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16. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

แนวทางการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2550 และได้มีการปรบัโครงสร้างโดยการเข้าซื้อหุ้น

ทัง้หมดของ PhD จากนางสาวปิยวด ีสอนสงิห ์ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน 2558 ทัง้น้ี ตัง้แต่งวด

ปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีใ่ชบ้งัคบักบับรษิัท

มหาชนจาํกดั (“PAE”) ซึง่งบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2561  เพื่อเปรยีบเทยีบไวด้้วย ส่วนผลการดําเนินงานสําหรบังบการเงนิรวม ได้

แสดงรายการสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ เพื่อใหนั้กลงทุนสามารถ

วเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในอดตีได้ การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ  จะอ้างอิงจากงบ

การเงนิรวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 

1 มกราคม 2561  และการวเิคราะหผ์ลการดําเนินงานของบรษิทัฯ จะอ้างองิจากขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนสาํหรบัปี

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่จดัทําโดยผู้บรหิารและไม่ไดผ้่านการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผู้สอบบญัช ีขอ้มูล

ทางการเงนิรวมเสมอืนน้ีจดัทําโดยเสมอืนว่าบรษิัทฯ ถือหุ้นทัง้หมดใน PhD และ PhD มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ

บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ภายใตม้าตรฐาน PAE   

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในส่วนน้ีประกอบกบัขอ้มลูในส่วนที ่2.4.15 “ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ําคญั” รวมทัง้งบการเงนิรวม

ของบรษิทัฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตามปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ของเอกสารฉบบัน้ี 

 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา        

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้ในปี 2550 เพื่อประกอบธุรกจินําเขา้ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Rojukiss 

จากประเทศเกาหลใีต้ และทําการตลาดเพื่อจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ดงักล่าวในประเทศไทย โดยเริม่จดัจําหน่ายผ่าน

ช่องทางร้านสุขภาพและความงาม ได้แก่ ร้าน Watsons เป็นที่แรก ต่อมาจงึได้ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงั

ช่องทางรา้นสะดวกซื้อ รา้นคา้สมยัใหม่ และรา้นคา้ทัว่ไป จากความสาํเรจ็ของการเป็นผูนํ้าในการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์

บํารุงผวิภายใต้แบรนด ์Rojukiss และการทีบ่รษิทัฯ มองเหน็ถงึแนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรม ต่อมาบรษิทัฯ จงึ

ไดเ้ขา้ซื้อเครื่องหมายการคา้ Rojukiss จากเจา้ของเดมิในประเทศเกาหลใีต ้และยงัไดพ้ฒันาผลติภณัฑใ์หมเ่พิม่ขึน้อกี

หลายแบรนด์ ได้แก่ PhDerma, PhD K-Derma, Best Korea, Beauti Cute และ Sis2Sis ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถ

นําเสนอผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพไดอ้ย่างหลากหลาย ทัง้ผลติภณัฑ์บํารุงผวิ ผลติภณัฑ์เครื่องสําอาง และในปี 2563 ได้

เริม่จดัจําหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ทัง้น้ี เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค และสามารถเขา้ถงึช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายไดม้ากขึน้ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดท้าํการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 80 ลา้นบาทเป็น 173.3 ลา้นบาท โดยไดท้าํการขายหุน้

สามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Aurora Asia Holding Pte Limited (“AAH”) โดยมี Lakeshore Capital I LP 

(“LC1”)  และ LC1 Aurora Co-investment LP (“LC1AC”) ซึ่งเป็นกองทุนปิดประเภท Private Equity เป็นผู้ลงทุนใน 

AAH (โปรดพิจารณาขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนที่ 2.3 หวัข้อ 9 ข้อมูลหลกัทรพัย์และผู้ถือหุ้น) โดยหลงัจากการเพิม่ทุน 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งทมีผูบ้รหิารมอือาชพีทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์การทํางานในธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคมา
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อย่างยาวนาน ทําใหใ้นช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ซึ่งเป็นผลมาจากการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่ ี

คุณภาพดว้ยนวตักรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั การจดั

จําหน่ายดว้ยแผนการขายและแผนการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ทําใหม้ชี่องทางการจดัจําหน่ายทีค่รอบคลุมและเขา้ถึง

ผูบ้รโิภคในประเทศไดอ้ย่างกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสามารถขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงั

ต่างประเทศโดยการร่วมมอืกบัคู่คา้รายใหญ่ ทาํใหก้ารเตบิโตของธุรกจิในต่างประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมี

ความมัน่คง และยงัคงวางแผนเพื่อพฒันาตลาดใหม่อย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัฯ มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง และมผีลการดําเนินงาน ทัง้ในดา้นยอดขายและกําไรทีเ่ติบโตอย่างก้าว

กระโดด ในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มรีายไดร้วม 599.9 ล้านบาท 865.4 ล้าน

บาท และ 1,140.6 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2560 ถงึปี 2562 เท่ากบั

รอ้ยละ 37.9 และมกํีาไรสุทธสิาํหรบัปีเป็นจาํนวนเงนิ 57.5 ลา้นบาท 105.8 ลา้นบาทและ 190.1 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา

การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 81.8 สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายได ้272.5 ลา้นบาท และ 302.4 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 

10.9 และบรษิทัฯ มกํีาไรสุทธ ิ54.7 ลา้นบาท และ 65.1 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 18.9  

ดว้ยการพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีและการขยายช่อง

ทางการจดัจําหน่ายอย่างต่อเน่ือง รวมถึงแผนการขายและแผนการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ไม่เพยีงส่งผลใหย้อดขาย

เตบิโตอย่างรวดเรว็และต่อเน่ืองเท่านัน้ เมื่อประกอบกบัการบรหิารจดัการเพื่อควบคุมตน้ทุน และค่าใชจ้่ายต่างๆ จงึทาํ

ใหอ้ตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เหน็ไดจ้ากอตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ สาํหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 9.6 รอ้ยละ 12.2 

รอ้ยละ 16.7 และรอ้ยละ 21.5 ตามลําดบั 
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16.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 

16.1.1 รายได้  

ตารางแสดงรายละเอยีดรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารแบ่งตามประเภทธุรกจิ 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธรุกิจ 

ข้อมูลทางการเงิน

รวมเสมอืน 
งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม – ภายในประเทศ           

1. รายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์           

ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิ 563.3 88.6 764.3 81.0 943.1 79.7 238.3 80.0 229.6 80.4 

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอาง 72.4 11.4 178.7 19.0 241.0 20.3 59.6 20.0 49.0 17.2 

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 6.7 2.4 

รายไดร้วมจากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์ 635.7 100.0 943.0 100.0 1,184.1 100.0 297.9 100.0 285.3 100.0 

หกั ประมาณการรบัสนิคา้คนื 19.2 3.0 (3.6) (0.4) (6.9) (0.6) (5.0) (1.7) (1.0) (0.3) 

หกั ส่วนลดทางการคา้ (62.4) (9.8) (76.2) (8.1) (90.3) (7.6) (21.0) (7.0) (19.9) (7.0) 

รายไดร้วมจากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์– สุทธ ิ 592.5 93.2 863.2 91.5 1,086.8 91.8 271.9 91.3 264.4 92.7 

2. รายไดอ้ื่น 7.4 1.2 2.2 0.2 2.6 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 

