชะลอกำรสัง่ซือ้สนิค้ำจำกบริษัทฯ สง่ผลท ำให้รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำในประเทศลดลงโดยเฉพำะรำยได้
จำกกำรขำยสนิค้ำผำ่นช่องทำงร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม โดยรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำในประเทศส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน2560 และ 2561 เทำ่กบั 560.92 ล้ำนบำท และ 557.61 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ลดลงร้อยละ 0.59 
อยำ่งไรก็ตำมหำกพจิำรณำรำยได้ตำมกลุม่ผลติภณัฑ์พบวำ่เกือบทกุกลุม่ผลติภณัฑ์มีรำยได้ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนโดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยได้จำกตำ่งประเทศที่ปรับลดลง ยกเว้นรำยได้จำกกลุม่ผลติภณัฑ์ชดุ
ของขวญั ทีเ่ติบโตขึน้มำกกวำ่ 2 เทำ่หรือคดิเป็นอตัรำเติบโตร้อยละ 130.68 จำกชว่งเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจำกกำรท่ี
บริษัทฯจดัสนิค้ำเป็นเพื่อจ ำหนำ่ยเป็นกิฟท์เซ็ทโดยจบักลุม่นกัทอ่งเที่ยวและเน้นจ ำหนำ่ยในช่องทำงร้ำนค้ำปลอดภำษี 
(Duty Free Shop) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 1 : รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติผลติภณัฑ์ส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑ์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ 

           

1) ผลติภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 404.57  77.96 279.01  73.62 (125.56) (31.04) 
2) ผลติภณัฑ์บ ำรุงผิวกำย 16.55  3.19 11.12  2.93 (5.43) (32.81) 
3) ผลติภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดผิวหน้ำ 

27.47  5.29 13.12  3.46 (14.35) (52.24) 

4) ผลติภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดผิวกำย 

45.69  8.80 33.70  8.89 (11.99) (26.24) 

5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด 24.36  4.69 8.12  2.14 (16.24) (66.67) 
6) ชดุของขวญั 6.69  1.29 16.78  4.43 10.09  150.82 
รำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑ์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ - รวม 

525.33  101.23 361.85  95.47 (163.48) (31.12) 

หกั สว่นลด (8.13) (1.57) (2.62) (0.69) 5.51  (67.77) 
รายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 

517.20  99.67 359.23  94.78 (157.97) (30.54) 

รายได้อื่น/1 1.73  0.33 19.77  5.22 18.04  1,042.77 
รวม 518.93  100.00 379.00  100.00 (139.93) (26.97) 

หมายเหตุ :   /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 2 : รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตผลติภณัฑ์ส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑ์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ            
1) ผลติภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 701.50  79.91 587.61  76.75 (113.89) (16.24) 
2) ผลติภณัฑ์บ ำรุงผิวกำย 20.37  2.32 12.53  1.64 (7.84) (38.49) 
3) ผลติภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดผิวหน้ำ 49.04  5.59 25.53  3.33 (23.51) (47.94) 
4) ผลติภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดผิวกำย 64.17  7.31 55.90  7.30 (8.27) (12.89) 
5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดด 37.60  4.28 17.03  2.22 (20.57) (54.71) 
6) ชดุของขวญั 19.85  2.26 45.79  5.98 25.94  130.68 
รำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑ์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ - รวม 892.53  101.67 744.39  97.22 (148.14) (16.60) 
หกั สว่นลด (20.13) (2.29) (10.82) (1.41) 9.31  (46.25) 
รายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 872.40  99.38 733.57  95.81 (138.83) (15.91) 

รายได้อื่น/1 5.43  0.62 32.09  4.19 26.66  490.98 

รวม 877.83  100.00 765.66  100.00 (112.17) (12.78) 
หมายเหตุ :   /1รำยได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 

 
 



 

 

 
ตาราง 3 : รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                      
298.62  57.55 

                      
258.51  68.21 

               
(40.11) (13.43) 

2. รำยได้จำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 

                      
218.58  42.12 

                      
100.72  26.58 

                     
(117.86) (53.92) 

รายได้จากการขายรวม 517.20  99.67 359.23  94.78  (157.97) (30.54) 

รายได้อื่น/1 1.73  0.33 19.77  5.22 18.04  1,042.77 

รวม 518.93  100.00 379.00  100.00  (139.93) (26.97) 
หมายเหตุ :   /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ตาราง 4 : รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                      
560.92  63.90 

                      
557.61  72.83 

                 
(3.31) (0.59) 

2. รำยได้จำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 

                      
311.48  35.48 

                      
175.96  22.98 

                     
(135.52) (43.51) 

รายได้จากการขายรวม 872.40  99.38 733.57  95.81  (138.83) (15.91) 

