
 

 

 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 

2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ส ำหรบังวดสำมเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกับ 190.24 
ลำ้นบำท และ 311.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 63.7 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 78.9 เป็นผล
จำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของกลุม่บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ตัง้แต่วนัท่ี 3 มีนำคม 2563 ท ำใหร้ำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกิจผลติภณัฑ์
เสริมควำมงำมเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมแมร้ำยไดข้องบริษัทจะเพิ่มขึน้ แต่เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนจะเห็นไดว้่ำรำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกิจผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวมีจ ำนวนลดลงจำกปีก่อนเล็กนอ้ย ซึ่งเป็น
ผลกระทบตอ่เนื่องจำกกำรสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ในปี 2564 บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดงักลำ่ว
และไดด้  ำเนินกำรปรบักลยทุธแ์ละแผนกำรตลำด เพื่อลดผลกระทบดงักลำ่ว โดยมุ่งเนน้กำรเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้เดิมที่ไดร้บั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักล่ำวและปรบักลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มฐำนลกูคำ้ใหม่ใหม้ำกขึน้ โดยเนน้ช่องทำง
ออนไลนเ์ป็นหลกั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.2  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำก
ประเทศฟิลิปปินสท์ี่สำมำรถขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้จ ำนวนรำ้นคำ้และกำรขำยผำ่นช่องทำงออนไลน ์รวมทัง้กำร
ออกผลติภณัฑใ์หมเ่พื่อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคมำกขึน้ 
 
 

 

 

 



 

 

 
ตาราง 1 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสว่นงำนทำงธุรกิจส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม (3M YoY) 

ส่วนงานทางธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม       
รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำม
สว่นงำนทำงธุรกิจ       
1) สว่นงำนธุรกิจผลติภณัฑ์
บ ำรุงผิว 137.67 64.7 125.52  19.2 (12.14) (8.8) 
2) สว่นงำนธุรกิจผลติภณัฑ์
เสรมิควำมงำม 52.57 24.7    185.89  28.5 133.31 253.6 
รายได้จากการขายแยก
ตามส่วนงานทางธุรกิจ - 
สุทธิ 

               
190.24  89.4 

                       
311.41  47.7 

             
121.17  63.7 

รายได้อื่น/1 22.57  10.6 341.45  52.3 318.88 1,412.7 
รวม 212.81  100.00  652.86  100.0 440.05  206.8 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน และเงินปันผลรบั
จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ตาราง 2 : รำยไดจ้ำกกำรขำยแบง่ตำมสถำนท่ีส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม (3M YoY) 

รายได้จากการขาย 
แบ่งตามสถานที ่

งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม       
1. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศรวม 

                  
144.23  67.8 257.95 39.5 

                       
113.72  78.9 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำย
ตำ่งประเทศรวม 

                  
46.01  21.6 53.46 8.2 

                           
7.45  16.2 

รายได้จากการขายรวม 190.24  89.4 311.41 47.7 121.17  63.7 

รายได้อื่น/1 22.57  10.6 341.45 52.3 318.88  1,412.7 
รวม 212.81  100.00 652.86 100.0 440.05  206.8 

หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน และเงินปันผลรบั
จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 



 

 

 
ต้นทุนขาย 

ตน้ทนุขำยส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564 เท่ำกบั 84.21 ลำ้นบำท และ 145.47 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 72.7 ในขณะที่อตัรำสว่นตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย เพิ่มขึน้จำก
รอ้ยละ 44.3 เป็นรอ้ยละ 46.7 โดยอัตรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้นัน้ เนื่องจำกสดัส่วนกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ในรูบแบบซองสูงขึน้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรำก ำไรขั้นต้นต ่ำกว่ำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบขวดและกระปุก 
นอกจำกนีบ้รษัิทยงัมีสว่นสญูเสยีจำกกำรใชเ้ครือ่งจกัรไมเ่ต็มก ำลงักำรผลติ 

 
ก าไรขั้นตน้ 

ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 
106.03 ลำ้นบำท และ 165.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับรอ้ยละ 55.7 และรอ้ยละ 53.3 
ตำมล ำดับ โดยอัตรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของ
ผลติภณัฑท์ี่ขำย  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส ำหรบัส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564  เท่ำกบั 80.39 ลำ้น
บำท และ 117.41 ลำ้นบำทตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ไดป้รบัลดค่ำใชจ้่ำยกำรโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำยลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้
เหมำะสมตำมกำรชะลอตัวของรำยได้ที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท ำให้
รำ้นคำ้ที่จ  ำหนำ่ยสนิคำ้ของบรษัิทไมส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกติ แตย่งัมีคำ่ใชจ้่ำยกำรขำยคงที่ของบรษัิทบำงสว่นท่ี
ไมส่ำมำรถปรบัลดไดท้นัที อำทิเช่น คำ่ใชจ้่ำยพนกังำนขำย โดยคำ่ใชจ้่ำยพนกังำนขำยเพิ่มขึน้เป็นผลจำกจ ำนวนพนกังำน
ขำยของกลุม่บริษัท คิวรอน จ ำกดั ท่ีเพิ่มขึน้หลงัจำกกำรควบรวมกิจกำรเมื่อเดือนมีนำคม 2563 ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัรำสว่น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย จะเห็นว่ำมีอตัรำสว่นลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนจำกรอ้ยละ 42.3 เป็น 
รอ้ยละ 37.7 เป็นผลจำกกำรที่บรษัิทสำมำรถควบคมุค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและมีกำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนใหเ้หมำะสม
กบัสถำนกำรณปั์จจบุนัมำกขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2564  เทำ่กบั 56.25 ลำ้น
บำทและ 77.62   ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 38.0 โดยหลกัมำจำกคำ่ใชจ้่ำยพนกังำนเพิ่มขึน้ ซึง่
เป็นผลจำกจ ำนวนพนกังำนของกลุม่บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ที่เกิดขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนำคม 2563 

      
 
 
 
 
 



 

 

 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรบัส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564  เท่ำกับ 
(11.15) ลำ้นบำท และ 255.80 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2,394.9 และอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ (5.24) เป็นรอ้ยละ 39.2 อตัรำก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิที่เพิ่มขึน้มีสำเหตหุลกัมำจำก ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่
ยตุิธรรมและกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่เกิดขึน้ระหว่ำงปี 2564 จ ำนวน 338.54 ลำ้นบำท สทุธิกบัค่ำใชจ้่ำยภำษี
เงินไดท้ีเ่พิ่มขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ำกบั 5,601.14 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนคิดเป็นรอ้ย
ละ 4.3 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  และสินทรพัยท์ำงกำรเงิน
หมนุเวียนอื่น ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น สินคำ้คงเหลือ ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น และค่ำควำม
นิยม ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วม โดยหลกัเกิดจำกมลูค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรรบัรูก้  ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมและกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งปี 2564 

 
หนี้สนิรวม 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 572.95 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 
19.4 หนีส้นิรวมที่เพิ่มขึน้โดยหลกัเกิดจำก หนีส้นิหมนุเวียนอื่นซึง่เป็นผลจำกกำรท่ีบรษัิทฯ เขำ้ซือ้กิจกำรกลุม่บรษัิท  
คิวรอน จ ำกดั ในเดือนมีนำคม 2564 และหนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ำกับ 5,028.19 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ที่
เพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 2.8  ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทระหวำ่งปี  
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 12.38 13.15 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.11 0.11 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (0.23) 5.09 
อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) (0.16) 5.69 
อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) (5.24) 39.18 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถอื 
                                                                                 นำยปิยวชัร รำชพลสทิธ์ิ 

       ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 


