
 

 

 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 
2563 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ จำกงบกำรเงินส ำหรบังวดสำมเดือนสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2563  รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกบั 202.23 
ลำ้นบำท และ 190.24 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5.93 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศลดลงรอ้ยละ 15.94  เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนเป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯไดร้บัผลกระทบจำกช่องทำงขำยแบบดัง้เดิม (traditional trade) ที่บริษัทฯได้
ยกเลิกสญัญำกับผูก้ระจำยสินคำ้ มีผลตัง้แต่วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562  ประกอบกับสภำวะเศรษรฐกิจที่ชะลอตัวและ
สถำนะกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 สง่ผลท ำใหร้ำ้นคำ้ที่วำงจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทไม่สำมำรถเปิดท ำ
กำรไดต้ำมปกติ เป็นผลท ำใหย้อดขำยของบรษัิทลงลงอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตัง้แตเ่ดือนมีนำคมที่ผำ่น ซึง่ผลกระทบจำกกำร
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 เป็นผลท ำใหลู้กคำ้กลุ่มนักท่องเที่ยวชำวจีนที่ถือเป็นกลุ่มลูกคำ้ส ำคัญเดินทำงมำ
ทอ่งเที่ยวประเทศไทยลดลงโดยจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวชำวจีนมีแนวโนม้ลดลงอยำ่งตอ่เนื่องตัง้แตต่น้ปีที่ผำ่นมำ จำกสถิตของ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เปิดเผยว่ำ จ ำนวนกำรเดินทำงผ่ำนสนำมบินหลกัของประเทศมีอตัรำลดลงตัง้แต่เดือน
มกรำคม ท่ีผ่ำนมำ คิดเป็น อัตรำลดลงรอ้ยละ 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (อำ้งอิง : สถิตินักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเขำ้ประเทศไทยเดือนมกรำคม-มีนำคม 2563 จำกกระทรวงกำรท่องเทียวและกีฬำ)    นอกจำกนี ้
รฐับำลจีนยงัมีประกำศงดกำรเดนิทำงของนกัทอ่งเที่ยวชำวจีนแบบกลุม่ (กรุป๊ทวัร)์ ตัง้แตว่นัท่ี 24 มกรำคม 2563 ประกอบ
กบัรฐับำลไทยเพิ่มมำตรำกำรเขม้งวดตอ่ผูท้ี่ตอ้งกำรเดินทำงเขำ้ประเทศจำกสถำนกำรณโ์ควิด-19 บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึง
ผลกระทบดงักลำ่วและไดด้  ำเนินกำรปรบักลยทุธแ์ละแผนกำรตลำด เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติ โดยมุ่งเนน้
กำรเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้เดิมที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักลำ่วและปรบักลยทุธท์ำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มฐำนลกูคำ้ใหม่
ใหม้ำกขึน้ โดยเนน้ช่องทำงออนไลนเ์ป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.58 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจำกในช่วงแรก

ไดร้บัผลจำกกำรตอบรบัคอ่นขำ้งดีจำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศฟิลิปปินส ์ ในขณะท่ียอดกำรสง่ออกไปประเทศจีนยงัคงที่
จำกปีที่ผำ่นมำ และมีแนวโนม้ลดลง โดยบรษัิทมีแผนกำรปรบักลยทุธส์  ำหรบักำรขำยสนิคำ้ในประเทศจีน ซึง่คำดวำ่จะเหน็
ควำมชดัเจนหลงัจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19หยดุลง  แตอ่ยำ่งไรก็ตำมส ำหรบัประเทศฟิลปิปินส์
แมจ้ะไดร้บัผลตอบรบัที่ดีในไตรมำสแรกของปี  2563 ทัง้นีจ้ำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ของบริษัทฯพบว่ำ ในประเทศ
ฟิลิปปินสไ์ดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2563 ซึ่ง
คำดวำ่จะมีผลตอ่รำยไดข้องบรษัิทฯในไตรมำส 2/2563  
 
ตาราง 1 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์  ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม (3M YoY) 

สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของ
บรษัิทฯ       

1) ผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิว 163.28  75.09 92.33  43.39 (70.95) (43.45) 
2) ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดผิว 18.57  8.54 30.51  14.34 11.94  64.30 

