
 

 

 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 
2562 ม 

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร  
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2562 ดังนี ้
 

ค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2562  รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เทำ่กบั 983.36    
ล้ำนบำท และ 557.33  ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 43.32 รำยได้จำกกำรขำยในประเทศลดลงร้อยละ 43.28 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีกอ่นเป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจำกช่องทำงขำยแบบดัง้เดิม (traditional trade) เดิมบริษัทฯ
ได้แต่งตัง้บริษัทกระจำยสินค้ำขนำดใหญ่รำยหนึ่ง เป็นผู้กระจำยสินค้ำในช่องทำงดังกลำ่ว มีผลตัง้แต่ช่วงไตรมำส 1/2561 
ต่อมำในไตรมำส 2/2562  บริษัทฯได้พิจำรณำยกเลิกสญัญำกบัผู้กระจำยรำยดังกลำ่ว มีผลตัง้แต่วันที่ 30 มิถนุำยน 2562 
ท่ีผำ่นมำ อยำ่งไรกต็ำมในช่วงกอ่นกำรยกเลิกสญัญำ บริษัทฯไมส่ำมำรถท ำกำรขำยให้กบัลกูค้ำรำยอื่นในช่องทำงกำรขำย
แบบดัง้เดิมได้และไม่สำมำรถแต่งตัง้ผู้กระจำยสินค้ำรำยใหม่ได้ในช่วงที่สญัญำเดิมยงัมีผลบงัคับใช้ ทัง้นีภ้ำยหลังกำร
ยกเลิกสัญญำบริษัทฯมีแนวทำงในกำรกระจำยสินค้ำส ำหรับช่องทำงกำรขำยแบบดัง้เดิม โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำร
กระจำยสินค้ำเองตัง้แต่เดือนกรกฏำคม 2562 เป็นต้นไป ทัง้นีบ้ริษัทฯเน้นน ำสินค้ำเข้ำไปวำงจ ำหน่ำยตำมร้ำนค้ำขำยส่ง
ขนำดใหญ่ในจังหวัดต่ำงๆ พร้อมส่ือกำรขำยเพ่ือสนับสนุนร้ำนค้ำรำยย่อยมำกขึน้ โดยในระหว่ำงช่วงไตรมำส 3/2562 ท่ี
ผำ่นมำ บริษัทฯได้เร่ิมน ำสินค้ำเข้ำไปวำงจ ำหน่ำยตำมร้ำนค้ำต่ำงๆ ทัง้นีย้งัอยูร่ะหว่ำงกำรขยำยเครือข่ำยร้ำนค้ำให้เพ่ิมขึน้ 
อยำ่งไรกต็ำมในช่วงเดือนกนัยำยนที่ผำ่นมำบริษัทฯได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ำ้ทว่มภำคอีสำนสง่ผลให้กำรกระจำย
สินค้ำไมเ่ป็นตำมที่บริษัทฯคำดกำรณ์ไว้  

อีกทัง้ในปีที่ผำ่นมำมีหลำยเหตุกำรณ์ที่สง่ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวในประเทศท ำให้นักทอ่งเที่ยวชำวจีนที่ ถือ
เป็นกลุม่ลกูค้ำส ำคัญเดินทำงมำทอ่งเที่ยวประเทศไทยน้อยลงอยำ่งต่อเน่ือง โดยจ ำนวนนักทอ่งเที่ยวชำวจีนลดลงคิดป็น
ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (อ้ำงอิง : สถิตินักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยเดือน
มกรำคม-สิงหำคม 2562 จำกกระทรวงกำรทอ่งเทียวและกีฬำ) บริษัทฯ ได้ตระหนักถงึผลกระทบดังกลำ่วและได้ด ำเนินกำร
ปรับกลยทุธ์และแผนกำรตลำด เพ่ือให้เข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำเดิมที่ได้รับผลกระทบและเพ่ิมฐำนลกูค้ำใหม่ให้มำกขึน้  

 
 
 
 



 

 

 
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศลดลงร้อยละ 43.48 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น โดยหลกัเป็นผลมำจำก