รายได้รวมภายในประเทศ 599.9 94.4 865.4 91.7 1,089.4 92.0 272.3 91.4 264.7 92.8 

รายไดร้วม - ต่างประเทศ           

1. รายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์           

ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิ - - - - 0.0 - - - - - 

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอาง - - - - 1.1 2.1 0.2 100.0 - - 

รายไดร้วมจากการขายผลติภณัฑ ์ - - - - 1.1 2.1 0.2 100.0 - - 

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - - - 50.1 97.9 - 0.0 37.7 100.0 

รายได้รวมต่างประเทศ - - - - 51.2 100.0 0.2 100.0 37.7 100.0 

รวมรายได ้ 599.9  865.4  1,140.6  272.5  302.4  

หมายเหตุ  
/1 รายไดอ้ื่น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นทีค่ลงัสนิคา้ รายไดอ้ืน่ๆ ผลต่างจากการรบัชําระหนี้ ดอกเบีย้รบั กําไร/

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์นิ เงนิคนืกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
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ตารางแสดงรายละเอยีดรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารแบ่งตามช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธรุกิจ 

ข้อมูลการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วมตามช่องทางการจดัจําหน่าย           

1. รายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์           

รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) 534.9 84.1 821.5 87.1 1,017.7 85.9 255.3 85.7 246.7 86.5 

รา้นคา้ทัว่ไป (General Trade) 84.8 13.3 113.5 12.0 140.4 11.8 38.5 12.9 33.0 11.6 

รา้นคา้ออนไลน์ (E-Commerce) 3.7 0.6 4.2 0.4 6.5 0.6 2.1 0.7 0.1 0.0 

ช่องทางการจดัจําหน่ายในต่างประเทศ (Export) 

(ตวัแทนจําหน่าย) 
- - 8.5 0.9 20.3 1.7 2.1 0.7 5.5 1.9 

ช่องทางอื่นๆ 12.3 2.0 (4.7) (0.4) 0.1 0.0 0.1 0.0 - - 

รายไดร้วมจากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์ 635.7 100.0 943.0 100.0 1,185.0 100.0 298.1 100.0 285.3 100.0 

หกั ประมาณการรบัสนิคา้คนื 19.2  (3.6)  (6.9)  (5.0)  (1.0)  

หกั ส่วนลดทางการคา้ (62.4)  (76.2)  (90.3)  (21.0)  (19.9)  

รายไดร้วมจากการจําหน่ายผลติภณัฑ ์– สุทธ ิ 592.5  863.2  1,087.7  272.1  264.4  

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร -  -  50.1  -  37.7  

3. รายไดอ้ื่น 7.4  2.2  2.6  0.4  0.3  

รวมรายได้ 599.9  865.4  1,140.6  272.5  302.4  

 

รายได้ของบรษิัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการจําหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 

รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและผลติภณัฑ์

เครื่องสาํอาง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้ริม่จาํหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในไตรมาสที ่1 ปี 2563 อกีดว้ย ส่วนช่องทาง

การจัดจําหน่ายหลักมาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และในปี 2562 บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการ

ใหบ้รกิารโดยเป็นการใหค้ําปรกึษาเกีย่วกบัตลาดและการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องสาํอางภายใต้เครื่องหมายการคา้ 

Sis2Sis ในประเทศอนิโดนีเซยี  

รายไดร้วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 599.9 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 865.4 ล้านบาทในปี 2561 คดิเป็นอตัรา

การเติบโตร้อยละ 44.3 โดยเป็นการเพิม่ขึ้นของยอดขายผลิตภณัฑ์บํารุงผวิซึ่งมอีตัราเติบโตร้อยละ 35.7 และการ

เพิม่ขึน้ของยอดขายผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางซึง่มอีตัราเตบิโตรอ้ยละ 146.8 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขาย

แบรนด ์Rojukiss ทัง้ผลติภณัฑเ์ดมิและผลติภณัฑท์ีอ่อกใหมก่ว่า 69 ผลติภณัฑ ์อาทเิช่น Rojukiss 5X Intensive Mask 

ขนาด 25 มลิลกิรมั และ Rojukiss Serum ในรูปแบบซอง (Sachet) ซึ่งขายในช่องทางรา้นสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งการ

เตบิโตดงักล่าวสอดคลอ้งกบัส่วนแบ่งการตลาดของ Rojukiss ทีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 1.0 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 2.2 ในปี 

2561 และ 4.1 ในปี 2562 โดยเป็นส่วนแบ่งการตลาดจากมูลค่าตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (Facial 

Moisturizer) (ที่มา: Nielsen) นอกจากน้ี แบรนด์ Best Korea ก็เติบโตจากการออกผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น Best Korea 

Plankton Collagen Serum เป็นต้น ขณะเดยีวกนั ในส่วนของผลติภณัฑเ์ครื่องสําอางซึ่งเตบิโตค่อนขา้งสูง มาจากการ

เริ่มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sis2Sis ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2561 เป็นครัง้แรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางแบบซอง (Sachet) รายแรกของประเทศไทย ไดแ้ก่ อายแชโดว์ อายบราวน์ มาสคาร่า ลปิสตกิ และ คอน
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ซลีเลอร์ เป็นต้น โดยไดท้ําการจดัจําหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อและรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ ยอดขายส่วนใหญ่มา

จากยอดขายของลิปสติกที่ทาได้ทัง้แก้มและปากที่ได้รับความนิยมในหมู่วยัรุ่นเน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ

หลากหลาย หาซื้อได้ง่าย และพกพาสะดวกในราคาที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่

ตอ้งการความสะดวกสบาย (Beauty Convenience) ส่งผลใหล้ปิสตกิและมาสคาร่าของแบรนด ์Sis2Sis เป็นผลติภณัฑ์

ทีข่ายดเีป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย และมยีอดขายรวม 100 ลา้นบาทภายในปี 2561 

ในปี 2562 รายไดร้วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 275.2 ล้านบาทจากปี 2561 คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 31.8 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของแบรนด์ Rojukiss ทัง้การออกผลติภณัฑเ์ซรัม่สตูรใหม่ เช่น Acne 

Spotless Serum และ White Poreless Serum ผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรมใหม่ เช่น Eye for Face Cream รวมไปถงึการ

ออกกลุ่มผลติภณัฑใ์หม ่ไดแ้ก่ กลุ่มสบู่เซรัม่ (Serum Soap) ซึง่ประสบความสาํเรจ็อย่างมากและไดร้บัการตอบรบัจาก

ผูบ้รโิภคเป็นอย่างด ีในขณะเดยีวกนั กย็งัคงพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่อียู่อย่างต่อเน่ือง ทําใหแ้บรนด์ Rojukiss เตบิโตคดิ

เป็นอตัราร้อยละ 82.2 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 นอกจากน้ี การขยายช่องทางการจดัจําหน่ายอย่างต่อเน่ืองของแบรนด์ 

Sis2Sis ยงัเป็นส่วนช่วยผลกัดนัใหย้อดขายในประเทศสําหรบักลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องสําอางของบรษิทัฯ เติบโตไดถ้งึ 

รอ้ยละ 34.8 และไม่เพยีงการเตบิโตของยอดขายในประเทศ บรษิทัฯ ยงัไดข้ยายช่องทางการจดัจําหน่ายสนิค้าไปยงั

ประเทศใกล้เคยีง เช่น ลาว กมัพูชา ผ่านทางตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยอกีดว้ย ซึ่งในปี 2562 บรษิทัฯ มยีอดขาย

