
 

 
วันที ่12 พฤศจิกายน 2564 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท ด ูเดย ์ดรมี จ  ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
จำกงบกำรเงินงวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกับ 279.01 ลำ้นบำท และ 
279.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.30 โดยหลักมำจำกส่วนงำนธุรกิจผลิตภัณฑ์บ  ำรุงผิว ซึ่งมีรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึน้                
รอ้ยละ 60.40 เม่ือเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของตลำดในประเทศฟิลิปปินส ์เน่ืองจำกในปี 2564 
บริษัทฯ ไดมี้กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศทัง้จ  ำนวนรำ้นคำ้และช่องทำงออนไลน ์รวมทัง้มีกำรท ำแผนกำรตลำดเพิ่มขึน้
ส  ำหรบัผลิตภณัฑท์ี่น  ำไปจ ำหน่ำยในประเทศฟิลิปปินส ์ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เท่ำกับ 702.11 ล้ำนบำท                          
และ 868.19 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.65 แบ่งเป็นส่วนงำนธุรกิจผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.30 โดยหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำร
ขำยในต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ และส่วนงำนธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมควำมงำมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.23 เป็นผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของกลุม่บรษัิท                          
คิวรอน จ ำกดั ในเดือนมีนำคม 2563  

ทัง้นีจ้ำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ที่ยงัคงเกิดขึน้ตอ่เน่ืองในปี 2564 บรษัิทฯไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดงักลำ่วและได้
ด  ำเนินกำรปรบักลยทุธแ์ละแผนกำรตลำดโดยมุง่เนน้กำรเขำ้ถึงลกูคำ้ผ่ำนชอ่งทำงออนไลนม์ำกขึน้   
 

ตำรำงรำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสว่นงำนธุรกิจ 

 
 
หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ำงกำรเงิน และเงินปันผลรบั 

 
 
 



 

ต้นทุนขาย 
ต้นทุนขำยส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564 เท่ำกับ 317.09 ล้ำนบำท และ 359.54 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.39 ในขณะที่อตัรำสว่นตน้ทนุขำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลงจำกรอ้ยละ 45.16 เป็นรอ้ยละ 41.41 
โดยอตัรำสว่นตน้ทนุขำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลง เกิดจำกคำ่เผ่ือสินคำ้เสื่อมสภำพลดลงจำกชว่งเดียวกนัของปีก่อน  

 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขั้นตน้ส  ำหรบังวดเกำ้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 385.02 ลำ้นบำท และ 
508.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกับรอ้ยละ 54.84 และรอ้ยละ 58.59 ตำมล ำดับ โดยอัตรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เม่ือ
เทียบชว่งเดียวกนัของปีก่อน สำเหตหุลกัเกิดจำกคำ่เผ่ือสินคำ้เสื่อมสภำพลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส ำหรบังวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564  เท่ำกับ 324.80 ลำ้นบำท และ 375.26 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.54 โดยค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้เป็นผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของกลุ่มบริษัท คิวรอน จ ำกัด ใน
เดือนมีนำคม 2563  

ทั้งนีเ้ม่ือเทียบอัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย พบว่ำมีอัตรำส่วนลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนจำก                  
รอ้ยละ 46.26 เป็นรอ้ยละ 43.22 เน่ืองจำกบริษัทฯ ไดป้รบัลดค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับกำรโฆษณำและคำ่สง่เสริมกำรขำยลง เพื่อใหเ้หมำะสมตำม
กำรชะลอตวัของรำยไดท้ี่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 ท ำใหร้ำ้นคำ้ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทไม่
สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดต้ำมปกติ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัไดป้รบัเปลี่ยนแผนกำรตลำดใหมี้ประสิทธภำพมำกขึน้ โดยมุ่งเนน้กำรโปรโมทสินคำ้  
ผ่ำนชอ่งทำงออนไลนเ์ป็นหลกั เพื่อใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณใ์นปัจจบุนั 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส  ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564 เท่ำกับ 177.16 ลำ้นบำท และ 198.51      
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.05 โดยหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลจำกจ ำนวนพนักงำนของกลุ่ม
บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ที่เกิดขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรในเดือนมีนำคม 2563 

ทั้งนีเ้ม่ือเทียบอัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย พบว่ำมีอัตรำส่วนลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน            
จำกรอ้ยละ 25.23 เป็นรอ้ยละ 22.86 ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรจดักำรคำ่ใชจ้ำ่ยที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 
ขาดทุนสุทธิ 

บริษัทฯ มีขำดทนุสทุธิส  ำหรบัส  ำหรบังวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2564  เท่ำกับ -20.25 ลำ้นบำท และ -6.72 
ลำ้นบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำลดลงรอ้ยละ -66.82 และอัตรำขำดทุนสุทธิต่อรำยไดร้วม ลดลงจำกรอ้ยละ -2.53 เป็นรอ้ยละ -0.62             
ขำดทุนสุทธิลดลง มำจำกก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับอัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
อตัรำสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลง สง่ผลใหข้ำดทนุสทุธิในปี 2564 ลดลงเม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 
 
 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ำกับ 4,985.59 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ -7.20 ซึ่งกำร
ลดลงของสินทรพัยร์วม โดยหลกัเกิดจำกสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืนที่มีมลูค่ำลดลง เน่ืองจำกรำยกำรขำยที่เกิดขึน้ในระหว่ำงปีและ
ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่เกิดขึน้ในไตรมำสที่ 3/2564 

 
 
หนีสิ้นรวม 



 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 368.84 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ -23.17 หนีส้ินรวมที่
ลดลงโดยหลกัเกิดจำกสิทธิเลือกขำยสินทรพัทล์ดลง ซึ่งเป็นผลจำกกำรเขำ้ซือ้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มบริษัทคิวรอนเพิ่มเติมรอ้ยละ 24 ในเดือน
มีนำคม 2564 นอกจำกนี ้เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีมลูคำ่ลดลงจำกสิน้ปีก่อนเชน่กนั ซึง่เป็นผลจำกสินทรพัย์
ทำงกำรเงินหมนุเวียนอื่นมีมลูคำ่ลดลง 

 
ส่วนของผู้ถือหุน้  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้รวมเท่ำกับ 4,616.75 ล้ำนบำท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงคิดเป็น            
รอ้ยละ -5.64 เป็นผลมำจำกกำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2563 และผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทในระหวำ่งปี  
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 20.92 16.23 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.07 0.08 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) -0.43 -0.15 

อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์ิน (รอ้ยละ) -0.38 0.21 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) -2.53 -0.62 
 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                                                 นำยปิยวชัร รำชพลสิทธ์ิ 
       ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบญัชแีละกำรเงิน 