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศจีนที่ชะลอตัวตัง้แต่ช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจเข้ำไปใน
ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือขยำยฐำนลกูค้ำและกระจำยควำมเส่ียงของรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศและลดควำมเส่ียงกำร
พึ่งพิงจำกกำรขำยในประเทศจีน ปัจจุบนักำรขยำยตลำดในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับกำรตอบรับค่อนข้ำงดีแต่ยงัไมส่ำมำรถ
ทดแทนรำยจำกกำรขำยในประเทศจีนที่ชะลอตัวลง บริษัทฯมีแผนในกำรขยำยธุรกิจไปในประเทศอื่นๆ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯได้รับผลกระทบจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เร่ือง 
รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ (TFRS15) เป็นครัง้แรก โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 
 
ตาราง 1 : รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภณัฑ์ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (3M YoY) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม             
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ       
1) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 150.26  57.57 110.27  57.50  (39.99) (26.61) 
2) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวกำย 21.68  8.31 8.63  4.50  (13.05) (60.19) 

3) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด
ผิวหน้ำ 38.81  14.87 23.04  12.01  (15.77) (40.63) 
4) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิว
กำย 24.25  9.29 14.27  7.44  (9.98) (41.15) 
5) ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด 7.16  2.74 1.65  0.86  (5.51) (76.96) 
6) ชดุของขวญั 14.09  5.40 26.06  13.59  11.97  84.95  
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ - รวม 256.25  98.18 183.92  95.90  (72.33) (28.23) 

หกั ส่วนลด (6.47) (2.48) (11.01) (5.74) (4.54) 70.17  
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธ ิ 249.78  95.70 172.91  90.16  (76.87) (30.78) 
รายได้อื่น/1 11.21  4.30 18.88  9.84  7.67  68.42  
รวม 260.99  100.00  191.79  100.00  (69.20) (26.51) 

หมายเหตุ: /1รำยได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 



 

 

 
ตาราง 2 : รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภณัฑ์ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (9M YoY) 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ       
1) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ 737.89  71.87  389.81  64.07  (348.08) (47.17) 
2) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวกำย 34.21  3.33  27.44  4.51  (6.77) (19.79) 
3) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด
ผิวหน้ำ 64.34  6.27  54.54  8.96  (9.80) (15.23) 
4) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิว
กำย 80.14  7.81  39.09  6.43  (41.05) (51.22) 

5) ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด 24.19  2.36  14.95  2.46  (9.24) (38.20) 
6) ชดุของขวญั 59.88  5.83  55.55  9.13  (4.33) (7.23) 
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ
บริษัทฯ - รวม 1,000.65  97.47  581.38  95.56  (419.27) (41.90) 

หกั ส่วนลด (17.29) (1.68) (24.05) (3.95) (6.76) 39.10  
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธ ิ

                 
983.36  

                   
95.79  

                 
557.33  

                   
91.60  

                
(426.03) 

               
(43.32) 

รายได้อื่น/1 43.30  4.21  51.07  8.40  7.77  17.94  
รวม 1,026.66  100.00  608.40  100.00  (418.26) (40.74) 

หมายเหตุ: /1รำยได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 3 : รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส ำหรับรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวันที่  

30 มิถนุำยน 2562และ 30 กนัยำยน 2562 (3M QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 30 มิถนุายน 2562 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                  
128.82  

                    
64.69  

                  
134.46  

                    
70.11  

               
5.64  

               
4.38  

2. รำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 

                    
53.36  

                    
26.80  

                    
38.45  

                    
20.05  

                  
(14.91) 

                  
(27.94) 

รายได้จากการขายรวม 182.18  91.49  172.91  90.16  (9.27) (5.09) 

รายได้อื่น/1 16.95  8.51  18.88  9.84  1.93  11.39  

รวม 199.13  100.00  191.79  100.00  (7.34) (3.69) 

หมายเหตุ:  /1รำยได้อ่ืนโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ตาราง 4 : รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (3M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                      
207.84  

                        
79.64  

                      
134.46  

                        
70.11  

               
(73.38) 

               
(35.31) 

2. รำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 

                        
41.94  

                        
16.07  

                        
38.45  

                        
20.05  

                         
(3.49) 

                         
(8.32) 

รายได้จากการขายรวม 249.78  95.70  172.91  90.16  (76.87) (30.78) 

รายได้อื่น/1 11.21  4.30  18.88  9.84  7.67  68.42  

รวม 260.99  100.00  191.79  100.00  (69.20) (26.51) 

หมายเหตุ:  /1รำยได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 

 

 



 

 

 
ตาราง 5 : รำยได้จำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (9M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       
1. รำยได้จำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                      
765.45  

                        
74.56  

                      
434.16  

                        
71.36  

              
(331.29) 

