
 

 

 
วันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร  

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกงบกำรเงินรวมส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  
 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม  2560 และ 2561  รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกบั 1,674.44 ล้ำนบำท 
และ 1,249.63 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 25.37 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศที่ลดลงร้อยละ 46.03
เมื่อเทียบกบัรอบระยะเวลำเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลจำกกำรชะลอกำรสง่สนิค้ำหลงัจำกได้รับใบอนญุำตจำกองค์กำร
อำหำรและยำแห่งประเทศจีน (CFDA) เมื่อต้นปี 2561 ซึ่งท ำให้บริษัทฯ ต้องท ำกำรปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์ดงักลำ่วให้
เป็นไปตำมใบอนญุำติที่ได้รับ และกำรปรับโครงสร้ำงกำรขำยส ำหรับผู้กระจำยสนิค้ำในประเทศจีนเพื่อให้รองรับกำรขยำย
ธุรกิจในอนำคต ทัง้นีใ้นระหวำ่งปีประเทศจีนยงัมีกำรเปลี่ยนแปลงเร่ืองกฏเกณฑ์กำรน ำเข้ำสนิค้ำจำกตำ่งประเทศที่สง่ผล
ตอ่กำรสง่ออกของบริษัทฯ จำกเหตดุงักลำ่วจึงสง่ผลให้รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศลดลงโดยเฉพำะรำยได้จำกประเทศ
จีนที่ไม่เป็นไปตำมที่คำด อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเดือนกนัยำยน 2561บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจเข้ำไปในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อ
ขยำยฐำนลกูค้ำและกระจำยควำมเสี่ยงของรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศและลดควำมเสี่ยงกำรพึ่งพิงจำกกำรขำยใน
ประเทศจีน  

นอกจำกนีบ้ริษัทฯยงัได้รับผลกระทบจำกข่ำวผู้ผลิตสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนและกำรปิดตลำดค้ำส่งผลิตภณัฑ์
บ ำรุงผิวที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยตัง้แต่เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ท ำให้ลกูค้ำของบริษัทฯ บำงส่วนสญูเสียช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำที่ส ำคญัและชะลอกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกบริษัทฯ และในปีที่ผ่ำนมำมีหลำยเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบต่อกำร
ท่องเที่ยวในประเทศท ำให้นกัท่องเที่ยวเดินทำงมำประเทศไทยน้อยลงโดยเฉพำะนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่ถือเป็นกลุม่ลกูค้ำ
ส ำคญัของบริษัทฯ จำกผลกระทบดงักลำ่วสง่ผลท ำให้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในประเทศปี 2561 ลดลงร้อยละ 16.69 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบดงักลำ่วและได้ด ำเนินกำรปรับกลยทุธ์และแผนกำรตลำดตัง้แตช่่วง
เดือนสงิหำคม 2561 เพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเดมิที่ได้รับผลกระทบและเพิ่มฐำนลกูค้ำใหม่ โดยรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำใน
ประเทศส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 เท่ำกบั 380.39 ล้ำนบำท และ 216.71 
ล้ำนบำทตำมล ำดบั ลดลงในอตัรำร้อยละ 43.03 อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในประเทศส ำหรับ
รอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2561 และ รอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
รำยได้เท่ำกบั 207.86 ล้ำนบำท และ 216.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.26 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำแนวโน้มรำยได้จำกกำรขำย
สนิค้ำในประเทศในไตรมำส 4 ปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้จำกไตรมำส 3 ปี 2561 ที่ผำ่นมำ  



 

 

 
รำยได้ตำมกลุม่ผลิตภณัฑ์พบว่ำหลำยกลุม่ผลิตภณัฑ์มีรำยได้ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมี

สำเหตหุลกัมำจำกรำยได้จำกขำยของบริษัทฯที่ปรับตวัลดลงโดยเฉพำะรำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศ ยกเว้นรำยได้จำก
กลุม่ผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำและชดุของขวญั ที่เติบโตขึน้คิดเป็นอตัรำร้อยละ 89.47 และ 36.25 ตำมล ำดบั เป็น
ผลจำกกำรท่ีบริษัทฯจดัโปรโมชัน่เพื่อดงึดงูลกูค้ำและจดักิฟท์เซ็ทเพื่อจ ำหนำ่ยโดยเน้นจบักลุม่นกัทอ่งเที่ยวและจ ำหนำ่ยใน
ช่องทำงร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free Shop) และเมื่อช่วงเดือนกนัยำยน 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมโปรโมทสินค้ำในประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยผลิตภณัฑ์ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศฟิลิปปินส์คือสินค้ำในกลุม่ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำสง่ผล
ท ำให้รำยได้จำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31ธันวำคม 2561 
เทำ่กบั 71.84 ล้ำนบำท หรือเติบโตขึน้ร้อยละ 520.38 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
 
ตาราง 1: รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑ์ส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ 

           

1) ผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 330.93  78.66 156.89  56.58 (174.04) (52.59) 
2) ผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวกำย 18.38  4.37 5.18  1.87 (13.20) (71.82) 
3) ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด
ผิวหน้ำ 11.58  2.75 71.84  25.91 60.26  520.38 
4) ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผิว
กำย 40.03  9.51 18.29  6.60 (21.74) (54.31) 
5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด 15.12  3.59 7.93  2.86 (7.19) (47.55) 
6) ชดุของขวญั 14.48  3.44 13.99  5.04 (0.49) (3.38) 
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ - รวม 430.52  102.32 274.12  98.86 (156.40) (36.33) 

หกั สว่นลด (12.52) (2.97) (7.86) (2.84 4.66  (37.22) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 418.00  99.35 266.26  96.02 (151.74) (36.30) 
รายได้อื่น/1 2.73  0.65 11.05  3.98 8.32  304.76 
รวม 420.73  100.00 277.31  100.00 (143.42) (34.09) 

หมายเหตุ: /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 



 

 

 
ตาราง 2: รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑ์ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ       
1) ผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ  1,327.47  78.81  894.78  68.62  (432.69) (32.60) 
2) ผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวกำย  60.00  3.56  39.40  3.02  (20.60) (34.33) 
3) ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด
ผิวหน้ำ  71.88  4.27  136.19  10.44  64.31  89.47 
4) ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดผิว
กำย  134.42  7.98  98.43  7.55  (35.99) (26.77) 
5) ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด  65.14  3.87  32.12  2.46  (33.02) (50.69) 
6) ชดุของขวญั  54.21  3.22  73.86  5.67  19.65  36.25 
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ - รวม  1,713.12  101.71  1,274.78  97.76  (438.34) (25.59) 

หกั สว่นลด  (38.68) (2.30)  (25.15) (1.93)  13.53  (34.98) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ  1,674.44  99.41  1,249.63  95.83  (424.81) (25.37) 

รายได้อื่น/1 9.94  0.59 54.35  4.17 44.41  446.78 

รวม 1,684.38  100.00 1,303.98  100.00 (380.40) (22.58) 
หมายเหตุ: /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 3: รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน และ  

31 ธนัวำคม 2561 (QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 207.86 79.64 216.71  78.15          8.85  4.26 
2. รำยได้จำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 41.94 16.07 49.55  17.87          7.61  18.15 

รายได้จากการขายรวม 249.80 95.71 266.26  96.02        16.47  6.59 

รายได้อื่น/1 11.21 4.29 11.05  3.98         (0.16) (1.43) 

รวม 261.01 100.00 277.31  100.00        16.31  6.25 

หมายเหตุ:  /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ตาราง 4: รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 380.39  90.41 216.71  78.15 (163.68) (43.03) 
2. รำยได้จำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 37.61  8.94 49.55  17.87 11.94 31.75 

รายได้จากการขายรวม 418.00  99.35 266.26  96.02 (151.74) (36.30) 

รายได้อื่น/1 2.73  0.65 11.05  3.98 8.32  304.76 

รวม 420.73  100.00 277.31  100.00 (143.42) (34.09) 

หมายเหตุ:  /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 

 
 
 

 



 

 