รายได้อื่น/1 5.43  0.62 32.09  4.19 26.66  490.98 

รวม 877.83  100.00 765.66  100.00  (112.17) (12.78) 
หมายเหตุ :   /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 
 



 

 

 
ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขำยของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ เงินเดือนและคำ่จ้ำงของพนกังำนฝ่ำยผลติ คำ่เสือ่ม
รำคำของโรงงำนและเคร่ืองจกัรในกำรผลติ คำ่พำหนะขนสง่และเดินทำง และต้นทนุขำยอื่น โดยต้นทนุขำยส ำหรับรอบ
ระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน  2560 และ 2561 เทำ่กบั 258.51 ล้ำนบำท และ 221.68 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 
คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 14.25 เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน จะเห็นได้วำ่อตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้
จำกกำรขำย เพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกร้อยละ 29.63 เป็น ร้อยละ 30.22 เป็นผลมำจำกต้นขำยอื่นที่เพิ่มสงูขึน้ 
 
ตาราง 5 : ต้นทนุขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

ต้นทุนขาย 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 122.46 82.73 97.44 80.72 (25.02) (20.43) 

เงินเดือนและคำ่จ้ำง 14.46 9.77 9.68 8.02 (4.78) (33.06) 

คำ่เสือ่มรำคำของโรงงำน
และเคร่ืองจกัร 

3.94 2.66 4.44 3.68 0.50 12.69 

คำ่พำหนะขนสง่และเดินทำง 0.24 0.16 0.01 0.01 (0.23) (95.83) 

ต้นทนุขำยอื่น 6.92 4.68 9.14 7.57 2.22 32.08 

รวมต้นทนุขำย 148.02 100.00 120.70 100.00 (27.31) (18.45) 

อตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่
รำยได้จำกกำรขำย (ร้อยละ) 28.62 

  
33.60 

  

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 71.38  66.40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 6 : ต้นทนุขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

ต้นทุนขาย 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 216.76 83.85 179.04 80.77 (37.72) (17.40) 

เงินเดือนและคำ่จ้ำง 25.16 9.73 21.98 9.92 (3.18) (12.64) 
คำ่เสือ่มรำคำของโรงงำน
และเคร่ืองจกัร 7.64 2.96 8.64 3.90 1.00 13.09 

คำ่พำหนะขนสง่และเดินทำง 0.84 0.32 0.68 0.31 (0.16) (19.05) 

ต้นทนุขำยอื่น 8.11 3.14 11.34 5.12 3.23 39.83 

รวมต้นทนุขำย 258.51 100.00 221.68 100.00 (36.83) (14.25) 
อตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่
รำยได้จำกกำรขำย (ร้อยละ) 29.63 30.22     

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 70.37 69.78     
 
 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั
613.88 ล้ำนบำท และ 511.89 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 70.37 และร้อยละ 69.78 
ตำมล ำดบัโดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯลดลงเป็นผลมำจำกรำยได้ที่ลดลงโดยเฉพำะรำยได้จำกกำรขำยให้ตำ่งประเทศ
ที่ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  
 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย ได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและคำ่สง่เสริมกำรขำย  คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนขำย คำ่ใช้จำ่ยใน
กำรขนสง่ ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยกำรขำยรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 และ 2561 เทำ่กบั 292.87 ล้ำน
บำท และ 263.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.35 เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน นอกจำกนี ้
เห็นได้วำ่อตัรำสว่นคำ่ใช้จ่ำยกำรขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจำกร้อยละ 33.57 เป็น ร้อยละ 35.85 เป็นผล
จำกรำยได้จำกกำรขำยที่ปรับลดลง 

 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 7 : คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใช้จำ่ยกำรโฆษณำและ
คำ่สง่เสริมกำรขำย 131.06 89.37 131.06 91.38 0.00   0.00 

คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนขำย 8.92 6.08 4.85 3.38  (4.07) (83.92) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขนสง่ 2.03 1.38 2.06 1.44 0.03  1.46 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยอื่นๆ/1 4.64 3.16 5.46 3.81 0.82  15.02 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 146.65 100.00 143.43 100.00  (3.22) (2.24) 

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร
ขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำย 
(ร้อยละ) 28.35  39.93      

หมายเหตุ : /1 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ คำ่ใช้จำ่ยในกำรวิจยักำรตลำด และคำ่เชำ่พืน้ที่สำขำร้ำนค้ำของบริษัทฯ เป็นต้น    
         

 
ตาราง 8 : คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใช้จำ่ยกำรโฆษณำและ
คำ่สง่เสริมกำรขำย 260.66 89.00 236.75 90.01  (23.91) (10.10) 

คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนขำย 14.73 5.03 12.75 4.85  (1.98) (15.53) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขนสง่ 8.03 2.74 3.46 1.32  (4.57) (132.08) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยอื่นๆ/1 9.45 3.23 10.06 3.82 0.61  6.06 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 292.87 100.00 263.02 100.00  (29.85) (11.35) 

