
 

 

 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2563 

 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส  ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ัดกำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส  ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ จำกงบกำรเงินรวมส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562  รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกับ 1,249.63 ลำ้นบำท 
และ 729.06 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 41.66 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 43.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็นผล
จำกกำรที่บริษัทฯไดร้บัผลกระทบจำกช่องทำงขำยแบบดั้งเดิม (traditional trade) เดิมบริษัทฯไดแ้ต่งตั้งบริษัทกระจำย
สินค้ำขนำดใหญ่รำยหนึ่ง เป็นผู้กระจำยสินค้ำในช่องทำงดังกล่ำว มีผลตั้งแต่ช่วงไตรมำส 1/2561 ต่อมำในไตรมำส 
2/2562  บรษัิทฯไดพ้ิจำรณำยกเลิกสญัญำกบัผูก้ระจำยรำยดังกลำ่ว มีผลตัง้แต่วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไร
ก็ตำมในช่วงก่อนกำรยกเลิกสญัญำ บริษัทฯไม่สำมำรถท ำกำรขำยใหก้ับลกูคำ้รำยอื่นในช่องทำงกำรขำยแบบดั้งเดิมได้
และไม่สำมำรถแต่งตั้งผูก้ระจำยสินค้ำรำยใหม่ไดใ้นช่วงที่สญัญำเดิมยังมีผลบังคับใช ้ทั้งนีภ้ำยหลงักำรยกเลิกสัญญำ
บริษัทฯมีแนวทำงในกำรกระจำยสินคำ้ส  ำหรบัช่องทำงกำรขำยแบบดั้งเดิม โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำรกระจำยสินคำ้เอง
ตั้งแต่เดือนกรกฏำคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งนีบ้ริษัทฯเนน้น ำสินคำ้เข้ำไปวำงจ ำหน่ำยตำมรำ้นคำ้ขำยส่งขนำดใหญ่ใน
จงัหวดัต่ำงๆ พรอ้มสื่อกำรขำยเพื่อสนับสนนุรำ้นคำ้รำยย่อยมำกขึน้ โดยในระหว่ำงช่วงครึง่ปีหลงัที่ผ่ำนมำ บรษัิทฯไดเ้ริ่ม
น  ำสินคำ้เขำ้ไปวำงจ ำหน่ำยตำมรำ้นคำ้ต่ำงๆ ทั้งนีย้ังอยู่ระหว่ำงกำรขยำยเครือข่ำยรำ้นคำ้ใหเ้พิ่มขึน้ นอกจำกนีใ้นช่วง
เดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำบริษัทฯไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณน์  ำ้ท่วมภำคอีสำนส่งผลใหก้ำรกระจำยสินคำ้ไม่เป็นตำมที่
บรษัิทฯคำดกำรณไ์ว ้  

ในปีที่ผ่ำนมำมีหลำยเหตกุำรณท์ี่สง่ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวในประเทศท ำใหน้กัท่องเที่ยวชำวจีนที่ถือเป็นกลุ่ม
ลกูคำ้ส  ำคัญเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยนอ้ยลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนมีแนวโนม้ลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ปีที่ผ่ำนมำ โดยจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เดินทำงเขำ้ประเทศไทยระหว่ำงเดือนมกรำคม-สิงหำคม 
ปี2562 คิดเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (อำ้งอิง : สถิตินักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่ เดิน
ทำงเขำ้ประเทศไทยเดือนมกรำคม-สงิหำคม 2562 จำกกระทรวงกำรท่องเทียวและกีฬำ) บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถงึผลกระทบ
ดงักลำ่วและไดด้  ำเนินกำรปรบักลยทุธแ์ละแผนกำรตลำด เพื่อใหเ้ขำ้ถงึกลุม่ลกูคำ้เดิมที่ไดร้บัผลกระทบและเพิ่มฐำนลูกคำ้
ใหม่ใหม้ำกขึน้  

 
 

 



 

 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศลดลงรอ้ยละ 33.72 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัเป็นผลมำจำก

