
 

 

วันท ี13 สิงหาคม 2564 

 

เรอืง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดหกเดือนสนิสดุวนัที 30 มถินุายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ด ูเดย ์ดรมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

จากงบการเงินงวดหกเดือนสนิสดุวนัที 30 มถินุายน 2564 ดงัน ี

 

คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการสาํหรับผลการดาํเนินงาน 

สาํหรับงวดหกเดอืนสนิสุดวันท ี30 มิถนุายน 2564 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย  

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 232.86 ลา้นบาท และ 

276.92 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 18.92 โดยหลักมาจากส่วนงานธุรกิจผลิตภัณฑ์บาํรุงผิว ซึงมีรายได้จากการขายต่างประเทศเพิมขึน                

รอ้ยละ 111.46 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดในประเทศฟิลิปปินส ์ เนืองจากในปี 2564 

บริษัทฯ ไดม้ีการเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายในตา่งประเทศทังจาํนวนรา้นคา้และช่องทางออนไลน ์รวมทงัมีการทาํแผนการตลาดเพิมขึน

สาํหรบัผลติภณัฑท์ีนาํไปจาํหนา่ยในประเทศฟิลปิปินส ์ 

ส ําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 423.10 ล้านบาท                          

และ 588.33 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 39.05 แบ่งเป็นส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวเพิมขึนรอ้ยละ 12.19 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการ

ขายในต่างประเทศเพมิขนึ และสว่นงานธุรกิจผลติภณัฑเ์สรมิความงามเพิมขึนรอ้ยละ 69.40 เป็นผลมาจากการเขา้ซอืกิจการของกลุ่มบริษัท                          

คิวรอน จาํกดั ในเดือนมีนาคม 2563  

ทงันจีากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทยีงัคงเกิดขึนต่อเนืองในปี 2564 บริษัทฯไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าวและได้

ดาํเนินการปรบักลยุทธแ์ละแผนการตลาดโดยมุ่งเนน้การเขา้ถึงลกูคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขนึ   

 

ตารางรายไดจ้ากการขายแยกตามสว่นงานธุรกิจ 

 
 

หมายเหตุ: / รายไดอื้นโดยหลกัไดแ้ก่ กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัยท์างการเงิน และเงินปันผลรบั 

 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

1) สว่นงานธุรกจิผลติภัณฑบํ์ารุงผวิ 126.24    84.34% 86.76      24.83% 39.48      45.51% 251.77    31.37% 224.42    39.91% 27.35      12.19%

    1.1) รายไดจ้ากการขายในประเทศ 56.06      37.45% 53.57      15.33% 2.49        4.65% 128.80    16.05% 145.22    25.83% (16.42)     -11.31%

    1.2) รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ 70.18      46.89% 33.19      9.50% 36.99      111.46% 122.96    15.32% 79.20      14.09% 43.76      55.25%

2) สว่นงานธุรกจิผลติภัณฑเ์สริมความงาม 150.68    100.67% 146.10    41.81% 4.58        3.13% 336.57    41.94% 198.68    35.33% 137.89    69.40%

    2.1) รายไดจ้ากการขายในประเทศ 149.85    100.11% 145.36    41.60% 4.49        3.09% 335.06    41.75% 197.33    35.10% 137.73    69.80%

    2.2) รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ 0.83        0.55% 0.74        0.21% 0.09        12.11% 1.50        0.19% 1.34        0.24% 0.16        11.91%

รายไดจ้ากการขายแยกตามสว่นงาน
ธุรกจิ - สุทธิ

276.92    185.01% 232.86    66.63% 44.06      18.92% 588.33    73.31% 423.10    75.25% 165.23    39.05%

รายไดอ้ืน/1 (127.24)   -85.01% 116.60    33.37% (243.84)   -209.13% 214.21    26.69% 139.17    24.75% 75.04      53.92%

รายไดร้วม 149.68    100.00% 349.46    100.00% (199.78)   -57.17% 802.54    100.00% 562.27    100.00% 240.27    42.73%

เปลยีนแปลง
สามเดอืนสนิสุดวนัที 30 มถิุนายน

เพมิขนึ/(ลดลง)
หกเดอืนสนิสุดวนัที 30 มถิุนายน

เพมิขนึ/(ลดลง)2564 2563 2564 2563สว่นงานทางธุรกจิ

งบการเงนิรวม เปลยีนแปลง งบการเงนิรวม



 

ตน้ทุนขาย 

ต้นทุนขายสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 เท่ากับ 177.48 ล้านบาท และ 258.35 ล้านบาท 

ตามลาํดับ คิดเป็นอัตราเพิมขึนรอ้ยละ 45.57 ในขณะทีอัตราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย เพิมขึนจากรอ้ยละ 41.95 เป็นรอ้ยละ 

43.91 โดยอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายทเีพิมขึนนนั เนืองจากสดัส่วนการขายผลิตภณัฑใ์นรูบแบบซองมีจาํนวนสูงขึน ซงึเป็น