               
(43.28) 

2. รำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 

                      
217.91  

                        
21.23  

                      
123.17  

                        
20.24  

                       
(94.74) 

                       
(43.48) 

รายได้จากการขายรวม 983.36  95.79  557.33  91.60  (426.03) (43.32) 

รายได้อื่น/1 43.30  4.21  51.07  8.40  7.77  17.94  

รวม 1,026.66  100.00  608.40  100.00  (418.26) (40.74) 

หมายเหตุ:  /1รำยได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขำยส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2562 เทำ่กบั 319.38 ล้ำนบำท และ 180.38  

ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 43.52 ในขณะท่ีอตัรำสว่นต้นทนุขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย ลดลงเลก็น้อย
จำกร้อยละ 32.48 เป็นร้อยละ 32.36 อตัรำสว่นต้นทนุขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงนัน้แปรผนัตำมสดัสว่นกำรขำยท่ี
เปล่ียนแปลงไปและกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพจำกกำรใช้เคร่ืองจักรในกำรท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ตาราง 6 : ต้นทนุขำยแบง่ตำมประเภทของค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (9M YoY) 

ต้นทุนขาย 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถุดิบและบรรจภุณัฑ์ 256.39  80.28  109.18               60.53     (147.21) (57.42) 

เงินเดือนและค่ำจ้ำง 30.97     9.70  15.90                 8.81       (15.07) (48.66) 

ค่ำเสื่อมรำคำของโรงงำนและ
เคร่ืองจกัร 

13.14    4.11  15.32                 8.49          2.18  16.59  

ค่ำพำหนะขนส่งและเดินทำง 1.44     0.45  1.62                 0.90          0.18  12.50  

ต้นทนุขำยอ่ืน/1 17.44     5.46  38.36               21.27        20.93  120.08  

รวมต้นทนุขำย  319.38  100.00  180.38  100.00     (138.99) (43.52) 

อตัรำส่วนต้นทนุขำยต่อรำยได้
จำกกำรขำย (ร้อยละ) 32.48 32.37   

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 67.52 67.63   
หมายเหตุ : /1 ต้นทุนขำยอื่นๆ โดยหลกัได้แก่ ค่ำค่ำเช่ำพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบักำรผลิต เป็นต้น    

 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั 663.98
ล้ำนบำท และ 376.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 67.52 และร้อยละ 67.63 ตำมล ำดับ 
โดยก ำไรขัน้ต้นลดลงค่อนข้ำงมำกเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เป็นผลจำกรำยได้ที่ชะลอตัวลด อยำ่งไรกต็ำมอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เลก็น้อยเป็นผลเน่ืองจำกกำรปรับแผนกำรผลิตที่ลดลงสอดคล้องกบัรำยได้ที่ชะลอตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2562 เทำ่กบั 371.71 ล้ำนบำท 
และ 305.82  ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 17.73 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เหน็ได้ว่ำ
บริษัทฯ สำมำรถปรับค่ำใช้จ่ำยกำรขำยลดลงจำกปีกอ่นค่อนข้ำงมำกเพ่ือให้เหมำะสมตำมกำรชะลอตัวของรำยได้ อยำ่งไร
กต็ำมกำรปรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยตำมแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทบำงสว่นไมส่ำมำรถปรับได้ทันทีตำมกำรชะลอตัว
ของรำยได้ เน่ืองจำกมีระยะเวลำที่บริษัทฯต้องตกลงแผนลว่งหน้ำ (Lead time) เช่น ค่ำใช้จ่ำยโฆษณำตำมส่ือต่ำงๆ  อีกทัง้
ในไตรมำส2/2562 บริษัทฯ ได้ออกสินค้ำใหม ่ คือ Snailwhite Gold Tripple Lift Serum และ Prettii Face Serum 4 สตูร  
และ Oxe’cure Acne Clear Potion ในช่วงปลำยไตรมำส3/2562  ซึ่งสินค้ำที่ออกใหม่ดังกล่ำวมีกำรใช้ส่ือโฆษณำเผ่ือ
แนะน ำสินค้ำผำ่นช่องทำงOfflineและOnline โดยเน้นกำรส่ือสำรให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ นอกจำกนีบ้ริษัทฯยงัมีกำรท ำ
กำรตลำดในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีกำรน ำสินค้ำเข้ำไปจ ำหน่ำยเพ่ิมเติม สง่ผลท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำส่ือโฆษณำ
เพ่ิมขึน้ จำกเหตุผลข้ำงต้นสง่ผลให้เม่ือเทียบอตัรำสว่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย มีอตัรำเพ่ิมขึน้จำกปี
กอ่นจำกร้อยละ 37.80 เป็น ร้อยละ 54.87  
 