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศจีนที่ชะลอตัวลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯ ไดข้ยำยธุรกิจเขำ้ไปในประเทศฟิลิปปินส ์ เพื่อขยำยฐำนลกูคำ้และกระจำยควำมเสี่ยงของรำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศและลดควำมเสี่ยงกำรพึ่งพิงจำกกำรขำยในประเทศจีน ปัจจบุนักำรขยำยตลำดในประเทศฟิลปิปินสไ์ดร้บักำร
ตอบรบัค่อนขำ้งดีแต่ยังไม่สำมำรถทดแทนรำยจำกกำรขำยในประเทศจีนที่ชะลอตวัลง บรษัิทฯมีแผนในกำรขยำยธุรกิจไป
ในประเทศอื่นๆ โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปได ้

นอกจำกนีบ้ริษัทฯได้รับผลกระทบจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  15 เรื่อง 
รำยไดจ้ำกสญัญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ (TFRS15) เป็นครัง้แรก โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562 
 
ตาราง 1 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภัณฑส์  ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (3M YoY) 

สายผลติภัณฑ/์กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิัทฯ       
1) ผลติภณัฑบ์  ำรุงผวิหนำ้ 142.15  51.26 115.27  61.30        (26.88) (18.91) 

2) ผลติภณัฑบ์  ำรุงผวิกำย 5.17  1.86 5.05  2.69          (0.12) (2.32) 
3) ผลติภณัฑ์ท  ำควำมสะอำด
ผวิหนำ้ 

                    
70.16  25.30 

                    
29.62  15.75        (40.54) (57.78) 

4) ผลติภณัฑ์ท  ำควำมสะอำดผวิ
กำย 

                    
18.29  6.60 

                    
15.00  7.98          (3.29) (17.99) 

5) ผลติภณัฑค์รีมกนัแดด 7.93  2.86 5.75  3.06          (2.18) (27.49) 
6) ชุดของขวญั 30.38  10.95 21.46  11.41          (8.92) (29.36) 
7) ผลติภณัฑอ่ื์น 0.05  0.02 0.64  0.33            0.57  1140.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิัทฯ - รวม 

                  
274.13  98.85 

                  
192.79  102.52        (81.36) (29.68) 

หกั สว่นลด (7.86) (2.83) (21.06) (11.20)        (13.20) 167.94 
รายได้จากการขายผลติภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 

               
266.27  96.02 

               
171.73  91.32        (94.54) (35.51) 

รายได้อื่น/1 11.05  3.98 16.32  8.68         5.27  47.69 
รวม 277.32  100.00 188.05  100.00        (89.27) (32.19) 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ้ื่นโดยหลักไดแ้ก ่ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 



 

 

 
ตาราง 2 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภัณฑส์  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (12M YoY) 

สายผลติภัณฑ/์กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิัทฯ       
1) ผลติภณัฑบ์  ำรุงผวิหนำ้ 689.76  52.90 500.68  62.86      (189.08) (7.41) 
2) ผลติภณัฑบ์  ำรุงผวิกำย 39.39  3.02 32.47  4.08          (6.92) (17.57) 
3) ผลติภณัฑ์ท  ำควำมสะอำด
ผวิหนำ้ 

                  
127.77  9.80 

                    
81.67  10.25        (46.10) (36.08) 

4) ผลติภณัฑ์ท  ำควำมสะอำดผวิ
กำย 

                    
98.49  7.55 

                    
54.09  6.79        (44.40) (45.08) 

5) ผลติภณัฑค์รีมกนัแดด 32.12  2.46 20.70  2.60        (11.42) (35.55) 
6) ชุดของขวญั 287.08  22.02 83.18  10.44      (203.90) (71.03) 
7) ผลติภณัฑอ่ื์น 0.17  0.01 1.38  0.18            1.21  711.76 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของ
บรษิัทฯ - รวม 

               
1,274.78  97.76 

                  
774.17  97.20      (500.61) (39.27) 