 
ตาราง 5: รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม             
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 1,178.91  69.99 982.18  75.32 (196.73) (16.69) 
2. รำยได้จำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 495.53  29.42 267.45  20.51 (228.08) (46.03) 

รายได้จากการขายรวม 1,674.44  99.41 1,249.63  95.83 (424.81) (25.37) 

รายได้อื่น/1 9.94  0.59 54.35  4.17 44.41  446.78 

รวม 1,684.38  100.00 1,303.98  100.00 (380.40) (22.58) 

หมายเหตุ :  /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 

ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขำยส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม  2560 และ 2561 เท่ำกบั 543.32 ล้ำนบำท และ 412.35 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 24.11 ในขณะท่ีอตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจำกร้อย
ละ 32.45 เป็นร้อยละ 33.00 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรปรับลดก ำลงักำรผลิตให้สอดคล้องกบักำรหมนุเวียนของสนิค้ำ
คงเหลอืที่ช้ำลงซึง่เป็นผลจำกรำยได้กำรขำยสนิค้ำที่ชะลอตวั กำรปรับลดก ำลงักำรผลติจะสง่ผลตอ่กำรปันสว่นต้นทนุคงที่
ท ำให้ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตสงูขึน้เล็กน้อย นอกจำกนีอ้ตัรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้นัน้แปรผนัตำม
สดัสว่นกำรขำยของกลุม่ผลติภณัฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 6: ต้นทนุขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จำ่ยส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

ต้นทุนขาย 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ์ 450.98 83.00 328.65 79.70 (122.33) (27.13) 

เงินเดือนและคำ่จ้ำง 51.34 9.45 37.24 9.03 (14.10) (27.46) 

คำ่เสื่อมรำคำของโรงงำนและ
เคร่ืองจกัร 15.40 2.83 17.53 4.25 2.13 13.83 

คำ่พำหนะขนสง่และเดินทำง 1.54 0.28 1.94 0.47 0.40 25.97 

ต้นทนุขำยอ่ืน/1 24.06 4.43 26.99 6.55 2.93 12.18 

รวมต้นทนุขำย 543.32 100.00 412.35 100.00 (130.97) (24.11) 

อตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้
จำกกำรขำย (ร้อยละ) 32.45 33.00 

  

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 67.55 67.00   

หมายเหตุ : /1 ต้นทนุขำยอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ คำ่คำ่เชำ่พืน้ท่ีคลงัสนิค้ำ คำ่สำธำรณปูโภค และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักำรผลติ เป็นต้น    

 
 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,131.12 ล้ำนบำท 
และ 837.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 67.55 และร้อยละ 67.00 ตำมล ำดบั โดยอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อยโดยหลกัเป็นผลมำจำกต้นทุนขำยที่ปรับตวัขึน้เล็กน้อยซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับ
แผนกำรผลติสนิค้ำและสดัสว่นกำรขำยของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่เปลีย่นไป  

 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 เท่ำกบั 580.91 ล้ำนบำท และ 510.49
ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 12.12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เห็นได้ว่ำบริษัทฯ 
สำมำรถปรับค่ำใช้จ่ำยกำรขำยลดลงจำกปีก่อนค่อนข้ำงมำกเพื่อให้เหมำะสมตำมกำรชะลอตวัของรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม
กำรปรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยบ้ำงสว่นไม่สำมำรถปรับได้ทนัทีตำมกำรชะลอตวัของรำยได้ เนื่องจำกมีระยะเวลำที่บริษัทฯ
ต้องตกลงแผนลว่งหน้ำ (Lead time) เช่นคำ่ใช้จ่ำยโฆษณำตำมสือ่ตำ่งๆ  สง่ผลให้เมื่อเทียบอตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย
ตอ่รำยได้จำกกำรขำย มีอตัรำเพิ่มขึน้จำกปีก่อนจำกร้อยละ 34.69 เป็น ร้อยละ 40.85เนื่องจำกบริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำร
กำรตลำดส ำหรับผลติภณัฑ์ใหมท่ี่เปิดตวัในเดือนตลุำคมที่ผำ่นมำ 
 
 



 

 