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร
ขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำย 
(ร้อยละ) 33.57 35.85 

    

หมายเหตุ : /1 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ คำ่ใช้จำ่ยในกำรวิจยักำรตลำด และคำ่เชำ่พืน้ที่สำขำร้ำนค้ำของบริษัทฯ เป็นต้น    
          



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรโดยหลกัได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยพนกังำนในส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนของโรงงำนโรจนะ โดย
บริษัทฯ มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 และ 2561 เทำ่กบั 63.04 
ล้ำนบำท และ 75.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้ร้อยละ 16.16 ซึง่โดยหลกัมำจำกคำ่ใช้จำ่ยพนกังำน
ส ำนกังำนและเพื่อรองรับปริมำณงำนและหนว่ยงำนท่ีเพิ่มขึน้ และคำ่เสือ่มรำคำทรัพย์สนิและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยที่เพิม่ขึน้ 
  
ตาราง 9 : คำ่ใช้จำ่ยบริหำรแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จำ่ยส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนส ำนกังำน 25.14 64.05 26.74 65.09  1.60 5.98 
คำ่ใช้จำ่ยส ำนกังำนและ
เบ็ดเตลด็ 6.85 17.45 6.14 14.95  (0.71) (11.56) 
คำ่เสือ่มรำคำทรัพย์สนิและ
คำ่ตดัจ ำหนำ่ย 2.37 6.04 3.70 9.01 1.33  35.95 

ภำษีและคำ่บริกำรอื่นๆ 3.89 9.91 2.97 7.23  (0.92) (30.98) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร
อื่นๆ/1 1.00 2.55 1.53 3.72 0.53  34.64 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 39.25 100.00 41.08 100.00 1.83  (4.45)  

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร
บริหำรตอ่รำยได้รวม  
(ร้อยละ) 7.56 10.84     

หมายเหตุ : /1 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิค้ำเสื่อมสภำพ ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และคำ่เผ่ือ
และคำ่ตดัจ ำหนำ่ยหนีส้งสยัจะสญู     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 10 : คำ่ใช้จ่ำยบริหำรแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนส ำนกังำน 38.24 60.66 46.84 62.30       8.60  18.36 
คำ่ใช้จำ่ยส ำนกังำนและ
เบ็ดเตลด็ 10.85 17.21 12.94 17.21       2.09  16.15 
คำ่เสือ่มรำคำทรัพย์สนิและ
คำ่ตดัจ ำหนำ่ย 4.46 7.07 7.21 9.59       2.75  38.14 

ภำษีและคำ่บริกำรอื่นๆ 7.09 11.25 6.47 8.60      (0.62) (9.58) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร
อื่นๆ/1 2.40 3.81 1.73 2.30      (0.67) (38.73) 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 63.04 100.0 75.19 100.00 7.94  16.16  
อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำร
บริหำรตอ่รำยได้รวม 
(ร้อยละ) 7.18 8.57     

หมายเหตุ : /1 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิค้ำเสื่อมสภำพ ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และคำ่เผ่ือ
และคำ่ตดัจ ำหนำ่ยหนีส้งสยัจะสญู     

        

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเวลำหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 และ 2561  เทำ่กบั 209.06 
ล้ำนบำท และ 175.13 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 16.23 สว่นอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง
จำกร้อยละ 23.82 เป็นร้อยละ 22.87 โดยอตัรำก ำไรสทุธิที่ลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำยลดลงโดยเฉพำะ
รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทำ่กบั 5,542 ล้ำนบำท เติบโตขึน้จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นร้อย
ละ 1.49 โดยสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนี ้
อื่น สนิค้ำคงเหลอื และ ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้โดยหลกัเป็นผลมำจำกรำยกำรเงินสด ที่ได้รับจำก
กำรจ ำหนำ่ยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) และ จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิทรัพย์รวมเทำ่กบั 582.25 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีกอ่น คิดเป็นร้อย
ละ 13.61 หนีส้นิรวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน หนีส้นิรวมลดลงเกิดจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินระยะสัน้และ
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทำ่กบั 4,959.75 ล้ำนบำท  โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
เพิ่มขึน้ มีสำเหตหุลกัมำจำก กำรจ ำหนำ่ยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ประกอบกบักำรเพิม่ของก ำไร
สะสมตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 10.31 
วงจรกระแสเงินสด (วนั) 282.00 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.12  
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.06  
อตัรำผลตอบแทนจำกทรัพย์สนิ (ร้อยละ) 6.32  
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 22.87   

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถอื 
   นำยปิยวชัร รำชพลสทิธ์ิ 

    ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 