ตาราง 7 : ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแบง่ตำมประเภทของค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (9M YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่ำใช้จ่ำยกำรโฆษณำและ 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 

           
328.70  88.43     265.41  86.79 

            
(63.29) 

            
(19.25) 

ค่ำใช้จ่ำยพนกังำนขำย 18.57  5.00       23.31  7.62 4.74  25.53  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 4.92  1.32         4.37  1.43 (0.55) (11.18) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอ่ืนๆ/1 19.52  5.25       12.73  4.16 (6.79) (34.78) 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 371.71  100.00     305.82  100.00 (65.89) (17.73) 

อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อ
รำยได้จำกกำรขำย (ร้อยละ) 37.80 54.87 

  

หมายเหตุ : /1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่นๆ โดยหลกัได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยักำรตลำด และค่ำเช่ำพืน้ท่ีสำขำร้ำนค้ำของบริษทัฯ เป็นต้น    

          

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2562 เทำ่กบั 127.22 ล้ำนบำท
และ 112.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 11.20  ซึ่งโดยหลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนส ำนักงำน
และค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำนและเบด็เตลด็ที่ปรับลดลงและมีกำรจัดสรรอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกขึน้  
      

ตาราง 8 : ค่ำใช้จ่ำยบริหำรแบง่ตำมประเภทของค่ำใช้จำ่ยส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน (9 YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่ำใช้จ่ำยพนกังำนส ำนกังำน 77.24 60.71  73.56 65.11  (3.68) (4.76) 

ค่ำใช้จ่ำยส ำนกังำนและเบ็ดเตล็ด 18.72 14.71  12.60 11.15  (6.12) (32.69) 

ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินและค่ำตดั
จ ำหน่ำย  11.03 8.67  9.94 8.80  (1.09) (9.88) 

ภำษีและค่ำบริกำรอ่ืนๆ 9.49 7.46  10.27 9.09  0.78  8.22  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืนๆ/1 10.74 8.45  6.60 5.85  (4.14) (38.55) 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 127.22 100.00  112.97 100.00  (14.25) (11.20) 

อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต่อรำยได้รวม 
(ร้อยละ) 12.39 18.57   

หมายเหตุ : /1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ โดยหลกัได้แก่ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินค้ำเสื่อมสภำพ ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ และค่ำเผื่อและค่ำตดั
จ ำหน่ำยหนีส้งสยัจะสูญ     

        

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2562  เทำ่กบั 175.31 ล้ำนบำท 
และ 4.53 ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 97.42 และอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจำกร้อยละ 17.07
เป็นร้อยละ 0.74 อตัรำก ำไรสทุธิที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำรขำยท่ีปรับตัวลดลง และอตัรำค่ำใช้จ่ำยกำร
ขำยและบริหำรท่ีมีสดัสว่นปรับเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สนิทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเทำ่กบั 4,966.29 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีกอ่น คิดเป็น 
ร้อยละ 5.37 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  เงินลงทนุชัว่ครำว 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น สินค้ำคงเหลือและที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ สินทรัพย์รวมลดลงโดยหลกัเกิดจำกรำยกำรเงินสด
ซึ่งเป็นผลมำจำกรำยกำรเงินสดใช้ไป และกำรช ำระหนีเ้งินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงปี  

 
หนีส้นิรวม 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเทำ่กับ 144.92 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีกอ่น คิดเป็นร้อยละ  
45.41 หนีสิ้นรวมที่ลดลงโดยเกิดจำก กำรช ำระเงินคืนกู้จำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นที่ลดลง  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้นรวมเทำ่กับ 4,821.37 ล้ำนบำท  โดยสว่นของผู้ถือหุ้นที่
ลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.24 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมจำกกำรจ่ำยเงินปันผลเม่ือเดือน
พฤษภำคมที่ผำ่นมำ  

 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 32.34 
อตัรำสว่นหนีสิ้นต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทำ่) 0.03 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 0.48 
อตัรำผลตอบแทนจำกทรัพย์สิน (ร้อยละ) 0.46 
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 0.74 

 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
   นำยปิยวัชร รำชพลสิทธ์ิ 

    ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 


