
 

 
วันที ่25 กุมภาพันธ ์2565 

 
เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท ด ูเดย ์ดรมี จ  ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
จำกงบกำรเงินส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ดงันี ้
 

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษัิทฯ เทำ่กบั 1,000.34 ลำ้นบำท และ 1,411.31 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 41.08 โดยหลกัมำจำกสว่นงำนธุรกิจผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิวมีรำยไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 61.67 ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก
กำรขำยทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศที่เพ่ิมขึน้ รวมทัง้รำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกิจผลิตภณัฑเ์สรมิควำมงำมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 25.22 เป็นผลมำจำก
กำรเขำ้ซือ้กิจกำรของกลุม่บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ในเดือนมีนำคม 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศของสว่นงำนธรุกิจผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.08 เม่ือเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมำจำกกำรขยำยชอ่งทำงกำรจดัจ  ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน ์(E-Commerce) ช่องทำงโซเชียล (Social Commerce) และอินฟลเูอน
เซอร ์(Influencers) ท  ำใหอ้ตัรำกำรเขำ้ถึงผลิตภณัฑเ์ติบโตอยำ่งตอ่เน่ือง 

ในขณะที่รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศของสว่นงำนธุรกิจผลิตภณัฑบ์  ำรุงผิวเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 65.63 เม่ือเทียบกับช่วงเวลำเดียวกนั
ของปีก่อน โดยเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของตลำดในประเทศฟิลิปปินส ์เน่ืองจำกในปี 2564 บริษัทฯ ไดมี้กำรเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศทั้งจ  ำนวนรำ้นคำ้และช่องทำงออนไลน์ รวมทั้งมีกำรท ำแผนกำรตลำดเพิ่มขึน้ส  ำหรับผลิตภัณฑ์ที่น  ำไปจ ำหน่ำยในประเทศ
ฟิลิปปินส ์ 

 
ตำรำงรำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมสว่นงำนธุรกิจ 

 
 
หมายเหตุ: /1รำยไดอ่ื้นโดยหลกัไดแ้ก่ ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ำงกำรเงิน และเงินปันผลรบั 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1) ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑบ์  ารุงผิว 703.70        39.66% 435.26        27.37% 268.44        61.67%

    1.1) รายไดจ้ากการขายในประเทศ 417.97          23.56% 262.75          16.52% 155.22          59.08%

    1.2) รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 285.73          16.10% 172.51          10.85% 113.22          65.63%

2) ส่วนงานธุรกิจผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม 707.61        39.88% 565.08        35.53% 142.53        25.22%

    2.1) รายไดจ้ากการขายในประเทศ 698.67          39.38% 562.38          35.36% 136.29          24.23%

    2.2) รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 8.94              0.50% 2.70              0.17% 6.24              231.49%

รายได้จากการขายแยกตามส่วนงานธุรกิจ - สุทธิ 1,411.31     79.54% 1,000.34     62.90% 410.97        41.08%

รายไดอ่ื้น/1 362.97          20.46% 589.94          37.10% (226.97)        -38.47%

รายได้รวม 1,774.28     100.00% 1,590.28     100.00% 184.00        11.57%

2563
ส่วนงานทางธุรกิจ

งบการเงนิรวม เปล่ียนแปลง
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

เพิ่มขึน้/(ลดลง)
2564



 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทนุขำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564 เท่ำกับ 580.99 ลำ้นบำท และ 559.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็น
อตัรำลดลงรอ้ยละ 3.75 ในขณะที่อตัรำสว่นตน้ทนุขำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลงจำกรอ้ยละ 58.08 เป็นรอ้ยละ 39.62 โดยอตัรำสว่นตน้ทนุ
ขำยตอ่รำยไดท้ี่ลดลงนัน้เป็นผลจำกคำ่เผ่ือสินคำ้เสื่อมสภำพลดลงจำกชว่งเดียวกนัของปีก่อน  