3) ผลิตภณัฑค์รมีกนัแดดและ
เครือ่งส  ำอำงค ์ 7.84  3.60 10.19  4.78 2.35  29.97 

4) อปุกรณ/์เครือ่งมือ ของใชส้ว่น
บคุคล -    - 32.75  15.39  32.75  - 
5) สินคำ้อปุโภคบรโิภค -    - 23.09  10.85 23.09  - 
6) ชดุของขวญั 25.88  11.90 10.01  4.70 (15.87) (61.32) 
7) ผลิตภณัฑอ่ื์น -    - 0.11  0.05 0.11  - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของ
บรษัิทฯ - รวม 215.57  99.13 198.99  93.50 (16.58) (7.69) 

หกั สว่นลด (13.34) (6.13) (8.75) (4.11) 4.59  (34.41) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 202.23  93.00 190.24  89.39 (11.99) (5.93) 
รายได้อ่ืน/1 15.23  7.00 22.57  10.61 7.34  48.19 

รวม 217.46  100.00 212.81  100.00 (4.65) (2.14) 
หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 



 

 

 
ตาราง 2 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์  ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 31 มีนำคม  

2563 (3M QoQ) 

สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 สิน้สุดวันที ่31 มนีาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของ
บรษัิทฯ       

1) ผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิว 120.32  63.98 92.33  43.39 (27.99) (17.14) 
2) ผลิตภณัฑท์  ำควำมสะอำดผิว 44.62  23.73 30.51  14.34 (14.11) (75.98) 
3) ผลิตภณัฑค์รมีกนัแดดและ
เครือ่งส  ำอำงค ์ 5.76  3.06 10.19  4.78 4.43  56.51 

4) อปุกรณ/์เครือ่งมือ ของใชส้ว่น
บคุคล -    0.00 32.75  15.39 32.75  - 
5) สินคำ้อปุโภคบรโิภค -    0.00 23.09  10.85 23.09  - 
6) ชดุของขวญั 21.46  11.41 10.01  4.70 (11.45) (44.24) 
7) ผลิตภณัฑอ่ื์น 0.63  0.34 0.11  0.05 (0.52) - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของ
บรษัิทฯ - รวม 

                  
192.79  102.52 198.99  93.50 6.20  2.88 

หกั สว่นลด (21.06) (11.20) (8.75) (4.11) 12.23  (91.68) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 

                  
171.73  91.32 190.24  89.39 18.43  9.11 

รายได้อ่ืน/1 16.32  8.68 22.57  10.61 6.25  41.04 

รวม 188.05  100.00 212.81  100.00 24.68  11.35 
หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตาราง 3 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 และ 31 มีนำคม 2563 (3M QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 สิน้สุดวันที ่31 มนีาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 117.79  62.64 143.63  67.49         25.84  21.94 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 53.94  28.68 46.61  21.90 

         
(7.33) 

 
(13.59) 

รายได้จากการขายรวม 171.73  91.32 190.24  89.39 18.51  10.78 

รายได้อ่ืน/1 16.32  8.68 22.57  10.61 6.25  38.30 

รวม 188.05  100.00 212.81  100.00 24.76  13.17 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก ่ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

ตาราง 4 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม (3M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       

1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 170.86  78.57 143.63  67.49 

       
(27.23) (15.94) 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 31.37  14.43 46.61  21.90         15.24  48.58 

รายได้จากการขายรวม 202.23  93.00 190.24  89.39 (11.99) (5.93) 

รายได้อ่ืน/1 15.23  7.00 22.57  10.61 7.34  48.19 

รวม 217.46  100.00 212.81  100.00 (4.65) (2.14) 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 

 

 



 

 