ผ่านตวัแทนจําหน่ายทัง้สิน้ 20.4 ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 1.7 ของยอดขายรวมของบรษิัทฯ และเติบโตจากปี 

2561 คดิเป็นรอ้ยละ 137.2 อกีดว้ย 

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการคําปรึกษาด้านการขายและการตลาด

สาํหรบัการจดัจาํหน่ายสนิคา้แบรนด ์Sis2Sis ในประเทศอนิโดนีเซยี เป็นจาํนวนเงนิ 50.1 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.4 

ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิทัฯ ถอืเป็นการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศโดยการร่วมมอืกบับรษิทัคู่คา้รายใหญ่เป็น

ครัง้แรก  

ต่อมาในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ในกลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบํารุงผวิ ซึง่

เริม่จดัจําหน่ายผ่านช่องทางการขายในประเทศในเดอืนมนีาคม 2563 สร้างรายได้ใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นจํานวนเงนิ 6.7 

ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการให้บริการคําปรึกษาด้านการขายและการตลาดจากประเทศ

อนิโดนีเซียต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน คดิเป็นจํานวนเงนิ 37.7 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรสั COVID-19 ในช่วงปลายไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ส่งผลใหค้วามตอ้งการซื้อสนิคา้ในกลุ่มผลติภณัฑบ์ํารุงผวิ

และผลติภณัฑ์เครื่องสําอางลดลง และการปิดรา้นคา้ชัว่คราวบางส่วนในช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านรา้นสุขภาพและ

ความงาม รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ และรา้นคา้ทัว่ไป จงึทาํใหย้อดขายในประเทศของบรษิทัฯ สาํหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2563 

ลดลงประมาณรอ้ยละ 2.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
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16.1.2 ต้นทุนขาย 

ตารางแสดงรายละเอยีดตน้ทุนขาย 

ต้นทุนขาย 

ข้อมูลการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนสนิคา้และบรรจุภณัฑ ์ 284.6 92.8 377.3 95.9 443.8 95.8 108.9 100.4 105.4 96.2 

เงนิเดอืนและค่าจา้ง 3.0 1.0 3.8 1.0 4.8 1.0 1.1 1.0 1.4 1.3 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมอืและอุปกรณ์ 0.5 0.2 0.7 0.2 1.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

ตน้ทุนขายอื่น 18.5 6.0 10.9 2.9 13.9 3.0 (1.8) (1.6) 2.4 2.2 

รวมต้นทนุขาย 306.6 100.0 392.7 100.0 463.6 100.0 108.4 100.0 109.5 100.0 

อตัราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ ์(ไม่รวมรายได้จากการให้บริการ) 
51.8  45.5  42.5  39.8  41.4  

อตัรากาํไรขัน้ต้น (ร้อยละ)  44.9  54.5  59.3  60.2  63.8  

 

ต้นทุนขายผลิตภณัฑ ์

ต้นทุนการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา

เครื่องมอืและอุปกรณ์ และตน้ทุนขายอื่น โดยตน้ทุนขายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิคา้คงคลงั ขาดทุนจากการ

ทาํลายสนิคา้ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรจุสนิคา้เพื่อขาย 

ต้นทุนขายของบรษิทัฯ ในแต่ละปี มจีํานวนเงนิเพิม่ขึน้ตามยอดขายทีม่ากขึน้ แต่เมื่อพจิารณาถงึอตัราส่วน

ต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ ์พบว่า มอีตัราส่วนทีล่ดลงทุกปี ตัง้แต่รอ้ยละ 51.8 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 

45.5 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 42.5 ในปี 2562 และร้อยละ 41.4 สําหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทัง้น้ี เน่ืองมาจากการ

ขยายตวัอย่างรวดเรว็ของยอดขายและปรมิาณการขายสนิคา้ ทําใหบ้รษิทัฯ มคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิต้นทุน (Economy 

of Scales) สามารถต่อรองราคาไดอ้ย่างเหมาะสมและยงัคงคุณภาพทีด่เีช่นเดมิ การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์

ทีช่่วยลดวสัดุสิน้เปลอืง เช่น การลดปรมิาณการใชพ้ลาสตกิทีไ่ม่จําเป็น โดยการพฒันารูปแบบของกล่องผลติภณัฑซ์ึง่

ไม่ต้องใช้พลาสติกห่อหุ้มกล่อง (Shrink Plastic) จึงช่วยให้ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี และการวางแผนบริหารสินค้า

คงเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ขณะเดยีวกนั ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การแขง็ค่าของค่าเงนิบาทในช่วงปี 2561 และ 

2562 ก็มีส่วนช่วยให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ลดลงเช่นเดียวกัน เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดการสัง่ซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศในรูปสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา สําหรบัปี 2560 2561 2562 และไตรมาส 1 ปี 2563 ในสดัส่วนรอ้ยละ 

79 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 59 และรอ้ยละ 65 ของยอดซื้อสนิคา้และบรรจุภณัฑ ์ตามลําดบั 

 

16.1.3 กาํไรขัน้ต้น 

บรษิทัฯ มกํีาไรขัน้ต้นสําหรบัปี 2560 2561 และ 2562 คดิเป็นจํานวนเงนิ 285.9 ล้านบาท 470.4 ล้านบาท 

และ 674.5 ล้านบาท และคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 48.3 ร้อยละ 54.5 และร้อยละ 59.3 ตามลําดบั และ

สาํหรบังวดไตรมาสที ่1 ปี 2562 และ 2563 จาํนวนเงนิ 163.7 ลา้นบาท และ 192.6 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น
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ร้อยละ 60.2 และ 63.8 โดยบริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับรายได้จากการจดัจําหน่าย

ผลติภณัฑ์บํารุงผวิ ผลติภณัฑ์เครื่องสําอาง และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารในประเทศ ทีเ่ตบิโตอย่างก้าวกระโดด รวมถงึ

การมีรายได้จากการให้บริการคําปรกึษาด้านการขายและการตลาดจากบรษิัทคู่ค้ารายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย 

ประกอบกับการบริหารจดัการในกระบวนการจดัซื้อสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดใีนราคาที่เหมาะสม การ

ออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑเ์พื่อลดวสัดุสิน้เปลอืง และการจดัการสนิคา้คงเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพ ทําใหบ้รษิทัฯ 

สามารถลดต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่ไม่จําเป็นไดค่้อนขา้งมาก รวมถึงผลของการแขง็ค่าของค่าเงนิบาท ซึ่งทําใหต้้นทุน

สนิคา้ลดลง บรษิทัฯ จงึมกํีาไรขัน้ตน้สงูขึน้ 

 

16.1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ตารางแสดงรายละเอยีดค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ข้อมูลการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและคา่สง่เสรมิการขาย 66.2 51.2 162.6 71.8 240.1 78.1 50.7 74.4 64.4 79.2 

ค่าใชจ่้ายพนักงานขาย 57.6 44.6 55.5 24.5 56.5 18.4 14.8 21.7 14.3 17.6 

ค่าใชจ่้ายในการขนสง่ 5.5 4.2 8.4 3.7 10.8 3.5 2.6 3.9 2.6 3.2 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 129.3 100.0 226.5 100.0 307.4 100.0 68.0 100.0 81.3 100.0 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก

การขายและบริการ 
21.8  26.2  27.0  25.0  26.9  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 

ตวัอย่างเช่น การใช้สื่อโฆษณาและพรเีซนเตอร์ รวมถึง Key Opinion Leader (“KOL”) เพื่อประชาสมัพนัธ์ตราสนิคา้

