
 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

  งบการเงนิรวม 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   2.60   2.46   1.85 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   1.35   1.31   0.95 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   0.52   0.58   0.38 เทา่ 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า   5.27   5.38   5.21 เทา่ 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่      68      67      69 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 12.78 16.28 15.44 เทา่ 

 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่     28     22     23 วนั 

 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ 10.87 11.46 11.61 เทา่ 

 ระยะเวลาชําระหนี ้      33      32      31 วนั 

 รอบเวลาเงินสด      63      57      61 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 อตัรากําไรขัน้ต้น  26.21  24.68  23.25 % 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน    2.47    3.39    2.67 % 

 อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร 328.28 300.83 353.39 % 

 อตัรากําไรสทุธิ    5.41    6.90    5.37 % 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น    7.23    9.82    7.30 % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   5.23   6.96   5.24 % 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร      28.97      33.87      30.70 % 

 อตัราหมนุของสนิทรัพย์   0.97   1.01   0.98 เทา่ 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   0.26   0.27   0.32 เทา่ 

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 83.58 86.97 40.78 เทา่ 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 62.91 50.02 55.36 % 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต   

-ไมม่-ี 

 

 



 

ภาพรวมในการดาํเนินธุรกจิ 

                 ในปี 2562 ธุรกิจเคร่ืองสําอางมีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง ประกอบกับช่องทางการจําหน่ายมีทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 

และมีสตารท์อพัเกิดขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทลั นอกจากนีค้่าเงินบาทท่ีแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อ

มลูคา่การสง่ออก รวมถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และตา่งประเทศท่ีชะลอตวั ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงสร้างมลูคา่เพ่ิมของ

สินค้าพร้อมบริการ โดยสร้างนวตักรรมใหม่ๆ สตูรการผลิต การเลือกสรรวตัถุดิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้หาโอกาสทางธุรกิจกบัลกูค้ารายใหม่ๆ  ทัง้ในและ

ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการกระจายฐานของลกูค้า เพ่ิมยอดขาย และ กําไรให้แก่ธุรกิจ 

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 4,634  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 164 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.4 

เน่ืองจากรายได้จากการขายในประเทศลดลง 353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.9   เน่ืองจากส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ากลุ่ม

เคร่ืองสาํอาง และกลุม่บรรจภุณัฑ์ลดลง ในขณะท่ี รายได้จากการขายตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ 189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.1 เน่ืองจาก

ได้รับสว่นแบง่การตลาดในสนิค้ากลุม่เคร่ืองสาํอางในตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ 

กาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรขัน้ต้น คิดเป็นร้อยละ 26.2 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.5 

เน่ืองจากการทํากําไรในกลุม่สนิค้าเคร่ืองสาํอาง และกลุม่สนิค้าบรรจภุณัฑ์สามารถทํากําไรได้ดีขึน้  

รายได้อื่น (รวมเงนิปันผลรับและกาํไรจากการขายเงนิลงทุน) 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืน 136 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 98 ล้านบาท เน่ืองจากในปีก่อนนัน้มีกําไรจาก

การจําหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 



 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2562  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  945  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

7.3  เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุคลากร และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ในงบการเงินรวมปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 258  ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนลดลง  

89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7  สบืเน่ืองจาก รายได้จากการขายลดลง ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

ในงบการเงินรวมปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 7.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

2.6 เน่ืองจากมีกําไรสาํหรับปีท่ีลดลง  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80  ของกําไรสาํหรับปีจากงบการเงิน

เฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทนุ)  แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสาํหรับ

ปี 262.1 ล้านบาท  และเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 เสนอขออนมุตัิ    

ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.10  บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้    164.9    ล้านบาท   คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบั

ร้อยละ 62.9 และมีกําหนดการจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฐานะการเงนิ 
 

            สินทรัพย์รวม  ในปี 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,946 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.43  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ 74 ล้านบาท เน่ืองจากการรับชําระจากลกูหนีไ้ด้ในช่วงปลายปี  

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลง 59 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายชําระเงินจากลกูหนี ้ 

3. สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ 66 ล้านบาท เน่ืองจากเตรียมสนิค้าเพ่ือรองรับการขายในปีถดัไป 

4. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง 51 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุ 

5. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 6 ล้านบาท มีการซือ้เพ่ิมเติมระหวา่งปี 



 

หนีส้นิรวม ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจํานวน 1,021 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 19 ล้านบาท คดิเป็น

ร้อยละ 1.8  โดยมีการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้  

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 41 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้ยมืของบริษัทยอ่ย

เพ่ือเสริมสภาพคลอ่ง  

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 31 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายชําระเจ้าหนีก้ารค้า 

3. ภาษีเงินได้ค้างจา่ยลดลง 19 ล้านบาท ตามผลประกอบการของบริษัท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 3,925  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 40 

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1  โดยมีการเปลีย่นแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. กําไรสาํหรับปี 274 ล้านบาท  และมีการจ่ายเงินปันผล 189 ล้านบาท 

2. ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (สทุธิจากภาษี) 40 ล้านบาท  

สภาพคล่อง  

1.  กระแสเงินสด ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 74 ล้านบาท โดยแยก

เป็นรายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้

                     (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 366.6 486.5   466.5 

 กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (135.8)   13.1     48.9 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน     (156.6)   (488.8)  (593.9) 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ        74.2       10.8    (78.5) 

 

โดยมีการเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกับปีก่อนลดลง  120 ล้านบาท เน่ืองจากมีสินค้าคงเหลือ

เพ่ิมขึน้ และจ่ายชําระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้ 149 ล้านบาท เน่ืองจากเงินปันผลรับจากเงิน

ลงทนุในบริษัทตา่งๆลดลง และในปีนีไ้มม่ีเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ เช่นปีก่อน 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทียบกับปีก่อนลดลง 332 ล้านบาท เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินลดลงจากสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้  

2.  ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.60 2.46 1.85 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.35 1.31 0.95 เทา่ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.52 0.58 0.38 เทา่ 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.26 0.27 0.32 เทา่ 



 

 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสภาพคลอ่งท่ีดีขึน้โดยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.60 เทา่ อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

หมนุเร็ว และ อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็วท่ีดีขึน้ ทัง้นีเ้กิดจาก มีลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าท่ีดีและมีการชําระเงินตรงตามกําหนด    

ทําให้มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินลดลงตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ในขณะท่ีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.26 เท่า ซึ่ง

ลดลงจากปีก่อน เป็นการแสดงถึงความเพียงพอของสภาพคลอ่งของธุรกิจ   


