
การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

 

  งบการเงินรวม 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

 อตัราส่วนสภาพคล่อง   3.14   2.60   2.46 เท่า 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   1.74   1.35   1.31 เท่า 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   0.82   0.52   0.58 เท่า 

 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้   5.02   5.27   5.38 เท่า 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย      72      68      67 วนั 

 อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 10.40 12.78 16.28 เท่า 

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย    35     28     22 วนั 

 อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ 10.52 10.87 11.46 เท่า 

 ระยะเวลาชาํระหนี ้      34      33      32 วนั 

 รอบเวลาเงินสด      73      63      57 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 อตัรากาํไรขัน้ตน้  29.13  26.21  24.68 % 

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน    3.79    2.47    3.39 % 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร 340.97 328.28 300.83 % 

 อตัรากาํไรสทุธิ    6.24    5.41    6.90 % 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้    7.55    7.23    9.82 % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์   5.48   5.23   6.96 % 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร      32.17      28.97      33.87 % 

 อตัราหมนุของสินทรพัย ์   0.88   0.97   1.01 เท่า 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้   0.25   0.26   0.27 เท่า 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ 81.89 83.58 86.97 เท่า 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 62.94 62.91 50.02 % 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต   

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 



ภาพรวมในการดาํเนินธุรกิจ 

                   ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน และทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการ

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขอนามัย การเวน้ระยะห่างทางสังคม ทาํใหผู้บ้ริโภคหันมาใชช้่องทางออนไลนม์ากขึ้น       

ส่งผลใหก้ารแข่งขนัธุรกิจเคร่ืองสาํอางรุนแรงยิ่งขึน้ นอกจากนี ้สงครามทางการคา้ระหว่างชาติมหาอาํนาจ และค่าเงินบาทที่ยงัแข็งตัว 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ บริษัทหาโอกาสในการขายสินค้าจากนวัตกรรมท่ีตรงกับ         

ความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน บริการท่ีทาํให้ลูกค้าประทับใจ และยังคงตอบรบัเป็นลูกคา้ของบริษัทอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทัง้การหาลกูคา้ใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ทาํใหบ้ริษัทมียอดขาย และกาํไรอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขาย 4,316  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 318 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 6.9 

เน่ืองจากรายได้จากการขายในประเทศลดลง 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9  และรายได้จากการขายต่างประเทศลดลง               

131 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.8 อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัจากการระบาดของโควดิ-19 

กาํไรข้ันต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํไรขั้นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 29.1 ของรายไดจ้ากการขาย เพ่ิมขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2.9 

เน่ืองจากการทาํกาํไรได้ดีขึน้ในกลุ่มสินค้าเคร่ืองสาํอาง และกลุ่มสินคา้บรรจุภัณฑ ์ประกอบกบัการควบคุมต้นทุนการผลิต และ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ 

รายได้อื่น (รวมรายได้เงินปันผลรับ กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน และกาํไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ)์ 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่น 103 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  32 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดเ้งินปันผล และ 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดอ้ื่นๆ ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 

ในปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย  144  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 11.2  ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 7.2  เป็นไปตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร  950  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 4.6 ล้านบาท คิดเป็น      

รอ้ยละ 0.5  อยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 



 

กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่

ในงบการเงินรวมปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 276  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนเพ่ิมขึน้

17.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8  สืบเน่ืองจากความสามารถในการทาํกาํไรไดดี้ขึน้ แมว่้ายอดขายลดลงประกอบกบัการควบคุม

ค่าใชจ้่ายในการผลิต และค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ในงบการเงินรวมปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 7.6  ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 

0.3 เนื่องจากมีกาํไรสาํหรบัปีที่เพ่ิมขึน้  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 20-80  ของกาํไรสาํหรบัปีจากงบการเงิน

เฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทนุ)  แต่ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรสาํหรบั

ปี 238.2 ลา้นบาท  และเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2564 เสนอขออนุมัติ    

ต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 1.00  บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 149.9 ลา้นบาท   คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสาํหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับรอ้ยละ 

62.9 และมีกาํหนดการจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

 

 



 

ฐานะการเงิน 
 

            สินทรัพยร์วม   ในปี 2563    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมจาํนวน  5,115  ลา้นบาท    เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 169 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.4  โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท่ี์เป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 112 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัชาํระจากลกูหนี ้ 

2. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณล์ดลง 90 ลา้นบาท เนื่องจากมีการซือ้เพ่ิมระหว่างปี และการตดัค่าเส่ือมราคา 

3. สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึน้ 128 ลา้นบาท จากการบนัทึกบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมใชใ้นปี 2563 

หนี้สินรวม ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจาํนวน 1,027 ลา้นบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 5.9 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.6  โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นที่เป็นสาระสาํคญั ดงันี ้  

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 120 ลา้นบาท เนื่องจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

2. หนีสิ้นตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้ 129 ลา้นบาท จากการบันทึกบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ที่เร่ิมใชใ้นปี 2563 

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 4,088  ลา้นบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

163 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 4.2  โดยมีการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

1. กาํไรสาํหรบัปี 314 ลา้นบาท  และมีการจ่ายเงินปันผล 165 ลา้นบาท 

2. ผลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ (สทุธิจากภาษี) 70 ลา้นบาท  

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 93 ลา้นบาท 

 



สภาพคล่อง  

1.  กระแสเงินสด ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 142 ลา้นบาท โดย

แยกเป็นรายละเอียดของกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงันี ้

 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 557.3 375.2 489.6 

 กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ   (76.1) (135.8)   13.1 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน     (343.0)     (156.6)   (488.8) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 3.6 (8.6) (3.1) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ      141.8       74.2    10.8 

โดยมีการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันี ้

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้  182 ล้านบาท เน่ืองจากสินค้าคงเหลือลดลง 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ลดลง และจ่ายชาํระเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลงจากการซือ้ 

 เงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุนเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้ 60 ลา้นบาท จากการจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ลดลง  

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึน้ 186 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน  

2.  ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.14 2.60 2.46 เท่า 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 1.74 1.35 1.31 เท่า 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.82 0.52 0.58 เท่า 

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.25 0.26 0.27 เท่า 

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคล่องท่ีดีขึน้จากปีก่อน จากอัตราส่วนสภาพคล่อง และ อัตราส่วนสภาพคล่อง

หมนุเร็วที่ดีขึน้ ในขณะท่ีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ 0.25 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก มีลกูคา้ส่วนใหญ่เป็น

ลกูคา้ท่ีดีและมีการชาํระเงินตามกาํหนด    ทาํใหมี้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง แสดงถึงความเพียงพอของสภาพคล่องธุรกิจ   

   