และผลติภณัฑผ์่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทัง้สื่อออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถงึการจดัทาํงานวจิยัหรอืทดสอบประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์เพื่อใหเ้ขา้ใจความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคในเชงิลกึ (Consumer insights) 2) ค่าใชจ้่ายพนักงานขาย และ 3)  ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 

เน่ืองจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสําคญัในการสรา้งแบรนด์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวางและการสรา้งความ

ต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์ อันเป็นกลยุทธ์สําคัญในด้านการตลาด จึงมีการลงทุนในการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธท์ัง้ตราสนิคา้และผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา และโดยเฉพาะในปี 2561 

ซึ่งบริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจํานวนมาก ทัง้แบรนด์ Rojukiss, Best Korea และ Sis2Sisตัวอย่างเช่น 

Rojukiss 5X Intensive Mask, Rojukiss Serum รปูแบบซอง, Best Korea Plankton Collagen Serum เป็นตน้ โดยใน

ปี 2561 น้ีป็นปีแรกที่บรษิทัฯ เริม่ใช้พรเีซนเตอร์เพื่อดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัใชก้ารโฆษณาโทรทศัน์

สาํหรบัแบรนด ์Rojukiss เพื่อสรา้งความรบัรูใ้นวงกวา้งมากยิง่ขึน้อกีดว้ย ส่งผลใหผู้บ้รโิภคจดจาํแบรนดแ์ละผลติภณัฑ์

ของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีจงึทาํใหย้อดขายเตบิโตอย่างมาก 
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ในปี 2562 บรษิทัฯ ยงัคงใชก้ารสื่อสารผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการสื่อสารผ่าน

ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เน่ืองจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ ทัง้การรวีวิสนิคา้โดย KOL และการใชช้่องทางโซเชยีลมเีดยี (Social Media) ของแต่ละแบรนด์ รวมทัง้

เพิ่มการสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์บางประเภท เช่น สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั (Outdoor) เป็นต้น ทัง้น้ี การโฆษณา

ประชาสมัพนัธด์งักล่าว มทีัง้สาํหรบัผลติภณัฑเ์ดมิเพื่อกระตุ้นการบรโิภคและใชซ้ํ้า และสาํหรบัผลติภณัฑใ์หม่เพื่อสรา้ง

ความรบัรูแ้ละจดจาํ เช่น Rojukiss Acne Spotless Serum, Eye for Face Cream และ Serum Soap เป็นตน้ 

สําหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัฯ ไดอ้อกผลติภณัฑใ์หม่ จงึมค่ีาใชจ้่ายในการโฆษณาและส่งเสรมิการขาย

เพื่อสร้างความต้องการในการบรโิภค ได้แก่ Rojukiss White Poreless Night Repair Serum ซึ่งเปิดตวัสนิค้าพร้อม

กบัพรเีซนเตอร์ใหม ่และนอกจากน้ี ยงัใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อเน้นการใหข้อ้มลูของกลุ่มผลติภณัฑใ์หม่ของ

แบรนด์ Rojukiss อนัได้แก่ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร อีกด้วย แต่อย่างไรก็ด ีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั 

Covid-19 ในช่วงปลายไตรมาส ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับกลยุทธ์และแผนทางการตลาด เพื่อตอบสนองกับ

สถานการณ์ดงักล่าว  

 

16.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตารางแสดงรายละเอยีดค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ข้อมูลการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนักงานในสาํนกังาน 33.5 33.6 47.0 44.1 47.0 34.8 10.9 39.5 14.8 45.4 

ค่าจา้งและค่าบรกิาร 42.9 42.9 46.3 43.4 56.8 42.0 12.0 43.5 10.8 33.1 

ค่าใชจ่้ายในสาํนักงาน 15.2 15.2 9.0 8.4 13.9 10.3 3.9 14.1 3.8 11.7 

ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิและค่าตดัจําหน่าย 4.7 4.7 8.5 8.0 9.4 6.9 2.3 8.3 1.6 4.9 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิารอื่นๆ/1 3.6 3.6 (4.2) (3.9) 8.2 6.0 (1.5) (5.4) 1.6 4.9 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 99.9 100.0 106.6 100.0 135.3 100.0 27.6 100.0 32.6 100.0 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในบริหารต่อรายได้จาก

การขายและบริการ 
16.9   12.4  11.9  10.2  10.8  

หมายเหตุ   
/1 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่นๆ ประกอบด้วย 1) ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูและหนี้สูญ (Expected Credit loss) 2) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 3) 

ค่าใชจ่้ายตดัจําหน่ายทรพัยส์นิ 

 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าจา้งและค่าบรกิาร ค่าใชจ้่าย

ในสาํนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารสําหรบัปี 2561 เพิม่ขึ้น 6.7 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 6.7 

เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการจ้างทีมผู้บริหารเข้ามาในช่วงกลางปีและปลายปี 2560 และการ

เพิม่ขึน้ของค่าเสื่อมราคาอาคารสํานักงานและส่วนปรบัปรุง และค่าตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เน่ืองจากมกีาร
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ลงทุนซื้อเขา้มาในระหว่างปี 2560 ในทางกลบักนั ระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู

เป็นจาํนวนเงนิ 4.8 ลา้นบาท  

ในปี 2562 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 28.7 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 26.9 โดย

มสีาเหตุหลกัมาจาก 1) ค่าจ้างและบรกิาร เน่ืองจากบรษิัทฯ มกีารจ้างพนักงานชัว่คราวประจําหน้าร้านและจดัเรยีง

สนิคา้เพื่อช่วยเร่งการเตบิโตของยอดขายมากขึน้ และ 2) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ ซึง่มาจากค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่ายที่

ไม่สามารถใชเ้ครดติภาษไีดข้องบรษิทัย่อย 

สําหรบังวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 5.0 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

18.2 จากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน เน่ืองจากมกีารจา้งพนักงานและผูบ้รหิารเพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายปี 

2562 เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ จงึทาํใหค่้าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

16.1.5 ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิและค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืจากกรรมการ สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิ 

6.6 ลา้นบาท 8.6 ลา้นบาท และ 7.3 ลา้นบาท ตามลําดบั การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิในปี 2561 มสีาเหตุหลกัมา

จากการเพิม่ขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินงาน 

และจากดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืจากกรรมการ  

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิ 2.1 ลา้นบาท และ 

1.8 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลงการทีบ่รษิทัฯ ชาํระคนืเงนิกูย้มืกรรมการทัง้หมดในปี 2562 ทาํใหไ้ม่มคี่าใชจ้่ายดอกเบี้ย

เงนิกูย้มืกรรมการตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2562 เป็นตน้มา 
 

 

16.1.7 กาํไรสุทธิ 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธ ิ57.5 ลา้นบาท 105.8 ลา้นบาท 

และ 190.1 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 9.7 รอ้ยละ 12.3 และรอ้ยละ 16.7 ตามลําดบั เป็นผลมา

จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบรษิัทฯ ทัง้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายใหค้รอบคลุมและเขา้ถงึผูบ้รโิภค รวมทัง้การบรหิารจดัการต้นทุนขายและค่าใชจ้่ายในการขายและ

การบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ   

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 และและงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทั

ฯ มกํีาไรสุทธ ิ54.7 ล้านบาท และ 65.1 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธ ิร้อยละ 20.1 และร้อยละ 21.5 

ตามลําดบั เพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดข้องผลติภณัฑ์ทีอ่อกใหม่ในงวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 

31 มนีาคม 2563 และประสทิธภิาพในการบรหิารตน้ทุนการขายและค่าใชจ้่าย รวมทัง้รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีป่รกึษา

ทางการตลาดและการจดัจาํหน่ายในประเทศอนิโดนีเซยี 
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16.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

16.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 560.8 ล้าน

บาท 754.0 ล้านบาท 768.8 ล้านบาท และ 866.9 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนประกอบหลกัของสนิทรพัย์ในงบการเงนิ

รวม ได้แก่ (1) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (2) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (3) สนิค้าคงเหลอื (4) อาคารและ

อุปกรณ์ โดยรายการส่วนประกอบหลกั (1) ถงึ (4) รวมแล้วคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 94.4 รอ้ยละ 95.3 รอ้ยละ 

92.8 และรอ้ยละ 91.6 ของสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563  

ส่วนประกอบหลกัของสนิทรพัยร์วมมรีายละเอยีดและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  

 ตารางแสดงรายละเอยีดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ข้อมูลทางการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 

2561 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั         

อายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัทีถ่งึกําหนดชําระ         

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 96.5 37.8 168.1 40.5 225.0 49.1 222.2 44.8 

คา้งชําระ         

ไม่เกนิ 3 เดอืน 147.6 57.7 165.6 40.0 165.9 36.2 212.5 42.9 

3-6 เดอืน 6.6 2.6 61.4 14.8 49.4 10.8 52.4 10.6 

6-12 เดอืน 3.0 1.2 13.5 3.3 13.6 3.0 4.1 0.8 

มากกวา่ 12 เดอืน 2.0 0.7 5.8 1.4 4.2 0.9 4.4 0.9 

รวม 255.7 100.0 414.4 100.0 458.1 100.0 495.6 100.0 

หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (3.3) - (11.9) - (5.4) - (7.1) - 

หกั: ประมาณการลกูหน้ีรบัคนืสนิคา้คงเหลอื (12.0) - (15.6) - (22.6) - (23.5) - 

รวมลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 240.4 96.1 386.9 96.8 430.1 97.7 465.0 93.5 

ลูกหน้ีอื่น         

เงนิมดัจําสนิคา้คงเหลอื 1.5 0.6 1.3 0.3 0.1 0.0 3.0 0.6 

เงนิมดัจําอื่น 0.8 0.3 1.4 0.3 1.6 0.4 6.5 1.3 

ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 6.2 2.5 9.7 2.4 8.1 1.8 22.4 4.5 

ลูกหน้ีอื่น 1.2 0.5 0.2 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 9.7 3.9 12.6 3.2 10.4 2.3 32.3 6.5 

รวมลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน – สทุธิ 250.1 100.0 399.5 100.0 440.5 100.0 497.3 100.0 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มลูีกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอื่นสุทธจิาํนวน 250.1 ลา้นบาท 399.5 ลา้นบาท 440.5 ลา้นบาท และ 497.3 ลา้นบาท ตามลําดบัคดิเป็น
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สดัส่วนรอ้ยละ 44.6 รอ้ยละ 53.0 รอ้ยละ 57.3 และรอ้ยละ 57.4 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีด 

ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทฯ มีลูกหน้ีการค้ารวม (สุทธิ) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 2562 และวันที่ 31 

มีนาคม 2563 เท่ากับ 240.4 ล้านบาท 386.9 ล้านบาท 430.2 ล้านบาท และ 465.0 ล้านบาท ตามลําดบั โดยลูกหน้ี

การค้าของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึ้นอย่างมนัียสําคญั โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ี

การคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ ซึ่งสอดคล้องกบัการเตบิโตของรายได ้และหากพจิารณาลูกหน้ีการคา้คา้งชําระ จะพบว่า 

ลูกหน้ีการคา้คา้งชําระส่วนใหญ่คา้งชําระไม่เกิน 3 เดอืน โดยเพิม่ขึน้มากในไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากลูกหน้ีรายได้

ค่าบริการจากประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากบั 144.9 วนั 139.7 วนั 144.4 วนั และ 

162.4 วัน สําหรับงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ตามลําดบั สาเหตุทีร่ะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยสูงเน่ืองจากลูกหน้ีการคา้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหน้ีประเภทรา้นค้า

ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยมอีายุระยะเวลาการใหเ้ครดติขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของลูกคา้แต่ละรายซึ่งมแีนวทาง

แตกต่างกันออกไป โดยข้อกําหนดที่ใช้กับบริษัทฯ ไม่ได้แตกต่างอย่างมนัียสําคญัจากบริษัทอื่นๆ ที่จําหน่ายสินค้า

ประเภทเดยีวกนั 

 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ต้องพจิารณาและรบัรูค้่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวม

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิวีดั

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) และดว้ยวธิรีาคาทุนค่าตดัจาํหน่าย โดยวธิกีารคาํนวนการดว้ยค่า

ของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 

สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซึ่งทางบรษิทัฯ เลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่าย (Simplified Approach) 

ในการพจิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

สําหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดระหว่าง 1 มกราคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ ได้ใช้มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีโดยเลอืกทีจ่ะไม่นํา

ขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชพ้จิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา 

และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 และ31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มี

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเท่ากบั 3.3 ลา้นบาท 11.9 ลา้นบาท 5.4 ลา้นบาท และ 7.0 ลา้นบาท ตามลําดบั  

บรษิทัฯ บนัทกึค่าประมาณการลูกหน้ีรบัคนืสนิคา้คงเหลอื ตามนโยบายบรษิทั โดยจดัทําประมาณการรบัคนื

สนิคา้ ทุกสิน้รอบไตรมาส แบ่งเกณฑ์การคํานวณเป็น 2 แบบคอื 1) กลุ่มลูกคา้กึ่งขายขาด คํานวณโดยใชย้อดสินค้า

คงเหลอื ณ วนัสิน้งวดจากรายงานสนิคา้คงเหลอืทีจ่ดัทําโดยลูกคา้ คณูดว้ยอตัรารอ้ยละของการรบัคนืสนิคา้จรงิในรอบ 

12 เดอืนทีผ่่านมา (คาํนวณโดยใชย้อดรบัคนืจรงิเทยีบกบัยอดขาย) และ 2) กลุ่มลูกคา้อื่นๆ นอกเหนือจากลูกคา้กึง่ขาย

ขาด ใชก้ารประมาณการสนิคา้คงเหลอืทีอ่ยู่ในรา้นคา้ (Stock in Trade) โดยใชย้อดขาย 12 เดอืนทีผ่่านมาของบรษิทั 

(ไม่รวมสนิคา้ฝากขาย) คูณดว้ยอตัราการหมุนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory turnover) แล้วจงึนําไปคณูดว้ยอตัรารอ้ย

ละของการรบัคนืสนิคา้จรงิในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา (คํานวณโดยใชย้อดรบัคนืจรงิเทยีบกบัยอดขายทีไ่ม่รวมสนิคา้

ฝากขาย)  ณ วนัสิน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 และ31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ 

ค่าประมาณการลูกหน้ีรบัคนืสนิคา้คงเหลอื เท่ากบั 12.0 ล้านบาท 15.6 ล้านบาท 22.6 ล้านบาท และ 23.5 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
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ลูกหน้ีอื่นหลกัๆ ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 63.9 รอ้ยละ 76.9 รอ้ยละ 77.8 และ

