
 

 

 
วันที ่25 กุมภาพันธ ์2564 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท ด ูเดย ์ดรมี จ  ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
จำกงบกำรเงินส  ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกับ 729.06 ลำ้นบำท และ 1,000.34 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.21 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.30 เป็นผลจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของ บริษัท คิวรอน จ ำกัด ตัง้แต่
วนัที่ 3 มีนำคม 2563  ซึ่งกลุ่มลกูคำ้เดิมของบริษัท คิวรอน จ ำกัด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูคำ้ในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมแมร้ำยไดข้องบริษัทจะ
เพ่ิมขึน้ แตเ่ม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนจะเห็นไดว้ำ่หำกดขูอ้มลูกำรขำยแยกตำมสำยผลิตภณัฑ ์กลุม่ผลิตภณัฑเ์ดิมของบรษัิทมีรำยได้
จำกกำรขำยลดลง เป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ส่งผลท ำใหร้ำ้นคำ้ที่วำง
จ ำหน่ำยสินคำ้ของบรษัิทไม่สำมำรถเปิดท ำกำรไดต้ำมปกติในช่วงไตรมำส 2 ที่ผ่ำนมำและลกูคำ้กลุม่นักท่องเที่ยวชำวจีนที่ถือเป็นกลุม่ลกูคำ้
ส  ำคญัมีอตัรำกำรเดินทำงมำทอ่งเที่ยวประเทศไทยลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญั สง่ผลท ำใหส้ินคำ้กลุม่ผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิวมียอดขำยลดลง บรษัิทฯ 
ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดงักลำ่วและไดด้  ำเนินกำรปรบักลยทุธแ์ละแผนกำรตลำด เพ่ือลดผลกระทบดงักลำ่วและใหบ้รษัิทสำมำรถด ำเนินธุรกิจ
ใหเ้ป็นปกติ โดยมุ่งเนน้กำรเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้เดิมที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักลำ่วและปรบักลยทุธท์ำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มฐำนลกูคำ้
ใหมใ่หม้ำกขึน้ โดยเนน้ชอ่งทำงออนไลนเ์ป็นหลกั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.57  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกประเทศฟิลิปปินสท์ี่
สำมำรถเพิ่มชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และถึงแมป้ระเทศจีนและฟิลลิปปินสจ์ะไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโค
วิด-19  ท  ำใหก้ำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ในตำ่งประเทศไม่เป็นตำมแผนงำนของบริษัทโดยเฉพำะประเทศจีนที่ยงัไม่สำมำรถหำตวัแทนจ ำหน่ำยที่
เหมำะสมมำทดแทนตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดิมได ้อย่ำงไรก็ตำมส ำหรบักำรจดัจ  ำหน่ำยในตำ่งประเทศบริษัทมุ่งเนน้กำรขยำยชอ่งทำงกำรผ่ำน
ทำงออนไลนม์ำกขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 1 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์  ำหรบังวดสำมเดือน สิน้สดุ 30 กนัยำยน และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 (3M QoQ) 

สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดอืน 
สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษัิทฯ       
1) ผลติภณัฑบ์ ำรุงผิว    70.27  22.7 78.54  10.9  8.27  11.77 
2) ผลติภณัฑท์  ำควำมสะอำดผิว  30.13  9.7    26.77  3.7 (3.36) (11.15) 
3) ผลติภณัฑค์รีมกนัแดดและ
เครื่องส ำอำงค ์ 3.45  1.1 

                           
6.53  0.9 3.08  89.28 

4) อปุกรณ/์เครื่องมือ ของใชส้ว่น
บคุคล 

                      
127.38  41.2 

                       
137.14  19.1 9.76  7.66 

5) สนิคำ้อปุโภคบรโิภค   53.45  17.3  67.34  9.4 13.89  25.99 
6) ชดุของขวญั 13.64  4.4  16.03  2.2  2.39  17.52 
7) ผลติภณัฑอ่ื์น    2.80  0.9    1.31  0.2 (1.49) (53.21) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษัิทฯ - 
รวม 

                       
301.12  97.4 

                       
333.66  46.5 

               
32.54  10.81 

หกั สว่นลด (22.14) (7.2) (36.66) (5.1) (14.52) 65.58 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 

                       
278.98  90.2 

                       
297.00  41.4 

               
18.02  6.46 

รายได้อืน่/1 30.20  9.8 420.57  58.6 390.37  1,292.62 
รวม 309.18  100.0  717.57  100.0 408.39  132.09 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ตาราง 2 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส  ำหรบังวดสำมเดือน สิน้สดุ 30 กนัยำยน และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 (3M QoQ) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดอืน 
สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 228.46 73.89 246.46 34.3 18.08 7.9 
2. รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ
รวม 50.55 16.35 50.54 7.0 (0.06) (0.1) 

รายได้จากการขายรวม 279.01 90.23 297.00 41.4 18.02 6.5 

รายได้อืน่/1 30.2 9.77 420.57 58.6 390.37 1,292.6 
รวม 309.21 100.00 717.57 100.0 408.39 132.1 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 



 

 

ตาราง 3 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสำยผลติภณัฑส์  ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม  (12M YoY) 

สายผลิตภัณฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษัิทฯ       
1) ผลติภณัฑบ์ ำรุงผิว 533.15 66.94 299.38  18.8 (233.77) (43.85) 

2) ผลติภณัฑท์  ำควำมสะอำดผิว 135.76 17.04 111.86  7.0 (23.90) (17.60) 
3) ผลติภณัฑค์รีมกนัแดดและ
เครื่องส ำอำงค ์ 20.70 2.60 24.29  1.5 

                  
3.59  17.34 

4) อปุกรณ/์เครื่องมือ ของใชส้ว่น
บคุคล - - 389.09  24.5 

             
389.09  0.00 

5) สนิคำ้อปุโภคบรโิภค - - 202.36  12.7 202.36  0.00 

6) ชดุของขวญั 83.18 10.44 47.20  3.0 (35.98) (43.26) 
7) ผลติภณัฑอ่ื์น 1.38 0.18 4.48  0.3 3.10  224.64 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษัิทฯ - 
รวม 

                  
774.17  97.20 

                   
1,078.66  67.8 

             
304.49  39.33 

หกั สว่นลด (45.11) (5.66) (78.32) (4.9) (33.21) 73.62 
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ - สุทธิ 

               
729.06  91.54 

                   
1,000.34  62.9 

             
271.28  37.21 

รายได้อืน่/1 67.38  8.46 589.94  37.1 522.56  775.54 
รวม 796.44  100.00 1,590.28  100.0 793.84  99.67 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

ตาราง 4 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนที่ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม (12M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที่ 

งบการเงนิรวม 
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                  
551.94  69.30 

                       
818.67  51.5 

                       
266.65  48.3 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ
รวม 

                  
177.12  22.24 

                       
181.67  11.4 

                           
4.55  9.0 

รายได้จากการขายรวม 729.06  91.54 1,000.34  62.9 271.20  97.2 

รายได้อืน่/1 67.38  8.46 589.94  37.1 522.56  1,730.3 

รวม 796.44  100.00 1,590.28  100.0 793.76  256.7 

หมายเหตุ:  /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

 
 



 

 

