
 

 

 
วันที ่14 สิงหาคม 2563 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท ด ูเดย ์ดรมี จ  ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
จำกงบกำรเงินส  ำหรบังวดหกเดือนสดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดหกเดือนสุดวันที ่30 มิถุนายน 2563 

 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกับ 384.42 ลำ้นบำท และ 
423.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.06 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.41เป็นผลจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของ บริษัท คิวรอน 
จ ำกดั ตัง้แตว่นัที่ 3 มีนำคม 2563 ท ำใหบ้รษัิทรบัรูร้ำยไดเ้ต็มจ ำนวนในไตรมำสที่ 2/2563 ซึง่กลุม่ลกูคำ้เดิมของบรษัิท คิวรอน จ ำกดั สว่นใหญ่
เป็นกลุม่ลกูคำ้ในประเทศ อยำ่งไรก็ตำมแมร้ำยไดข้องบรษัิทจะเพ่ิมขึน้ แตเ่ม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนจะเห็นไดว้ำ่หำกดขูอ้มลูกำรขำย
แยกตำมสำยผลิตภณัฑ ์กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง เป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯไดร้บัผลกระทบจำกสถำนะกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ส่งผลท ำใหร้ำ้นคำ้ที่วำงจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทไม่สำมำรถเปิดท ำกำรไดต้ำมปกติ และลูกคำ้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชำวจีนที่ถือเป็นกลุ่มลกูคำ้ส  ำคัญมีอตัรำกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ส่งผลท ำใหส้ินคำ้กลุ่ม
ผลิตภัณฑบ์  ำรุงผิวมียอดขำยลดลง บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำวและไดด้  ำเนินกำรปรับกลยุทธ์และแผนกำรตลำด เพื่อลด
ผลกระทบดังกล่ำวและใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติ โดยมุ่งเนน้กำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เดิมที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วและปรบักลยทุธท์ำงกำรตลำดเพ่ือเพ่ิมฐำนลกูคำ้ใหมใ่หม้ำกขึน้ โดยเนน้ชอ่งทำงออนไลนเ์ป็นหลกั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศลดลงรอ้ยละ 5.31 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกประเทศฟิลิปปินสไ์ดร้บัผลกระทบ
หลงัจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  ที่รุนแรงกว่ำประเทศไทย ท ำใหก้ำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ในต่ำงประเทศไม่เป็นตำม
แผนงำนของบรษัิท อยำ่งไรก็ตำมส ำหรบักำรจดัจ  ำหน่ำยในตำ่งประเทศบรษัิทมุง่เนน้กำรขยำยชอ่งทำงกำรผ่ำนทำงออนไลนม์ำกขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 1 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์  ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่  
31 มีนำคม และ 30 มิถนุำยน  2563 (3M QoQ) 

สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) ส าหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทฯ       

1) ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิว 92.33  43.39 58.24  16.67        (34.09) (36.92) 

2) ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดผิว 30.51  14.34 24.47  7.00          (6.04) (19.80) 

3) ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดและ
เครื่องส  ำอำงค ์ 10.19  4.78 4.12  1.18          (6.07) (59.57) 

4) อปุกรณ/์เครื่องมือ ของใชส้ว่นบคุคล 32.75  15.39 85.08  24.35         52.33  159.79 

5) สินคำ้อปุโภคบริโภค 23.09  10.85 63.95  18.30         40.86  176.96 

6) ชดุของขวญั 10.01  4.70 7.53  2.15          (2.48) (24.78) 
7) ผลิตภณัฑอ่ื์น 0.11  0.05 0.24  0.07            0.13  118.18 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทฯ - รวม 198.99  93.50 

                       
243.63  69.71         44.64  22.43 

หกั สว่นลด (8.75) (4.11) (10.77) (3.08)          (2.02) (23.09) 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑภ์ายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ - 
สุทธิ 190.24  89.39 

                      
232.86  66.63         42.62  22.40 

รายได้อ่ืน/1 22.57  10.61 116.60  33.37         94.03  416.61 

รวม 212.81  100.00 349.46  100.00       136.65  64.21 
หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ตาราง 2 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส  ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สดุวนัที่  
31 มีนำคม และ 30 มิถนุำยน 2563 (3M QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานท่ี 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) ส าหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ
รวม 143.63  67.49 

                       
199.24  57.01         55.61  38.72 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศรวม 46.61  21.90 33.62  9.62        (12.99) (27.87) 

รายได้จากการขายรวม 190.24  89.39 232.86  66.63         42.62  22.40 

รายได้อ่ืน/1 22.57  10.61 116.60  33.37         94.03  416.61 

รวม 212.81  100.00 349.46  100.00       136.65  64.21 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 
 



 

 

ตาราง 3 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์  ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน (6M YoY) 

สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทฯ       

1) ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิว      287.50  69.00      150.57  26.77     (136.85) (47.61) 

2) ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดผิว        54.81  13.16        54.98  9.78            0.17  0.31 

3) ผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดและ
เครื่องส  ำอำงค ์        13.30  3.19        14.31  2.55            1.01  7.59 

4) อปุกรณ/์เครื่องมือ ของใชส้ว่นบคุคล               -    0.00      117.83  20.96       117.83  0.00 

5) สินคำ้อปุโภคบริโภค               -    0.00        87.04  15.48         87.04  0.00 

6) ชดุของขวญั        41.15  9.88        17.54  3.12        (23.61) (57.38) 
7) ผลิตภณัฑอ่ื์น          0.70  0.17          0.35  0.06          (0.35) (50.00) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทฯ - รวม      397.46  95.40      442.62  78.72         45.24  11.38 

หกั สว่นลด      (13.04) (3.13)      (19.52) (3.47)          (6.48) 49.69 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑภ์ายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ - 
สุทธิ      384.42  92.27      423.10  75.25         38.76  10.08 
รายได้อ่ืน/1        32.18  7.73      139.17  24.75       106.99  332.47 

รวม      416.60  100.00      562.27  100.00       145.75  34.99 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ตาราง 4 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส  ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน (6M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานท่ี 

งบการเงินรวม 
เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) ส าหรับงวดหกดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ
รวม      299.69  71.94      342.87  60.98         43.18  14.41 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศรวม 
       84.73  20.34        80.23  14.27          (4.50) (5.31) 

รายได้จากการขายรวม      384.42  92.28      423.10  75.25         38.68  10.06 

รายได้อ่ืน/1        32.18  7.72      139.17  24.75       106.99  332.47 

รวม      416.60  100.00      562.27  100.00       145.67  34.97 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 
 
 
 



 

 

ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขำยส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2563 เท่ำกับ 117.81 ลำ้นบำท และ 177.47  ลำ้นบำท

ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.64 ในขณะที่อัตรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 30.65 เป็นรอ้ยละ 
41.65 โดยอตัรำส่วนตน้ทนุขำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้นัน้เป็นผลจำกรำยกำรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ที่เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 79.34 
นอกจำกนีใ้นเดือนมีนำคม ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไดล้งทนุในกิจกำร กลุ่มบริษัท คิวรอน จ ำกัด เป็นผลท ำให้สดัส่วนของตน้ทนุขำยเปลี่ยนไปจำก
เดิม  
 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขั้นตน้ส  ำหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 266.61 ลำ้นบำท และ 
245.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เทำ่กบัรอ้ยละ 69.35 และรอ้ยละ 58.05 ตำมล ำดบั โดยก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้
ลดลงเม่ือเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจำกรำยไดท้ี่ชะลอตวัลดลง และกำรเปลี่ยนแปลงของสดัสว่นของผลิตภณัฑท์ี่ขำย หลงัจำกกำร
เขำ้ซือ้กิจกำรของ บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ตัง้แตว่นัที่ 3 มีนำคม 2563  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยส ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 และ 2563 เทำ่กบั 200.05 ลำ้นบำท และ 206.92 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.20 เม่ือเปรยีบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯ ไดป้รบัลดคำ่ใชจ้ำ่ยกำรโฆษณำ
และค่ำส่งเสริมกำรขำยลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อใหเ้หมำะสมตำมกำรชะลอตวัของรำยไดท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำร
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ท ำใหร้ำ้นคำ้ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทไม่สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดต้ำมปกติ ในช่วงเดือนมีนำคม – 
พฤษภำคม ทีผ่ำนมำ  แต่ยังมีค่ำใชจ้่ำยกำรขำยคงที่ของบริษัทบำงส่วนที่ไม่สำมำรถปรบัลดไดท้นัที อำทิเช่น ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำย โดย
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำยเพิ่มขึน้เป็นผลจำกกำรจ ำนวนพนักงำนขำยของบริษัท คิวรอน จ ำกัด ที่พึ่ งควบรวมกิจกำรเม่ือเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ  
ทัง้นีเ้ม่ือเทียบอตัรำสว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย จะเห็นว่ำมีอตัรำลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนจำกรอ้ยละ 50.45 เป็น 
รอ้ยละ 46.75 เป็นผลจำกกำรที่บริษัทสำมำรถควบคมุค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและมีกำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนใหเ้หมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัมำกขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส  ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 และ 2563 เท่ำกับ 82.64 ลำ้นบำทและ 119.44 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 44.53  ซึ่งโดยหลกัมำจำกคำ่บริกำรอ่ืนๆ จำกกำรที่บรษัิทลงทนุในกิจกำรกลุม่บริษัท คิวรอน 
จ ำกดั ท  ำใหบ้รษัิทมีคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ที่ปรกึษำที่เกิดขึน้ในไตรมำส1/2563 มลูคำ่ 9.7 ลำ้นบำท รวมไปถึงคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรของบรษัิท คิวรอน จ ำกดั 
ที่เกิดขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร ตัง้แตว่นัที่ 3 มีนำคม 2563 

      
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส  ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 และ 2563 เท่ำกับ 10.82  ลำ้นบำท และ 42.63 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 293.92 และอตัรำก ำไรสทุธิของบรษัิทฯ เพ่ิมขึน้จำกรอ้ยละ 2.59 เป็นรอ้ยละ 7.58 อตัรำก ำไร
(ขำดทนุ)สทุธิที่เพ่ิมขึน้มีสำเหตหุลกัมำจำกก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่บรษัิทลงทนุระหวำ่งปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วมเทำ่กบั 5,269.89 ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปีก่อนคิดเป็น 
รอ้ยละ 6.32 โดยสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 
โดยสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้โดยหลกัเกิดจำกรำยกำรค่ำควำมนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรกลุ่มบริษัท คิว
รอน จ ำกดั เม่ือวนัที่3 มีนำคม 2563  

 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกบั 384.27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ97.95 หนีส้ินรวมที่
เพ่ิมขึน้โดยเกิดจำก สิทธิเลือกขำยสินทรพัย ์จำกกำรที่บรษัิทมีสิทธิในกำรตดัสินใจเขำ้ซือ้กิจกำรกลุ่มบรษัิท คิวรอน จ ำกดั ภำยหลงัจำกกำรท ำ
สญัญำเขำ้ซือ้กิจกำร และหนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
ส่วนของผู้ถือหุน้  

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวมเทำ่กบั 4,885.61 ลำ้นบำท โดยสว่นของผูถื้อหุน้ที่เพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 
2.58  มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรกำรเพิ่มขึน้ขององคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ หกัลบกับสว่นที่ลดลงของก ำไรสะสมจำกกำรจ่ำยเงินปันผลที่ผ่ำน
มำและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทระหวำ่งปี  
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563  

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 23.97 18.51 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.04 0.08 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (1.10) 1.12 

อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์ิน (รอ้ยละ) (1.18) 1.10 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) (6.68) 7.58 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   นำยปิยวชัร รำชพลสิทธ์ิ 

    ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 