หกั สว่นลด (25.15) (1.93) (45.11) (5.66)        (19.96) 79.36 
รายได้จากการขายผลติภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 

             
1,249.63  95.83 

               
729.06  91.54      (520.57) (41.66) 

รายได้อื่น/1 54.35  4.17 67.38  8.46          13.03  23.97 
รวม 1,303.98  100.00 796.44  100.00      (507.54) (38.92) 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ้ื่นโดยหลักไดแ้ก ่ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 3 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งตำมสถำนที่ส  ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัที่  

30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2562 (3M QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที ่

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดอืน 
สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                  
134.44  70.09 

                  
117.79  62.64        (16.65) (12.38) 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 

                    
38.47  20.06 

                    
53.94  28.68          15.42  40.08 

รายได้จากการขายรวม 172.91  90.15 171.73  91.32 (1.23) (0.71) 

รายได้อื่น/1 18.89  9.85 16.32  8.68 (2.55) (13.50) 

รวม 191.80  100.00 188.05  100.00 (3.78) (1.97) 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

ตาราง 4 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งตำมสถำนที่ส  ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (3M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที ่

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                  
217.12  78.29 

                  
117.79  62.64        (99.33) (45.75) 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 

                    
49.15  17.72 

                    
53.94  28.68            4.79  9.75 

รายได้จากการขายรวม 266.27  96.02 171.73  91.32        (94.54) (35.51) 

รายได้อื่น/1 11.05  3.98 16.32  8.68 5.27  47.69 

รวม 277.32  100.00 188.05  100.00        (89.27) (32.19) 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ้ื่นโดยหลักไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 

 

 
 



 

 

 
ตาราง 5 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบ่งตำมสถำนที่ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (12M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที ่

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       

1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 982.40 75.34 

                  
551.94  69.30      (430.46) (43.82) 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ต่ำงประเทศรวม 267.23 20.49 

                  
177.12  22.24        (90.11) (33.72) 

รายได้จากการขายรวม 1,249.63  95.83 729.06  91.54      (520.57) (41.66) 

รายได้อื่น/1 54.35  4.17 67.38  8.46          13.03  23.97 

รวม 1,303.98  100.00 796.44  100.00      (507.54) (38.92) 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ้ื่นโดยหลักไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยส  ำหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 เท่ำกับ 412.35 ลำ้นบำท และ 258.25 ลำ้นบำท
ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ 37.37 ในขณะที่อัตรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 
33.00 เป็นรอ้ยละ 35.42 โดยอตัรำสว่นตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้นัน้เป็นผลจำกตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำของ
โรงงำนและเครื่องจกัรที่เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 23.84 และตน้ทนุขำยอื่นที่เพิ่มขึน้จำกกำรบนัทกึตน้ทนุสนิคำ้เสื่อมสภำพ 
 
ตาราง 6 : ตน้ทนุขำยแบ่งตำมประเภทของค่ำใชจ้่ำยส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (12M YoY) 

ต้นทุนขาย 

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ 328.65  79.70 146.10  56.57     (182.55) (55.55) 

เงินเดือนและค่ำจำ้ง 37.24  9.03 23.22  8.99       (14.02) (37.65) 

ค่ำเส่ือมรำคำของโรงงำนและ
เครื่องจกัร 

                    
17.53  4.25 

                    
21.71  8.41          4.18  23.84 

ค่ำพำหนะขนสง่และเดินทำง 1.94  0.47 1.89  0.73         (0.05) (2.58) 

ตน้ทนุขำยอ่ืน/1 26.99  6.55 65.33  25.30        38.34  142.05 

รวมต้นทุนขาย 412.35  100.00 258.25  100.00     (154.10) (37.37) 

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขาย (ร้อยละ) 33.00 35.42   

อัตราก าไรข้ันต้น (ร้อยละ) 67.00 64.58   
หมายเหตุ : /1 ตน้ทุนขำยอื่นๆ โดยหลักไดแ้ก ่คำ่คำ่เช่ำพืน้ท่ีคลังสินคำ้ คำ่สำธำรณปูโภค และคำ่ใชจ้่ำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิต เป็นตน้     