 
ต้นทุนขาย 

ตน้ทนุขำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 เทำ่กบั 258.25  ลำ้นบำท และ  580.99   ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็น
อตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 125.0 ในขณะที่อตัรำส่วนตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 35.42 เป็นรอ้ยละ 58.08 โดยอตัรำส่วน
ตน้ทนุขำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพ่ิมขึน้นัน้เป็นผลจำกรำยกำรวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ที่เพ่ิมขึน้ นอกจำกนีใ้นเดือนมีนำคม ที่ผ่ำนมำบรษัิทฯ 
ไดล้งทุนในกิจกำร กลุ่มบริษัท คิวรอน จ ำกัด เป็นผลท ำให้สัดส่วนของตน้ทุนขำยเปลี่ยนไปจำกเดิม อีกทัง้บริษัทมีส่วนสูญเสียจำกกำรใช้
เครือ่งจกัรไมเ่ต็มก ำลงักำรผลิตอีกดว้ย 
 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ตน้ส  ำหรบัส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เทำ่กับ 470.81 ลำ้นบำท และ  419.35 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกับรอ้ยละ 64.58  และรอ้ยละ 41.91 ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงเม่ือเทียบช่วง
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจำกรำยไดท้ี่ชะลอตวัลดลง และกำรเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของผลิตภณัฑท์ี่ขำย หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของ 
บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ตัง้แตว่นัที่ 3 มีนำคม 2563  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส ำหรบัส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563  เท่ำกับ 431.91 ลำ้นบำท และ 490.65 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.6  เม่ือเปรยีบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯ ไดป้รบัลดคำ่ใชจ้ำ่ยกำรโฆษณำ
และค่ำส่งเสริมกำรขำยลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อใหเ้หมำะสมตำมกำรชะลอตวัของรำยไดท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำร
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ท ำใหร้ำ้นคำ้ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทไม่สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดต้ำมปกติ ในช่วงเดือนมีนำคม – 
พฤษภำคม ทีผ่ำนมำ  แต่ยังมีค่ำใชจ้่ำยกำรขำยคงที่ของบริษัทบำงส่วนที่ไม่สำมำรถปรบัลดไดท้นัที อำทิเช่น ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำย โดย
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำยเพิ่มขึน้เป็นผลจำกกำรจ ำนวนพนักงำนขำยของบริษัท คิวรอน จ ำกัด ที่ เพิ่งควบรวมกิจกำรเม่ือเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ  
ทัง้นีเ้ม่ือเทียบอตัรำส่วนคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย จะเห็นว่ำมีอตัรำส่วนลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนจำกรอ้ยละ 59.24 
เป็น รอ้ยละ 49.05  เป็นผลจำกกำรที่บรษัิทสำมำรถควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและมีกำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัมำกขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรส  ำหรบัส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563  เทำ่กบั 166.65 ลำ้นบำทและ 265.58   ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 59.4  ขำย ลดลงจำกรอ้ยละ 20.92  เป็นรอ้ยละ 16.70 ซึง่โดยหลกัมำจำกคำ่บรกิำรอ่ืนๆ จำกกำรที่
บรษัิทลงทนุในกิจกำรกลุ่มบรษัิท คิวรอน จ ำกดั ท  ำใหบ้รษัิทมีคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ที่ปรกึษำที่เกิดขึน้ในไตรมำส1/2563 มลูคำ่ 9.7 ลำ้นบำท รวมไปถึง
คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรของบรษัิท คิวรอน จ ำกดั ที่เกิดขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร ตัง้แตว่นัที่ 3 มีนำคม 2563 

      
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บรษัิทฯ มีก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส  ำหรบัส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563  เทำ่กบั (53.22) ลำ้นบำท และ 179.54 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 437 และอัตรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ (6.68)  เป็นรอ้ยละ 11.29 อัตรำก ำไร
(ขำดทนุ)สทุธิที่เพิ่มขึน้มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่เกิดขึน้ระหว่ำงปี 2563 มลูค่ำ 446.21 
ลำ้นบำท สทุธิกบัคำ่เผ่ือสินคำ้เสื่อมสภำพเพ่ิมขึน้จำกชว่งเดียวกนัของปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ำกับ 5,333.51 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 7.60 โดย
สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  และสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน โดยสินทรพัยร์วม
เพ่ิมขึน้โดยหลกัเกิดจำกรำยกำรคำ่ควำมนิยมและสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรกลุม่บรษัิท คิวรอน จ ำกดั เม่ือวนัที่
3 มีนำคม 2563  

 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มีหนีส้ินรวมเทำ่กับ 441.02  ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 127.19 หนีส้ินรวม
ที่เพิ่มขึน้โดยเกิดจำก สิทธิเลือกขำยสินทรพัย ์จำกกำรที่บริษัทมีสิทธิในกำรตดัสินใจเขำ้ซือ้กิจกำรกลุม่บริษัท คิวรอน จ ำกัด ภำยหลงัจำกกำร
ท ำสญัญำเขำ้ซือ้กิจกำร และหนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
ส่วนของผู้ถือหุน้  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ำกับ 4,892.49 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ที่เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 
2.72  มีสำเหตหุลกัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทระหวำ่งปี  
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

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

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 23.97 16.60 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.04 0.09 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (1.10) 3.80 

อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์ิน (รอ้ยละ) (1.18) 4.92 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) (6.68) 11.29 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   นำยปิยวชัร รำชพลสิทธ์ิ 

    ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 