ผลติภณัฑท์มีอีตัรากาํไรขนัตน้ตาํกว่าผลิตภณัฑใ์นรูปแบบขวดและกระปกุ นอกจากนบีรษิัทยังมีสว่นสญูเสียจากการใชเ้ครอืงจกัรไม่เต็มกาํลงั

การผลติ 

 

กาํไรขันตน้ 

กําไรขนัตน้สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้เท่ากับ 245.62 ลา้นบาท และ 

329.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัรอ้ยละ 58.05 และรอ้ยละ 56.09 ตามลาํดบั โดยอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงเมือเทียบ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเปลยีนแปลงของสดัสว่นของผลิตภณัฑที์ขาย  

 

ตน้ทุนในการจัดจาํหน่าย 

ค่าใชจ้่ายในการขายสาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564  เท่ากับ 206.92 ลา้นบาท และ 248.03 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราเพมิขึนรอ้ยละ 19.87 โดยค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนเป็นผลมาจากการเขา้ซือกิจการของกลุ่มบริษัท คิวรอน จาํกดั ใน

เดอืนมีนาคม   

ทงันีเมือเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขาย พบว่ามีอัตราส่วนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก                  

รอ้ยละ 48.91 เป็นรอ้ยละ 42.16 เนืองจากบรษัิทฯ ไดป้รบัลดค่าใชจ่้ายเกียวกับการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายลง เพือใหเ้หมาะสมตาม

การชะลอตวัของรายไดที้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือไวรสัโควิด-  ทาํใหร้า้นคา้ทจีาํหน่ายสินคา้ของบริษัทไม่

สามารถเปิดใหบ้ริการไดต้ามปกติ นอกจากนีบริษัทยงัไดป้รบัเปลยีนแผนการตลาดใหมี้ประสิทธภาพมากขึน โดยมุ่งเนน้การโปรโมทสินคา้  

ผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็นหลกั เพอืใหเ้หมาะสมกบัสถานการณใ์นปัจจบุนั 

 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 เท่ากับ 119.44 ลา้นบาท และ 137.02      

ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราเพิมขึนรอ้ยละ 14.72 โดยหลกัมาจากค่าใชจ้่ายพนกังานเพิมขึน ซึงเป็นผลจากจาํนวนพนกังานของกลุ่ม

บรษัิท คิวรอน จาํกดั ทเีกิดขึนหลงัจากการเขา้ซือกิจการในเดือนมีนาคม 2563 

ทงันีเมือเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการขาย พบว่ามีอัตราส่วนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน            

จากรอ้ยละ 28.23 เป็นรอ้ยละ 23.29 ซงึเป็นผลจากการบรหิารจดัการค่าใชจ่้ายทมีีประสิทธิภาพมากขนึ 

 

กาํไรสุทธ ิ

บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิสาํหรบัสาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564  เท่ากับ 42.63 ลา้นบาท และ 119.70 

ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็นอัตราเพิมขึนรอ้ยละ 180.76 และอัตรากาํไรสุทธิต่อรายได้รวม เพิมขึนจากรอ้ยละ 7.58 เป็นรอ้ยละ 14.92             

มีสาเหตุหลกัมาจาก กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงิน สทุธิกับค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้เีพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน 

 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 5,224.32 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ -2.76 สินทรพัย์

รวมของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 

สนิคา้คงเหลอื ทดิีน อาคารและอุปกรณ ์สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน และคา่ความนยิม ซึงการลดลงของสินทรพัยร์วม โดยหลกัเกิดจากการจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2563 จาํนวน 158.94 ลา้นบาท ทาํใหจ้าํนวนเงดิสดคงเหลือลดลงเมอืเทียบกับสินปีก่อน 

 



 

 

หนีสินรวม 

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนีสินรวมเท่ากับ 487.55 ลา้นบาท เพิมขึนจากสนิปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 1.56 หนีสินรวมที

เพิมขึนโดยหลกัเกิดจากหนีสินภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี ซึงเป็นผลจากการเพิมขึนของยอดสะสมของการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทาง

การเงนิ 

 

สว่นของผู้ถอืหุ้น  

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ ้นรวมเท่ากับ 4,736.77 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นทีลดลงคิดเป็น            

รอ้ยละ -3.18 เป็นผลมาจากการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี  สทุธิกบัการเพมิขนึของผลการดาํเนินงานของบรษัิทระหว่างปี  

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิสาํคญั 

อตัราสว่นการเงินสาํคญั ณ วันท ี30 มถิุนายน 2563 ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 18.51 13.70 

อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.08 0.10 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 0.87 2.53 

อตัราผลตอบแทนจากทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) 1.14 3.00 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 7.58 14.92 

 

 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                                 นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ 

       ประธานเจา้หนา้ทีสายงานบญัชีและการเงิน 