รอ้ยละ 69.3 ของลูกหน้ีอื่น (สุทธ)ิ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าพรเีซนเตอร์เมื่อเริม่สญัญา แต่ทยอยรบัรูค่้าใชจ้่าย

ตามระยะเวลาบริการที่กําหนดไว้ และค่าบริการจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าบํารุงรกัษาระบบสารสนเทศรายปี เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เน่ืองมาจากการจ่ายค่าพรีเซ็นเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่เริม่ต้นสญัญา

ในช่วงไตรมาสที ่1 

 

2) สนิคา้คงเหลอื  

ตารางแสดงรายละเอยีดสนิคา้คงเหลอื 

สินค้าคงเหลอื 

ข้อมูลทางการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 

2561 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 120.7 145.1 164.8 118.5 138.0 104.4 158.3 105.0 

หกั: คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (41.8) (50.3) (31.8) (22.9) (14.2) (10.8) (16.6) (11.0) 

บวก: ประมาณการรบัคนืสนิคา้คงเหลอื 4.3 5.2 6.1 4.4 8.5 6.4 9.0 6.0 

รวมสินค้าคงเหลอื 83.2 100.0 139.1 100.0 132.3 100.0 150.7 100.0 

 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ วันที่  1 

มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอื เท่ากบั 83.2 ล้าน

บาท 139.1 ลา้นบาท 132.3 ลา้นบาท และ 150.7 ลา้นบาทตามลําดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 รอ้ยละ 18.4 รอ้ยละ 17.2 

และ ร้อยละ 17.4 ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั สนิค้าคงเหลอืที่เพิม่ขึ้นมาจากการสํารองสนิค้าสําเร็จรูปเพื่อรองรบั

ยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้ และจากการทีบ่รษิทัฯ มปีระเภทผลติภณัฑม์ากขึน้   

ระยะเวลาการขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ 124.9 วนั 101.9 วนั 105.4 วนั และ 116.3 วนั 

สําหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ตามลําดบั โดยระยะเวลาการขายสนิคา้สําเรจ็รูปเฉลี่ยอยู่ในช่วงทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนัก นอกจากน้ี ค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่าสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 41.8 ล้านบาท ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็น 31.8 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 เป็น 14.2 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ เป็น 16.6 ล้านบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ค่าเผื่อการ

ลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลอืปี 2561 ลดลงจากปี 2560 มากเน่ืองจากในปี 2560 บรษิทัฯ ไดต้ัง้ค่าเผื่อการลดลงของ

มลูค่าสนิคา้คงเหลอืเตม็จาํนวนสาํหรบัรายการสนิคา้ทีย่กเลกิการขาย เช่น สนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ออกกําลงักาย 

ซึ่งเดิมเคยมีไว้ขายในช่องทางรายการโทรทัศน์ (On-Air) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้นําสินค้าเหล่าน้ีมาใช้ในการทํา

โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายแทน ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการทําลายสินค้าบางรายการเน่ืองจากเสื่อมสภาพหรือไม่

สามารถใชง้านได ้จงึทาํใหค่้าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอืลดลงอย่างมสีาระสาํคญั นอกจากน้ี ประมาณการรบั

คนืสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้จาก 4.3 ล้านบาท เป็น 6.1 ล้านบาท  เป็น 8.5 ล้านบาท และเป็น 9.0 ล้านบาท ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 ตามลําดบั ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
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3) อาคารและอุปกรณ์ 

ตารางแสดงรายละเอยีดอาคารและอุปกรณ์ 

 

อาคารและอปุกรณ์ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 

2561 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อาคารชุดสาํนักงานและสว่นปรบัปรุง

อาคาร 50.1 86.4 46.0 80.8 41.8 80.0 40.7 79.5 

เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์สาํนักงาน 6.6 11.3 9.3 16.4 9.6 18.4 9.4 18.4 

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 1.3 2.3 1.6 2.8 0.8 1.6 1.1 2.1 

รวม 58.0 100.0 56.9 100.0 52.2 100.0 51.2 100.0 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีอาคารและ

อุปกรณ์ จํานวน 58.0 ล้านบาท 56.9 ล้านบาท 52.2 ล้านบาท และ 51.2 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 10.3 

รอ้ยละ 7.5 รอ้ยละ 6.8 และรอ้ยละ 5.9 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.5 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ที ่5.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 อาคารชุดสํานักงานและ

ส่วนปรบัปรุงอาคารของบรษิทัฯ ลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 50.1 ล้านบาท เป็น 46.0 ล้านบาท เป็น 41.8 ล้านบาท และ

เป็น 40.7 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมสีาเหตุมาจากค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดสํานักงานและส่วนปรบัปรุงอาคาร ทัง้น้ี 

เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์สาํนักงานเพิม่ขึน้จาก 6.6 ลา้นบาท เป็น 9.3 ลา้นบาท และเป็น 9.6 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 2561 และ 2562 เน่ืองจากบรษิทัฯ ลงทุนเพิม่เตมิในเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์สํานักงานสําหรบัใชใ้นการดําเนินงาน

ทัว่ไป  

 

16.2.2 หน้ีสิน 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที่ 31 มีนาคม 2563 หน้ีสินส่วนใหญ่ของ

บรษิัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ โดยบรษิัทฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 

248.2 ล้านบาท 335.7 ล้านบาท 412.3 ล้านบาท และ 441.9 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิรวม โดย

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ตามการเตบิโตของผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
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1) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

ตารางแสดงรายละเอยีดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

ข้อมูลทางการเงินรวม

เสมอืน 
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 

2561 2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้         

เจา้หน้ีการคา้ 43.8 47.0 60.0 39.1 35.2 19.5 53.8 26.9 

เจา้หน้ีอื่น         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่งเสรมิการขาย 35.7 38.4 67.1 43.7 121.4 67.2 130.4 65.1 

ค่าใชจ่้ายคา้งอื่น 14.2 14.6 26.4 17.2 24.1 13.3 16.0 8.0 

รวมเจา้หน้ีอื่น 49.9 53.0 93.5 60.9 145.5 80.5 146.4 73.1 

รวมเจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 93.7 100.0 153.5 100.0 180.7 100.0 200.2 100.0 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้

และเจ้าหน้ีอื่น จํานวน  93.7 ล้านบาท 153.5 ล้านบาท 180.7 ล้านบาท และ 200.2 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่นมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้ีการค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 43.8 ล้านบาท เป็น 60.0 ล้านบาท 

เน่ืองจากการสัง่สินค้า Sis2Sis ในช่วงปลายปี เพื่อรองรบัยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 

2563 เพิม่ขึน้เป็น 53.8 ล้านบาท เน่ืองมาจากการสัง่สนิคา้จากต่างประเทศ สําหรบัผลติภณัฑ์ใหม่แบรนด์ Rojukiss ที่

ออกจาํหน่ายในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 

 สาํหรบัเจา้หน้ีอื่น ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายคา้งอื่น โดยมมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 

49.9 ล้านบาท 93.5 ล้านบาท 145.5 ล้านบาท และ 146.4 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และ ณ 

วนัที ่31 มนีาคม 2563  ตามลําดบั เจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย เช่น 

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธต์่างๆ เป็นตน้ 

2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเท่ากบั 60.1 ล้านบาท 79.8 ล้านบาท 191.4 ล้านบาท และ 176.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินกจิการรองรบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

3) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิจาํนวน 18.4 ลา้นบาท 15.0 ลา้นบาท 11.6  ลา้นบาท และ 10.8 ลา้นบาทตามลําดบั โดยบรษิทัฯ กูเ้งนิดงักล่าว
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เพื่อซื้ออาคารสาํนักงานเพื่อใชใ้นการประกอบกจิการ โดยเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

บรษิทัฯ มกีารชาํระเงนิทยอยคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามระยะเวลาทีธ่นาคารกําหนด 

4) เงนิกูย้มืกรรมการ 

เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บรษิัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการจํานวน 65.3 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ใน

ระหว่างปี 2562 บรษิัทฯ ได้ชําระคนืเงนิกู้พร้อมดอกเบี้ยของเงนิกู้จากกรรมการทัง้จํานวน ส่งผลให้ ตัง้แต่ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไม่มรีายการดงักล่าว (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.3.14 รายการระหว่างกนั 

หวัขอ้ที ่14.2 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั) 

5) หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มกีารบนัทกึสทิธใินการใชส้นิทรพัยต์ามสญัญาเช่ามูลค่า 10.3 ล้านบาท 

และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามลูค่า 10.4 ล้านบาท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึ่ง

มผีลบงัคบัใช้ในปี 2563 ทําให้บรษิัทฯ ต้องรบัรูส้ทิธิใ์นการใช้ทรพัย์สนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทุกประเภท ได้แก่ 

อาคารคลงัสนิคา้ และยานพาหนะสาํหรบัพนักงาน 

16.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มส่ีวนประกอบหลกัไดแ้ก่ (1) ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ (2) ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้

สามญั ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างราคาขายหุ้นเพิม่ทุนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบรษิทั (3) กําไรสะสม และ (4) 

ผลต่างสะสมจากการแปลงค่างบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 418.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 105.7 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 33.8 จาก 312.6 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้

ของกําไรสะสมจาํนวน 105.8 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 356.5 ล้านบาท ลดลง 61.8 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 14.8 จาก 418.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรสะสม

เน่ืองจากมกีารจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 250 ล้านบาท แมว้่าบรษิทัฯ จะมกํีาไรสุทธใินปี 2562 เท่ากบั 190.1 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารบนัทกึผลต่างสะสมจากการแปลงค่างบการเงนิทีล่ดลง จาํนวน 2.8 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถอืหุน้ เท่ากบั 425.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 68.4 ล้านบาท หรอื

รอ้ยละ 19.2 จาก 356.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสมจาํนวน 68.4 ลา้น

บาท เน่ืองจากกําไรสุทธริะหว่างงวดและการบนัทกึการเพิม่ขึน้ของผลต่างสะสมจากการแปลงค่างบการเงนิ จาํนวน 1.3 

ลา้นบาท 
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16.3 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดกระแสเงนิสด  

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 
 

(18.6) 200.8 53.4 29.8 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (12.8) (28.7) (1.6) (7.0) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 16.3 (206.6) (1.8) (17.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ (15.0) (34.5) 49.9 5.8 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 138.2 123.2 123.2 88.5 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (0.0) (0.2) 0.1 0.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 123.2 88.5 173.2 94.6 

หมายเหตุ : 1/ บรษิทัฯ ไม่ไดจ้ดัทําและแสดงงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 เป็นขอ้มลูทีแ่สดงเปรยีบเทยีบในงบการเงนิของบรษิทัฯ ปี 2561 ทีเ่ป็นงบการเงนิของกจิการทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยีสาธารณะ (NPAE) ซึง่ไม่

จําเป็นตอ้งแสดงงบกระแสเงนิสด อกีทัง้ในปี 2560 บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมการลงทุน และกจิกรรมการจดัหาเงนิทีม่ี

สาระสาํคญั ดงันัน้ การวเิคราะหภ์าพรวมของการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ อาทเิช่น ลูกหนี้ สนิคา้คงเหลอื เจา้หน้ี และอตัราสภาพคล่อง

เงนิทุนหมุนเวยีน และวงจรเงนิสดสามารถใหข้อ้มลูทีม่สีาระสาํคญัและเพยีงพอต่อการเขา้ใจภาพรวมการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ในปี 2560 

จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงนิ 

ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

เท่ากบั 123.2 ล้านบาท 88.5 ล้านบาท และ 94.6 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดการเปลี่ยนแปลงของกระแส

เงนิสดทีส่าํคญัดงัน้ี 

16.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการดําเนินงาน เท่ากบั 

18.6 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น จํานวน 161.6 ล้านบาท และสนิคา้

คงเหลอื จาํนวน 54.1 ลา้นบาท 

 สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน เท่ากับ 

200.8 ล้านบาท โดยสาเหตุมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ของบรษิัทฯ ที่เพิม่ขึ้น จํานวน 233.4 ล้าบาท การเพิม่ของ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จาํนวน 41.3 ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 34.9 ลา้นบาท 

 

 สําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

เท่ากบั 29.8 ลา้นบาท ลดลง 23.6 ลา้นบาท จาก 53.4 ลา้นบาท ในงวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562  เน่ืองจาก

การเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธิและสินค้าคงเหลือ จํานวน 59.8 ล้านบาท สาเหตุที่ลูกหน้ีเพิ่มขึ้น

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารคําปรึกษาด้านการตลาดและการจดัจําหน่ายสินค้าในประเทศ

อนิโดนีเซยีทีเ่ขา้มาตอนปลายงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563  
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16.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 12.8 ล้าน

บาท  เกดิจากการเพิม่เงนิฝากธนาคารเพื่อใชค้ํ้าประกนัวงเงนิกูร้ะยะสัน้ จาํนวน 5.9 ลา้นบาท และการลงทุนซื้ออาคาร

และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการดาํเนินงาน จาํนวน 6.8 ลา้นบาท 

สําหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 28.7 ล้าน

บาท เกดิจากการเพิม่เงนิฝากธนาคารเพื่อใชค้ํ้าประกนัวงเงนิกู้ระยะสัน้ จํานวน 25 ล้านบาท การลงทุนซื้ออาคารและ

อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อการดําเนินงาน จํานวน 3.8 ล้านบาท และเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการขาย

อุปกรณ์  

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั 7.0 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.3 ลา้นบาท จาก 1.6 ลา้นบาท ในงวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 ซึง่เกดิจากการเพิม่ขึน้

ของเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั จาํนวน 5 ลา้นบาท รวมถงึเงนิลงทุนซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีเ่พิม่ขึน้ 

16.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สําหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 16.3 ล้าน

บาท จากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

สาํหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 206.6 

ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 250 ลา้นบาท 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 

17.0 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ  
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16.4 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดอตัราส่วนทางการเงนิทีส่าํคญั 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงิน

รวมเสมอืน 
งบการเงินรวม 

ปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 

2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.9 2.1 1.7 1.8 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.9 2.4 1.6 1.5 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) N/A/2 0.1 0.6 0.1 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.5 2.6 2.5 2.2/3 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 144.9 139.7 144.4 162.4/3  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 2.9 3.5 3.4 3.1/3  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 124.9 101.9 105.4 116.3/3 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 3.9 7.6 9.7 9.8/3 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วนั) 91.5 47.6 37.0 36.6/3  

Cash Cycle (วนั) 178.3 194.0 212.7 242.1 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร     

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 48.3 54.5 59.3 63.8 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (%)  13.1 16.0 21.2 26.7 

อตัรากําไรอื่น (%) 1.2 0.3 0.2 0.1 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร (%) N/A/2 13.4 83.4 36.9 

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 9.6 12.2 16.7 21.5 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 25.2 29.0 49.1 66.6/3  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 11.9 16.1 25.0 31.8/3 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 74.9 130.2 206.6 234.8/3 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 1.2 1.3 1.5 1.5/3 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.8 0.8 1.2 1.0 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 11.8 16.0 32.9 44.8 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) N/A/2 1.8 0.6 0.2 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) - - 132% - 

หมายเหตุ : /1   ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จดัทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ โดยไม่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

                       /2   ไม่สามารถคํานวณไดเ้น่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ไดจ้ดัทําและแสดงขอ้มลูงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

        /3    ปรบัตวัเลขของงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 เป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) เพื่อเปรยีบเทยีบ 

 

16.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 2.9 

เท่า 2.1 เท่า 1.7 เท่า และ 1.8 เท่า ตามลําดบั โดยบริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องในระดบัเกณฑ์ที่ดี มีสินทรพัย์

มากกว่าหน้ีระยะสัน้ ทัง้น้ี อตัราส่วนสภาพคล่องทีล่ดลง สาเหตุมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนั
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การเงิน และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นมากขึ้น ตามการเติบโตของผลการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี

ความสามารถในการบรหิารสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการชาํระหน้ี 

บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 

144.9 วนั 139.7 วนั 144.4 วนั และ 162.4 วนั ตามลําดบั ทัง้น้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยสูงเป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของยอดลูกหน้ีคงคา้ง ณ สิน้ปีตามทีอ่ธบิายไวแ้ลว้ในส่วนของลูกหน้ีการคา้ 

บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

เท่ากบั  124.9 วนั 101.9 วนั 105.4 วนั และ 116.3 วนั ตามลําดบั ซึง่สมเหตุสมผลกบัการสาํรองสนิคา้เพื่อขายสาํหรบั

รา้นคา้ปลกี  

บรษิทัฯ มรีะยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 

91.5 วนั 47.6 วนั 37.0 วนั และ 36.6 วนั ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้ตกลงการในชาํระหน้ีของบรษิทัฯ และผูจ้า้ง

ผลติ โดยภาพรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562  และวนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิัทมวีงจรเงนิสด (Cash 

Cycle) ทีม่รีะยะเวลาชาํระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีการคา้สัน้กว่าการไดร้บัชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ประมาณ 178.3 วนั 194.0 

วนั 212.7 วนั และ 242.1 วนั ตามลําดบั ตามเหตุผลทีก่ล่าวแลว้ในส่วนของระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่   

16.4.2 อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2562 และ 2563 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขัน้ต้น เท่ากับ ร้อยละ 48.3 ร้อยละ 54.5 ร้อยละ 59.3 และ ร้อยละ 63.8 

ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของยอดขาย และการ

ควบคุมตน้ทุน 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563 บรษิทัฯ มอีตัรากําไรสุทธ ิเท่ากบั รอ้ยละ 9.6 รอ้ยละ 12.2 รอ้ยละ 16.7 และ รอ้ยละ 21.5 ตามลําดบั ทัง้น้ี อตัรา

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และกําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากบรษิทัฯ ขยายฐานลูกคา้ออกไปยงัต่างประเทศมากขึน้ รวมทัง้ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ  

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 25.2 รอ้ยละ 29.0 รอ้ยละ 49.1 และ รอ้ยละ 66.6 ตามลําดบั 

โดยอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลการดําเนินงานทีด่ขี ึน้ตลอด 3 ปีทีผ่่าน

มา ดงัทีอ่ธบิายไปขา้งตน้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารและจดัการตน้ทุนการเงนิและค่าใชจ้่ายตา่งๆ 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึส่งผลใหกํ้าไรของบรษิทัฯ เตบิโตอย่างเน่ืองทุกปี  

16.4.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563  บรษิัทฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ เท่ากบั ร้อยละ 11.9 ร้อยละ 16.1 ร้อยละ 25.0 และ ร้อยละ 31.8 

ตามลําดบั และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร เท่ากบั ร้อยละ 74.9 ร้อยละ 130.2 ร้อยละ 206.6 และ ร้อยละ 

234.8 ตามลําดบั ทัง้น้ี อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละสนิทรพัยถ์าวรดขีึน้อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากบรษิทัฯ จา้งผลติ



  บรษิทั โรจูคสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้า 20 

 

จึงไม่จําเป็นต้องมีสินทรัพย์ถาวรจํานวนมาก (asset light) สามารถบริหารจัดการและใช้สินทรัพย์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

16.4.4 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563  บริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.8 เท่า 0.8 เท่า 1.2 เท่า และ 1.0 เท่า ตามลําดบั 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อผูถ้ือหุน้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิจากปีก่อนหน้ามากนัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปัน

ผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ และสามารถบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563  บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่ากบั 11.8 เท่า 16.0 เท่า 32.9 เท่า และ 44.8 เท่า อตัราส่วน

ความสามารถชาํระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มรีายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้ทุกปี ทาํใหม้สีภาพคล่องต่อการชาํระหน้ี 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563  

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่ากบั  1.8 เท่า 0.6 เท่า และ 0.2 เท่า ตามลําดบั ทัง้น้ี อตัราส่วน

ความสามารถชาํระภาระผกูพนัทีเ่พิม่ขึน้ สาเหตุมาจาก กระแสเงนิสดทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็

ว่าบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องในการชาํระภาระผกูพนั 

 

16.5 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

 

16.5.1 การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในครัง้น้ี จํานวนหุน้ของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้อกีประมาณ []  ล้าน

หุน้ จากเดมิ [] ลา้นหุน้ ณ วนัที ่[] มลูค่าตราไวหุ้น้ละ [] บาท รวมเป็น [] ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ [] ของ

ทุนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ซึง่จะมผีลทําใหอ้ตัราส่วนต่างๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของผูถ้อืหุน้

หรอืจํานวนหุน้ของบรษิทัลดลงในอนาคต เน่ืองจากส่วนของผูถ้อืหุน้และจาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคํานวณเพิม่ขึน้ 

(Dilution Effect) เช่น กําไรสุทธติ่อหุ้น (Earnings per Share) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on 

Equity) เป็นตน้ 

ซึ่งผลกระทบดังกล่าวหากคํานวณจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2562 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ [] จะลดลงเหลอืรอ้ยละ [] 

อย่างไรกต็าม ในการเสนอขายหุน้และนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครัง้น้ีบรษิทัฯ เชื่อว่าในระยะ

ยาวบรษิัทจะได้รบัประโยชน์จากการนําเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนไปลงทุนตามแผนขยายธุรกจิของ

บรษิทัฯ และใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน นอกจากน้ี การทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะทาําใหบ้รษิทัฯ มี

ความคล่องตวัในการจดัหาแหล่งเงนิทุน มภีาพพจน์ทีด่ ีและมคีวามน่าเชื่อถอื ทีจ่ะเป็นส่วนสนับสนุนใหก้ารดาํเนินธุรกจิ

มคีวามคล่องตวัมากขึน้ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดแ้ละกําไรสุทธทิีเ่พิม่สงูขึน้ ชดเชยกบัผลกระทบจากจาํนวนหุน้ที่

เพิม่ขึน้ดงักล่าวได ้
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