 
ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 54.04 ลำ้นบำท และ 84.21  
ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 55.85 ในขณะที่อตัรำสว่นตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย เพิ่มขึน้จำก
รอ้ยละ 26.72 เป็นรอ้ยละ 44.27 โดยอตัรำสว่นตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้นัน้เป็นผลจำกรำยกำรวตัถดุิบ
และบรรจภุณัฑ ์ที่เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 81.98 นอกจำกนีใ้นเดือนมีนำคม ที่ผำ่นมำบรษัิทฯ ไดล้งทนุในกิจกำร กลุม่บรษัิท 
คิวรอน จ ำกดั เป็นผลท ำใหส้ว่นผสมของตน้ทนุขำยเปลีย่นไปจำกเดิม โดยตน้ทนุขำยวตัถดุบิและบรรจภุณัฑ ์ที่มีอตัรำสว่น
เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 62.84 เป็นรอ้ยละ 73.38 ในไตรมำส 1/2563 
 
ตาราง 5 : ตน้ทนุขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใชจ้่ำยส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม (3M YoY) 

ต้นทุนขาย 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ 33.96  62.84 61.80  73.38        27.84  81.98 

เงินเดือนและคำ่จำ้ง 5.69  10.53 6.41  7.61          0.72  12.65 

คำ่เสื่อมรำคำของโรงงำนและ
เครือ่งจกัร 4.91  9.08 5.58  6.63          0.67  13.65 

คำ่พำหนะขนสง่และเดินทำง 0.22  0.41 0.60  0.71          0.38  172.73 

ตน้ทนุขำยอ่ืน/1 9.26  17.14 9.82  11.67          0.56  6.05 

รวมต้นทุนขาย 54.04  100.00 84.21  100.00    30.17  55.83 

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขาย (ร้อยละ) 26.72 44.27   

อัตราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 73.28 55.73   
หมายเหตุ : /1 ตน้ทนุขำยอ่ืนๆ โดยหลกัไดแ้ก่ คำ่คำ่เชำ่พืน้ท่ีคลงัสนิคำ้ คำ่สำธำรณปูโภค และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลติ เป็นตน้    

 
 
ก าไรขั้นตน้ 

ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 148.19 
ลำ้นบำท และ 106.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 73.28 และรอ้ยละ 55.73 ตำมล ำดบั 
โดยก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงค่อนขำ้งมำกเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจำกรำยไดท้ี่ชะลอตวั
ลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญั, กำรเปลีย่นแปลงของสว่นผสมของผลติภณัฑท์ี่ขำย หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของ บรษัิท 
คิวรอน จ ำกัด ตัง้แต่วนัที่ 3 มีนำคม 2563, กำรปรบัปรุงรำยกำรสินคำ้คงเหลือตดัจ ำหน่ำยและและกำรปรบัปรุงมลูค่ำ
สนิคำ้คงเหลอื  

 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2563 เทำ่กบั 97.10 ลำ้นบำท และ 
80.39  ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 17.21 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เห็นไดว้ำ่บรษัิทฯ 
สำมำรถปรบัค่ำใชจ้่ำยกำรขำยลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน เพื่อใหเ้หมำะสมตำมกำรชะลอตวัของรำยได ้อย่ำงไรก็
ตำมกำรปรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยตำมแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทตัง้แต่ช่วงกลำงปี 2562 ที่ผ่ำนมำ  อีกทัง้ในปี 2563 
บรษัิทยงัไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท ำใหร้ำ้นคำ้ที่จ ำหนำ่ยสนิคำ้ของบรษัิทไม่
สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดต้ำมปกติ จึงเป็นผลท ำใหค้่ำใชจ้่ำยกำรขำยคงที่ของบริษัท อำทิเช่น ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนขำย มี
อตัรำสงูขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเทียบอตัรำสว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย จะเห็นว่ำมีอตัรำลดลงจำกปี
ก่อนจำกรอ้ยละ 48.01 เป็น รอ้ยละ 42.26 เป็นผลจำกกำรที่บริษัทสำมำรถควบคมุค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย กำรสง่เสริมกำร
ขำย กำรตลำด ไดด้ีมำกขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีย้งัเป็นกำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนรองรบัสถำนกำรณ์
ที่สง่ผลกระทบกำรจำกแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
 

ตาราง 6 : คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยแบง่ตำมประเภทของคำ่ใชจ้่ำยส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม (3M YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
คำ่ใชจ้ำ่ยกำรโฆษณำและ 
คำ่สง่เสรมิกำรขำย 83.54  86.04 54.86  68.25      (28.68) (34.33) 