 
 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขั้นตน้ส  ำหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก  ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 837.28 ลำ้นบำท 
และ 470.81 ลำ้นบำท ตำมล  ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกับรอ้ยละ 67.00 และรอ้ยละ 64.58 ตำมล ำดับ โดยก ำไร
ขั้นตน้และอัตรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงค่อนขำ้งมำกเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจำกรำยไดท้ี่ชะลอตัวลดลงอย่ำงมีสำระส  ำคญั 
นอกจำกนีก้  ำไรขัน้ตน้ที่ลดลงยังเป็นผลจำกตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำของโรงงำนและเครื่องจักรที่ปรบัตวัสงูขึน้เนื่องจำกกำรที่
บริษัทฯปรับลดแผนกำรผลิตเผ่ือให้สอดคลอ้งกับรำยได้ที่ลดลงและยังได้รับผลกระทบจำกกำรบันทึกต้นทุนสินค้ำ
เสื่อมสภำพอีกดว้ย  

 
 
 

 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส  ำหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 เท่ำกับ 510.49 ลำ้นบำท และ 431.91  
ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 15.39 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน เห็นไดว้่ำบรษัิทฯ สำมำรถปรบัค่ำใชจ้่ำย
กำรขำยลดลงจำกปีเพื่อใหเ้หมำะสมตำมกำรชะลอตัวของรำยได ้ อย่ำงไรก็ตำมกำรปรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทบำงส่วนไม่สำมำรถปรบัไดท้นัทีตำมกำรชะลอตวัของรำยได ้ เนื่องจำกมีระยะเวลำที่บรษัิทฯตอ้งตก
ลงแผนลว่งหนำ้ (Lead time) เช่น ค่ำใชจ้่ำยโฆษณำตำมสื่อต่ำงๆ  อีกทัง้ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดอ้อกสนิคำ้ใหม่จ  ำนวน 10 
ผลติภัณฑ ์ดงันี ้

1. SNAILWHITE GOLD TRIPPLE LIFT SERUM 

2. SOS HYALURON X3 CONCENTRATE SERUM 

3. SOS HYALURON & COLLAGEN FREEZE-DRIED MASK 

4. OXE’CURE ACNE CLEAR POTION 

5. OXE'CURE ACNE CLEAR POWDER MUD 

6. OXE’CURE ACNE CLEAR POWDER LOTION 

7. PRETTIIFACE OASIS  MOISTURIZING SERUM 

8. PRETTIIFACE PORE-FECTING SERUM 

9. PRETTIIFACE WINK BRIGHT WHITENING SERUM 

10. PRETTIIFACE YOUTH-IFUL SERUM 

สินคำ้ที่ออกใหม่ดังกล่ำวมีกำรใชส้ื่อโฆษณำที่เหมำะสมกับกลุ่มลกูคำ้เผ่ือแนะน ำสินคำ้ผ่ำนช่องทำงOfflineและOnline 

โดยเนน้กำรสื่อสำรใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ นอกจำกนีบ้ริษัทฯยังมีกำรท ำกำรตลำดในประเทศฟิลิปปินส ์ โดยมีกำรน ำ

สินคำ้เขำ้ไปจ ำหน่ำยเพิ่มเติม ส่งผลท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำสื่อโฆษณำเพิ่มขึน้ จำกเหตุผลขำ้งตน้ส่งผลให้เมื่อเทียบ

อตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย มีอตัรำเพิ่มขึน้จำกปีก่อนจำกรอ้ยละ 40.85 เป็น รอ้ยละ 59.24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 7 : ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยแบ่งตำมประเภทของค่ำใชจ้่ำยส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (12M YoY) 

ค่าใช้จา่ยในการขาย 

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่ำใชจ้่ำยกำรโฆษณำและ 
ค่ำสง่เสรมิกำรขำย 