 
ตาราง 7: คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใช้จำ่ยกำรโฆษณำและ 
คำ่สง่เสริมกำรขำย 511.29 88.02 455.66 89.26 (55.63) (10.88) 

คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนขำย 35.01 6.03 22.99 4.50        (12.02) (34.33) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขนสง่ 14.02 2.41 6.46 1.27           (7.56) (53.92) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยอ่ืนๆ/1 20.59 3.54 25.38 4.97              4.79  23.26 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 580.91 100.00 510.49 100.00          (70.42) (12.12) 

อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยตอ่
รำยได้จำกกำรขำย (ร้อยละ) 34.69 40.85 

  

หมายเหตุ : /1 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยในกำรวิจยักำรตลำด และคำ่เช่ำพืน้ท่ีสำขำร้ำนค้ำของบริษัทฯ เป็นต้น    

          

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 เทำ่กบั 135.00 ล้ำนบำทและ 158.73
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.58 ซึ่งโดยหลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนกังำนส ำนกังำน ค่ำใช้จ่ำย
ส ำนกังำนและเบ็ดเตลด็และคำ่เสือ่มรำคำทรัพย์สนิและค่ำตดัจ ำหนำ่ย เพื่อรองรับปริมำณงำนและหนว่ยงำนท่ีเพิ่มขึน้จำก
กำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

ตาราง 8: คำ่ใช้จ่ำยบริหำรแบง่ตำมประเภทของคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับปีเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม (YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใช้จำ่ยพนกังำนส ำนกังำน 83.73 62.02 100.08 63.05     16.35  19.53 

คำ่ใช้จำ่ยส ำนกังำนและเบ็ดเตล็ด 21.42 15.87 23.13 14.57       1.71  7.98 
คำ่เสื่อมรำคำทรัพย์สินและคำ่ตดั
จ ำหน่ำย 10.93 8.10 14.60 9.20       3.67  33.58 

ภำษีและคำ่บริกำรอ่ืนๆ 15.88 11.76 13.02 8.20      (2.86) (18.01) 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรอ่ืนๆ/1 3.04 2.25 7.90 4.98       4.86  159.78 

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 135.00 100.00 158.73 100.00     23.73  17.58 
อตัรำสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร
ตอ่รำยได้รวม 
(ร้อยละ) 8.01 12.17   

หมายเหตุ : /1 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรอ่ืนๆ โดยหลกัได้แก่คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิค้ำเสื่อมสภำพ ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ และคำ่เผ่ือและคำ่ตดั
จ ำหน่ำยหนีส้งสยัจะสญู     

        

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561  เท่ำกบั 351.06 ล้ำนบำท และ 184.49
ล้ำนบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 47.45 และอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจำกร้อยละ 20.84 เป็นร้อยละ 
14.15 อตัรำก ำไรสทุธิที่ลดลงมีสำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงโดยเฉพำะรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ 
อตัรำส่วนต้นทุนขำยที่ปรับตวัสงูขึน้เล็กน้อยจำกกำรปรับแผนกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรที่ปรับเพิ่มขึน้จำกรอบ
ระยะเวลำเดียวกนัของปีก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทำ่กบั 5,248.20 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.89 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น สินค้ำคงเหลือ และที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ สินทรัพย์รวมลดลงโดยหลกัเกิดจำกรำยกำรเงิน
สดซึ่งเป็นผลมำจำกรำยกำรเงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์อื่น เช่น สินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึน้ หรือ
กำรช ำระหนีเ้งินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน  

 
หนีส้นิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 265.48 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ  
60.61 หนีส้นิรวมที่ลดลงโดยเกิดจำก กำรช ำระเงินคืนกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นท่ีลดลง  

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกบั 4,982.72 ล้ำนบำท  โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นที่
เพิ่มขึน้เลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 4.10 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 24.87 
วงจรกระแสเงินสด (วนั) 315.91 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.05 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.70 
อตัรำผลตอบแทนจำกทรัพย์สนิ (ร้อยละ) 3.52 
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 14.15 

 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถอื 
   นำยปิยวชัร รำชพลสทิธ์ิ 

    ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 


