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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจ
ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของค่าเงิน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ส่งผลให้ เกิด
การชะลอตัว ในการบริ โ ภค ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ในภาพรวมของประเทศเติ บ โตเฉลี่ ย อยู่ที่ ร้ อยละ 3.2 อย่ า งไรก็ ดี
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง ซึ่งเป็ นธุรกิจทางด้ านความงามยังคงมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ ้น
ในปี 2559 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ค วามหลากหลายเพื่ อ นํ า เสนอต่ อ ลูก ค้ า ในราคาที่
เหมาะสม รวมถึงสินค้ าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จากการวิจยั และพัฒนาซึ่งสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและ
ผู้บริ โภค ทําให้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้น รวมทังมี
้ การลงทุนในสินทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ
เพิ่มโอกาสในการขายและกําไร ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวม 5,252.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อน ร้ อยละ 2.59 กํ าไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 364 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน ร้ อยละ 26.86 และสินทรั พย์ รวม
จํานวน 5,428.79 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 2.24
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ 305.22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 52.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.60 โดยพิจารณาวิเคราะห์ด้านที่สําคัญ ดังนี ้
รายได้จากการขาย
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รายได้ จากการขาย
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการขาย 5,252.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 151.49 ล้ าน
บาท หรื อ ร้ อยละ 3 เนื่ องจากรายได้ จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ 256.93 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.76 จาก
เนื่ อ งจากรายได้ จ ากการขายสิน ค้ า ทํ า ให้ มี ส่ว นแบ่ง การตลาดเพิ่ มขึน้ สํ า หรั บ รายได้ จ ากการขายในประเทศลดลง
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เนื่องจากลูกค้ าบางรายที่ส่งสินค้ าออกไปจําหน่ายต่างประเทศมีสดั ส่วนการขายที่ลดลงจากภาวะการแข่งขันทางด้ าน
ราคาสูงขี ้น ในขณะที่ลกู ค้ ารายใหญ่ยงั คงมีการเติบโตและส่งผลให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนขาย
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขาย คิดเป็ นร้ อยละ 75.92 ของรายได้ จากการขาย ลดลงจากปี ก่อน
ร้ อยละ 1.91 เนื่องจาก บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึง มีการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุ
ุ ภาพและราคาที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้ สามารถเสนอ
ภัณฑ์จากแหล่งที่มีคณ
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่ลกู ค้ าพึงพอใจและสามารถแข่งขันได้
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารและการขาย 1,036.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
49.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.01 เนื่องจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากรที่เพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันได้ มีการควบคุมดูแล
ค่าใช้ จ่ายโดยรวมอย่างเหมาะสม
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี ต้น ทุน ทางการเงิ น 17.36 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่อ น 5.20 ล้ า นบาท
เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินที่ลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินที่
ดีขึ ้น จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น ประกอบกับการติดตามการชําระเงินของลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด

กําไรสุทธิ
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กําไรส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ในงบการเงินรวมปี 2559 แสดงกําไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 305.22 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนเพิ่มขึ ้น
52.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.60 สืบเนื่องจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับอัตราการทํากําไรที่
้ นทุนการเงิน ตามที่ได้ กล่าวมา
สูงขึ ้น จากการบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิต ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและการขาย รวมทังต้
ข้ างต้ น
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เงิ นปันผลต่อหุ้น
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในงบการเงินรวมปี 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 8.51 ซึ่ง
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเนื่องจากมีกําไรสําหรับปี เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นร้ อยละ 20-80 ของ
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของ
กําไรสําหรับปี จากงบการเงินเฉพาะบริ ษัท (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทงนี
บริ ษัทฯ ในปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสําหรับปี 315.84 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ มีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อจ่ายเงินปั น
ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 179.92 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 59.96 และมีกําหนดการจ่ายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2560
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ฐานะการเงิน
สินทรั พย์ รวม ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 5,428.80 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
ปี ก่อน 119.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.24 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนี ้
1. ลูก หนี ก้ ารค้ า -สุท ธิ เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น 168.12 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากรายได้ จ ากการขายที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ใน
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ มีการติดตามการชําระเงินจากลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด รวมถึงมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และนํา
ระบบประเมินคุณภาพของลูกค้ ามาใช้ ในการให้ วงเงินสินเชื่อ ส่งผลให้ มีลกู หนี ้ที่ยงั ไม่ครบกําหนดและค้ างชําระไม่เกิน 3
เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 97.84 ของลูกหนี ้การค้ าทังหมด
้
2. สิ น ค้ า คงเหลื อ ลดลงจากปี ก่ อ น 89.13 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากรายได้ จ ากการขายที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยใกล้ เคียงกับปี ก่อน
3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 78.99 ล้ านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ ้น
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากปี ก่อน 27.85 ล้ านบาท จากการได้ รับคืนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
หนีส้ นิ รวม ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจํานวน 1,736.44 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 91.99
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.03 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนี ้
1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลงจากปี ก่อน 169.25 ล้ านบาท บริษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยมีสภาพคล่องดีขึ ้น จึงทําให้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง
2. โบนัสค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 52.54 ล้ านบาท
ส่ ว นของผู้ ถื อหุ้ น ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํ านวน 3,692.36 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 211.03 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 6.06 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็ นสาระสําคัญ
ดังนี ้
1. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 37.05 ล้ านบาท เกิดจากผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิ จากภาษี ) 41.20 ล้ านบาท ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 4.15
ล้ านบาท และ ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (สุทธิจากภาษี ) 9.44 ล้ านบาท
2. กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรเพิ่มขึ ้น 163.69 ล้ านบาท เป็ นกําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 305.22 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายเงินปั นผล 149.93 ล้ านบาท
3. ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง 10.28 ล้ านบาท
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สภาพคล่ อง
1. กระแสเงินสด ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 27.69
ล้ านบาท โดยแยกเป็ น
รายละเอียดของกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2559
568.31
(221.43)
(319.18)
27.69

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

ปี 2558
543.61
(125.74)
(405.46)
12.41

ปี 2557
612.04
(127.90)
(432.84)
51.30

โดยมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนี ้
 เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกับปี ก่อนเพิ่มขึ ้น 24.70 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัท
มีเงินสดรับสุทธิจากการขายที่เพิ่มขึ ้น
 เงินสดใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุนเที ยบกับ ปี ก่อนเพิ่มขึน้ 95.69 ล้ านบาท เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ
ปรับปรุงโรงงานและลงทุนในเครื่ องจักรให้ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ ้น
 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทียบกับปี ก่อนลดลง 86.28 ล้ านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลงจากสภาพคล่องที่ดีขึ ้น
2. ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2559
1.36
0.76
0.37
0.47

ปี 2558
1.22
0.59
0.31
0.53

ปี 2557
1.07
0.56
0.29
0.63

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสภาพคล่องที่ดีขึน้ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.36 เท่า และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ดีขึ ้น ทังนี
้ ้เกิดจาก ผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
ระบบติดตามการชําระเงินจากลูกหนี ้การค้ าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่ดีและมีการชําระ
เงินตรงตามกําหนด ในขณะที่อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.47 เท่า ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน เป็ นการแสดงถึง
ความมัน่ คงและความเพียงพอของสภาพคล่องของธุรกิจ

………………… รับรองความถูกต้อง
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