                  
455.66  89.26 

                  
372.26  86.19       (83.40) (18.30) 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนขำย 22.99  4.50 34.63  8.02        11.64  50.63 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขนสง่ 6.46  1.27 6.06  1.40         (0.40) (6.19) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยอ่ืนๆ/1 25.38  4.97 18.96  4.39         (6.42) (25.30) 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 510.49  100.00 431.91  100.00       (78.58) (15.39) 

อตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย (รอ้ยละ) 40.85 59.24  

 

หมายเหตุ : /1 คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยอื่นๆ โดยหลักไดแ้ก ่คำ่ใชจ้่ำยในกำรวิจัยกำรตลำด และคำ่เช่ำพืน้ท่ีสำขำรำ้นคำ้ของบรษัิทฯ เป็นตน้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 เท่ำกบั 158.73 ลำ้นบำทและ 166.65 
ลำ้นบำท ตำมล  ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.99  ซึ่งโดยหลกัมำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอื่นๆที่เพิ่มขึน้จำกกำร
บนัทกึขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของทรพัยส์นิ 

      
ตาราง 8 : ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรแบ่งตำมประเภทของค่ำใชจ้่ำยส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (12M YoY) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 

งบการเงินรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนส ำนกังำน 100.08  63.05 101.49  60.90          1.41  1.41 

ค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำนและเบด็เตลด็ 23.13  14.57 17.48  10.49         (5.65) (24.43) 
ค่ำเส่ือมรำคำทรพัยส์ินและค่ำตดั
จ ำหน่ำย 

                    
14.60  9.20 

                    
11.99  7.19         (2.61) (17.88) 

ภำษีและค่ำบรกิำรอ่ืนๆ 13.02  8.20 14.79  8.87          1.77  13.59 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอ่ืนๆ/1 7.90  4.98 20.90  12.55        13.00  164.56 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 158.73  100.00 166.65  100.00          7.92  4.99 

อตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ต่อรำยไดร้วม 
(รอ้ยละ) 12.17% 20.92%   

หมายเหตุ : /1 คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ โดยหลักไดแ้กค่ำ่ตดัจ ำหน่ำยสินคำ้เส่ือมสภำพ ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์ และคำ่เผ่ือและคำ่ตดั
จ ำหน่ำยหนีส้งสัยจะสญู     

 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ มีก  ำไร(ขำดทุน)สทุธิส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562  เท่ำกับ 184.49 ลำ้นบำท และ 
(53.22) ลำ้นบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ 128.85 และอัตรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 14.15 
เป็นรอ้ยละ (6.68) อัตรำก ำไร(ขำดทุน)สุทธิที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำรขำยที่ปรับตัวลดลงอย่ำงมี
สำระส  ำคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อนและอตัรำค่ำใชจ้่ำยกำรขำยและบรหิำรที่มีสดัสว่นปรบัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 4,956.71 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อนคิดเป็น 
รอ้ยละ 5.55 โดยสนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนุชั่วครำว 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น สนิคำ้คงเหลอืและที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์สนิทรพัยร์วมลดลงโดยหลกัเกิดจำกรำยกำรเงินสด
ซึ่งเป็นผลมำจำกรำยกำรเงินสดใชไ้ป และกำรช ำระหนีเ้งินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงปี  

 
หนีส้ินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 194.12 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ  
26.88 หนีส้นิรวมที่ลดลงโดยเกิดจำก กำรช ำระเงินคืนกูจ้ำกสถำบนักำรเงินระหว่ำงปี 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ำกับ 4,762.58 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถื้อหุ้นที่
ลดลง คิดเป็นรอ้ยละ 4.42  มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมจำกกำรจ่ำยเงินปันผลเมื่อเดือนพฤษภำคมที่
ผ่ำนมำและผลขำดทนุในปี 2562  
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เท่ำ) 24.87 23.97 
อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.05 0.04 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 3.79 (1.10) 
อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) 4.15 (1.18) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 14.15 (6.68) 

 
 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
   ขอแสดงความนับถอื 
   นำยปิยวชัร รำชพลสทิธ์ิ 

    ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
 