 
ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขั้นตน้ส  ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกับ 419.34 ลำ้นบำท และ 852.09 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกับรอ้ยละ 41.92 และรอ้ยละ 60.38 ตำมล ำดับ โดยอัตรำก ำไรขั้นตน้เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักเกิดจำกค่ำเผ่ือสินคำ้เสื่อมสภำพลดลง ในขณะเดียวกันกำรขยำยช่องทำงจัดจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและ
ตำ่งประเทศสง่ผลใหส้ดัสว่นของก ำไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ ปรบัเพ่ิมขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564  เทำ่กบั 490.65 ลำ้นบำท และ 546.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
คิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11.31 โดยคำ่ใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึน้เป็นผลมำจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรของกลุม่บรษัิท คิวรอน จ ำกดั ในเดือนมีนำคม 2563  

ทั้งนีเ้ม่ือเทียบอัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย พบว่ำมีอัตรำส่วนลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนจำก                  
รอ้ยละ 49.05 เป็นรอ้ยละ 38.70 เน่ืองจำกบริษัทฯ ไดป้รบัลดค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับกำรโฆษณำและคำ่สง่เสริมกำรขำยลง เพื่อใหเ้หมำะสมตำม
กำรชะลอตัวของรำยไดใ้นช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท ำใหร้ำ้นคำ้ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้ของ            
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดต้ำมปกติ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังไดป้รบัเปลี่ยนแผนกำรตลำดใหมี้ประสิทธภำพมำกขึน้ โดยมุ่งเนน้กำร                  
โปรโมทสินคำ้ผ่ำนชอ่งทำงออนไลนเ์ป็นหลกั เพื่อใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณใ์นปัจจบุนั 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส  ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564 เท่ำกับ 265.58 ล้ำนบำท และ 276.23 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.01 โดยหลกัมำจำกคำ่ใชจ้่ำยพนกังำนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลจำกจ ำนวนพนักงำนของกลุม่บริษัท คิวรอน 
จ ำกดั ที่เกิดขึน้หลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรในเดือนมีนำคม 2563 

ทั้งนีเ้ม่ือเทียบอัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย พบว่ำมีอัตรำส่วนลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน            
จำกรอ้ยละ 26.55 เป็นรอ้ยละ 19.57 ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรจดักำรคำ่ใชจ้ำ่ยที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 
ก าไรสุทธิ 

บรษัิทฯ มีก ำไรสทุธิส  ำหรบัปีสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2564 เทำ่กบั 169.25 ลำ้นบำท และ 
81.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 51.95 และอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 10.64 เป็นรอ้ยละ 4.58 โดย
หลักเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของขำดทุนสุทธิจำกกำรวัดมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน สุทธิกับกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน  
 
 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วมเทำ่กบั 5,223.70 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 2.77 ซึง่กำรลดลง
ของสินทรพัยร์วม โดยหลกัเกิดจำกสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืนที่มีมลูค่ำลดลง เน่ืองจำกรำยกำรขำยที่เกิดขึน้ในระหวำ่งปีและขำดทนุ
สทุธิจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 501.78 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 4.53 หนีส้ินรวมที่
เพ่ิมขึน้โดยหลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ ซึง่เป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึน้ของสญัญำเชำ่ด  ำเนินงำนในระหวำ่งปี  



 

 
ส่วนของผู้ถือหุน้  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ำกับ 4,721.93 ล้ำนบำท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงคิดเป็น            
รอ้ยละ 3.49 เป็นผลมำจำกกำรจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2563  
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิส าคัญ 

อัตราส่วนการเงนิส าคัญ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 14.55 11.82 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.10 0.11 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 3.67 2.16 

อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์ิน (รอ้ยละ) 4.90 2.57 

อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 10.64 4.58 
 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                 นำยวนัชยั ศรสีชุน 
       ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำนบญัชแีละกำรเงิน 


