
 

 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

  งบการเงนิรวม 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   2.46   1.85   1.36 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   1.30   0.95   0.76 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   0.58   0.38   0.37 เทา่ 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า   5.39   5.21   5.62 เทา่ 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่      67      69      64 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 16.05 15.44 15.08 เทา่ 

 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่     22     23      24 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ 11.37 11.61  11.77 เทา่ 

 ระยะเวลาชําระหนี ้      32      31      31 วนั 

 รอบเวลาเงินสด      57      61      57 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 อตัรากําไรขัน้ต้น  24.95  23.25  24.08 % 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน    3.67    2.67    4.36 % 

 อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร 275.69 353.39 248.40 % 

 อตัรากําไรสทุธิ    6.84    5.37    5.67 % 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น    9.01    7.30    8.51 % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   7.00   5.24   5.68 % 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร      33.87      30.70 33.25 % 

 อตัราหมนุของสนิทรัพย์   1.02   0.98   1.00 เทา่ 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   0.26   0.32   0.47 เทา่ 

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 86.61 40.78 36.97 เทา่ 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 50.02 55.36 56.96 % 

 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต   

-ไมม่-ี 



 

 

ภาพรวมในการดาํเนินธุรกิจ 

ในปี 2561 การดําเนินธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจยัภายใน และภายนอกประเทศ จาก

นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคลงั รวมถึงความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่น การกีดกนัทางการค้า และปัจจยัอ่ืนๆ อยา่งไร

ก็ดี บริษัทมีการปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่วอยา่งรวดเร็ว พร้อมทัง้ปรับระบบการทํางาน และกระบวนการตา่งๆ โดยเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการผลคิ รวมถึงการลดต้นทนุ และลดคา่ใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนั และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า ประกอบกับความมุ่งมัน่ในการหาลกูค้ารายใหม่ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท และบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิก่อนภาษี จํานวน 433.62 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 33.34 

 

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 347.40 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 72.96 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.59  โดยพิจารณาวิเคราะห์ด้านท่ีสาํคญั ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 4,812.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 136.69 ล้านบาท หรือ        

ร้อยละ 2.76 เน่ืองจากรายได้จากการขายต่างประเทศลดลง 209.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 เน่ืองจากสว่นแบง่การตลาดใน

สินค้าเคร่ืองสําอางลดลง ในขณะท่ี รายได้จากการขายในประเทศเพ่ิมขึน้ 72.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 เน่ืองจากได้รับสว่น

แบง่การตลาดในสนิค้ากลุม่บรรจภุณัฑ์ประเภทอาหารเพ่ิมขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรขัน้ต้น คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.7 

เน่ืองจากการทํากําไรในกลุม่สนิค้าเคร่ืองสาํอาง และกลุม่สนิค้าบรรจภุณัฑ์สามารถทํากําไรได้ดีขึน้  



 

 

รายได้อื่น 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้อ่ืน 265.90 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 99.43 ล้านบาท เน่ืองจากมีกําไรจากการ

จําหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 87.24 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 866.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.27 ล้านบาท คิดเป็น  

ร้อยละ 1.4  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเช่าคลังสินค้าท่ีลดลงจากการบริหารจัดพืน้ท่ีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด                    

ในขณะเดียวกนัได้มีการควบคมุดแูลคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆโดยรวมอยา่งเหมาะสม 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงิน 5.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.1 

เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีลดลง รวมถึงจ่ายชําระคืนเงินกู้ ในระหวา่งปี จากสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีดี ประกอบ

กบัการติดตามการชําระเงินของลกูค้าอยา่งใกล้ชิด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ในงบการเงินรวมปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 347.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

เพ่ิมขึน้  72.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.59  สืบเน่ืองจาก อัตราการทํากําไรท่ีดีขึน้จากการบริหารต้นทุน บริหารจัดการ

คา่ใช้จ่ายให้ลดลง ไมว่า่จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงต้นทนุการเงิน ตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

ในงบการเงินรวมปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 9.01 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีก่อน       

ร้อยละ 23.42 เน่ืองจากมีกําไรสาํหรับปีท่ีเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80  ของกําไรสาํหรับปีจาก

งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทนุ)  แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2561 บริษัทฯ      

มีกําไรสําหรับปี 377.69 ล้านบาท และเมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ ได้มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 

เสนอขออนมุตัิ    ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เพ่ือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ในอตัรา

หุ้นละ 1.26  บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 188.91 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการเทา่กบัร้อยละ 50.02 และมีกําหนดการจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม  ในปี 2561   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,876.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177.46 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 โดยมีการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 21.37 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้จากการขายในไตรมาสท่ี 4 เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  

2. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงจากปีก่อน 143.84 ล้านบาท เน่ืองจากราคาหุ้นของหลกัทรัพย์ปรับตวัลดลง   

และมกีารจําหนา่ยเงินลงทนุบางสว่น 

3. เงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงจากปีก่อน 59.64 ล้านบาท เน่ืองจากรับรู้สว่นแบ่งกําไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 

ลดลง   

หนีส้นิรวม ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจํานวน 992.11  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 237.98 ล้านบาท    

คิดเป็นร้อยละ 19.35 โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากปีก่อน 301.68 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมี

สภาพคลอ่งดีขึน้ จงึทําให้เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง  

2. หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลง 28.04 ล้านบาท เน่ืองจากกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย

ลดลง 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 3,884.76  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีกอ่น 

60.52 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.58  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 130.17 ล้านบาท เกิดจากผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์

เผ่ือขาย (สทุธิจากภาษี) 127.04 ล้านบาท ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 3.13 ล้านบาท  



 

2. กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพ่ิมขึน้ 167.48 ล้านบาท เป็นกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 247.64 ล้านบาท  และมี            

การจ่ายเงินปันผล 179.92 ล้านบาท 

3. สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ 23.21 ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง  

1.  กระแสเงินสด ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 10.88 ล้านบาท      

โดยแยกเป็น 

รายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มดีงันี ้

                     (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 487.45   466.54   567.82 

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ   12.32     48.89 (220.95) 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน   (488.80)  (593.96) (319.18) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ       10.88    (78.54)    27.69 

 

โดยมีการเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกบัปีก่อนเพ่ิมขึน้ 20.91 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดรับ

สทุธิจากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนเทียบกับปีก่อนลดลง 36.57 ล้านบาท เน่ืองจากรับเงินปันผลจาก          

เงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเทียบกบัปีก่อนลดลง 105.16 ล้านบาท เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินลดลงจากสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้  

2.  ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.46 1.85 1.36 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.30 0.95 0.76 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.58 0.38 0.37 เทา่ 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.26 0.32 0.47 เทา่ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้โดยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.46 เทา่ อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

หมุนเร็ว และอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดท่ีดีขึน้ ทัง้นีเ้กิดจาก มีลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าท่ีดีและมีการชําระเงินตรงตาม

กําหนด ทําให้มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินลดลงตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ในขณะท่ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.26 

เทา่ ซึง่ลดลงจากปีก่อน เป็นการแสดงถึงความเพียงพอของสภาพคลอ่งของธุรกิจ   