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนขำย 8.09  8.33 17.08  21.25          8.99  111.12 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขนสง่ 1.35  1.39 2.68  3.33          1.33  98.52 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยอ่ืนๆ/1 4.12  4.24 5.77  7.17          1.65  40.05 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 97.10  100.00 80.39  100.00 (16.71) (17.21) 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
ต่อรายได้จากการขาย  
(ร้อยละ) 48.01 42.26  

 

หมายเหตุ : /1 คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยอ่ืนๆ โดยหลกัไดแ้ก่ คำ่ใชจ้่ำยในกำรวิจยักำรตลำด และคำ่เช่ำพืน้ท่ีสำขำรำ้นคำ้ของบรษัิทฯ เป็นตน้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2563 เท่ำกับ 40.14 ลำ้นบำท
และ 56.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.13  ซึง่โดยหลกัมำจำกคำ่บรกิำรอื่นๆ จำกกำรท่ีบรษัิท
ลงทนุในกิจกำรกลุม่บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ท ำใหบ้รษัิทมีคำ่ใชจ้่ำยคำ่ที่ปรกึษำที่เกิดขึน้ในไตรมำสนีม้ลูคำ่ 9.7 ลำ้นบำท  

      
ตาราง 7 : คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรแบง่ตำมประเภทของคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มนีำคม (3M YoY) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนส ำนกังำน 28.81  71.78 28.96  51.48          0.15  0.52 

คำ่ใชจ้ำ่ยส  ำนกังำนและเบ็ดเตล็ด 3.65  9.09 6.60  11.73          2.95  80.82 

คำ่เสื่อมรำคำทรพัยส์ินและคำ่ตดั
จ ำหน่ำย 

                       
3.47  8.64 3.57  6.35          0.10  2.88 

ภำษีและคำ่บรกิำรอ่ืนๆ 2.97  7.40 13.56  24.11        10.59  356.57 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอ่ืนๆ/1 1.24  3.09 3.57  6.33          2.32  187.10 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40.14  100.00 56.25  100.00  16.11  40.13 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่อรายได้รวม 
(ร้อยละ) 18.46% 26.43%   

หมายเหตุ : /1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอ่ืนๆ โดยหลกัไดแ้ก่คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิคำ้เสื่อมสภำพ ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ และคำ่เผ่ือและคำ่ตดั
จ ำหน่ำยหนีส้งสยัจะสญู     

 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2563 เท่ำกบั 19.34 ลำ้น
บำท และ (11.15) ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 157.60 และอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจำกรอ้ย
ละ 8.89 เป็นรอ้ยละ (5.23) อตัรำก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิที่ลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยทีป่รบัตวัลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและอตัรำตน้ทนุสนิคำ้และคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีม่ีสดัสว่นปรบัเพิ่มขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วมเทำ่กบั 5,397.93 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนคิดเป็น 
รอ้ยละ 8.90 โดยสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เงินลงทนุชั่วครำว 
ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น สินคำ้คงเหลือและที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค่ำควำมนิยม สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนอื่น โดย
สนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้โดยหลกัเกิดจำกรำยกำรคำ่ควำมนิยม สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอื่น ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรกลุม่
บรษัิท คิวรอน จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 3 มีนำคม 2563  

 
หนี้สนิรวม 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 521.27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ
168.52 หนีส้ินรวมที่เพิ่มขึน้โดยเกิดจำก สิทธิเลือกขำยสนิทรพัย ์จำกกำรที่บริษัทมีสิทธิในกำรตดัสินใจเขำ้ซือ้กิจกำรกลุม่
บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ภำยหลงัจำกกำรท ำสญัญำเขำ้ซือ้กิจกำร 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ำกับ 4,876.66 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ที่
เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 2.39  มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรกำรเพิ่มขึน้ขององคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหุน้ หกัลบกบัสว่นทีลดลง
ของก ำไรสะสมจำกกำรจ่ำยเงินปันผลที่ผำ่นมำและผลขำดทนุระหวำ่งปี  
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 23.97 12.15 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.04 0.11 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (1.10) (0.23) 
อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) (1.18) (0.16) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) (6.68) (5.23) 

 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถอื 
 
   นำยปิยวชัร รำชพลสทิธ์ิ 

    ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 


