
4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1  วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

4.1.1  ภาพรวมในการด าเนินธุรกิจ 

        ในปี 2564 ที่ผ่านมาสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แต่มี
แนวโนม้ที่ดีขึน้ตามล าดบั ทัง้นีผู้บ้รโิภคไดม้ีการปรบัตวัตามสถานการณโ์ดยเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีวติ และการจบัจ่าย
ใชส้อย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในภาพรวมทัง้ในและต่างประเทศฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ  โดยคาดการณว์่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP)ในปี 2564 จะขยายตวัเติบโตขึน้จากปีก่อน  
          ท่ามกลางความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัตวัเพื่อที่แสวงหาโอกาสที่จะส่งมอบความ
พึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถึงการหาลกูคา้ใหม่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดพ้ฒันาในทกุๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น
การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ   การใชเ้ทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารทกุช่องทางกบัลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศ   ควบคู่ไปกบัการ
บรหิารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจจากปัจจยัต่างๆ ใหอ้ยู่ระดบัท่ีเหมาะสม ส่งผลใหภ้าพรวมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และ บรษิัทย่อย ในปี 2564 มีการเจรญิเติบโตทัง้รายไดแ้ละก าไรเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

4.1.2  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

รายได้จากการขาย 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขาย  4,906  ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 590 ลา้นบาท หรือ 

คิดเป็นรอ้ยละ 13.7 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายในประเทศเพิ่มขึน้จากปีก่อน 398 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 18.3 และ
ยอดขายในต่างประเทศ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 192 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9   ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ในกลุ่มสินคา้
เครื่องส าอาง  และกลุ่มสินคา้บรรจภุณัฑท์ี่เก่ียวกบัเครื่องส าอาง 
ก าไรขั้นตน้ 

ในปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 29.6 ของรายไดจ้ากการขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 
0.5 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบ้ริหารจัดการโดยการควบคุมต้นทุนการผลติ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมแมว้่า
ตน้ทนุวตัถดุิบ และค่าใชจ้่ายในการขนส่งที่สงูขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถสรา้งก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่อง  



รายได้อื่น (รวมรายได้เงนิปันผลรับ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และก าไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ)์ 
ในปี 2564   บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่น  152 ลา้นบาท   เพิ่มขึน้จากปีก่อน  48 ลา้นบาท  เนื่องจากรายได ้  

เงินปันผล  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
ในปี 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่าย  212  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 48  

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.3  เนื่องจากค่าใขจ้่ายในการส่งออกเพิ่มขึน้ ประกอบกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2564   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร  996  ลา้นบาท   เพิ่มขึน้จากปีก่อน  47 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 5   ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายบคุคลากร และค่าใชจ้่ายในการวิจยั และพฒันาที่เพิ่มขึน้ 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในงบการเงินรวมปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 373  ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

เพิ่มขึน้ 97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.1  จากความสามารถในการสรา้งยอดขายไดม้ากขึน้ และสรา้งก าไรไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายในการผลิต และค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ 



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 

ในงบการเงินรวมปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เท่ากับรอ้ยละ 9.4 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน
รอ้ยละ 1.8 เนื่องจากมีก าไรส าหรบัปีที่เพิ่มขึน้  บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รอ้ยละ 20-80  ของก าไรส าหรบั
ปีจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน)  แต่ทั้งนีขึ้น้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในปี 
2564 บริษัทฯ มีก าไรส าหรบัปี 340.4 ลา้นบาท  และเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ไดม้ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 1/2565 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
ในอัตราหุน้ละ 1.20  บาทรวมเป็นเงินทั้งสิน้ 179.9 ลา้นบาท   คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรส าหรบัปีตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัรอ้ยละ 52.9 และมีก าหนดการจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพยร์วม   ในปี 2564    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมจ านวน  5,979  ลา้นบาท    เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
864 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.9  โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 355 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัช าระจากลกูหนีจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้
2. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 98 ลา้นบาท เนื่องจากมีรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้
3. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 255 ลา้นบาท จากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของตราสารที่อยู่ในความ

ตอ้งการของตลาด และการซือ้ขายเงินลงทนุในระหว่างปี
4. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 94 ลา้นบาท เนื่องจากมีการซือ้ทรพัยสิ์นเพิ่มระหวา่งปี และการตดัค่าเส่ือมราคา

หนี้สินรวม ในปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,343 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 316 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 30.7  โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้  

1. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 146 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัย่อยมีการกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง

2. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 152 ลา้นบาท จากการซือ้สินคา้เพิม่ขึน้เพื่อน ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายตาม
ค าสั่งซือ้

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 4,636  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จาก 
ปีก่อน 548 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 13.4  โดยมีการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันี ้

1. ก าไรส าหรบัปี 399 ลา้นบาท
2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 150 ลา้นบาท
3. ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ (สทุธิจากภาษี) 290 ลา้นบาท



สภาพคล่อง  

1. กระแสเงินสด ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 213 ล้านบาท
โดยแยกเป็นรายละเอียดของกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้

  (หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 552 557 375 
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (141) (76) (136) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (61) (343)  (156) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 5 4 (9) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ      355      142       74 

โดยมีการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีเป็นสาระสําคญั ดงันี ้
 เเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทียบกบัปีก่อนลดลง 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรท่ีเพิ่มขึน้จากการ

ดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีส้ิน 129 ล้านบาทในขณะท่ี ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สินค้า
คงเหลือ สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  และ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ รวม 132 ล้านบาท

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึน้ 65 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์เพิ่มขึน้ 176 ล้านบาท  และขายเงินลงทนุสทุธิ 106 ล้านบาท

 เงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมจดัหาเงินเทียบกบัปีก่อนลดลง 282 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง

2. ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 2.63 3.14 2.60 เทา่ 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 1.61 1.74 1.35 เทา่ 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.70 0.82 0.52 เทา่ 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.29 0.25 0.26 เทา่ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคล่องท่ีลดลงจากปีก่อน จากอตัราส่วนสภาพคล่องท่ีลดลง ประกอบกับ
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก บริษัทย่อยมีกู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้เพ่ือ
นําไปใช้ขยายการประกอบธุรกิจ รองรับกบัคําสัง่ซือ้ของลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต 

4.2  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต 
ในอนาคตนอกจากต้นทนุท่ีอาจเพิ่มขึน้จากราคาวตัถดิุบ รวมถงึราคานํา้มนั ซึง่อาจสง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  ภาวะเศรษฐกิจ กําลงัซือ้ และการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค  รวมถงึความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี  และผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลพวงจาก COVID-19  ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะมีผลตอ่การดําเนินงาน  และฐานะ
การเงินของบริษัทในอนาคตด้วย  ทัง้นี ้หากบริษัทฯและบริษัทย่อย  สามารถปรับตัวและบริหารจัดการต้นทุนท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เหมาะสม พฒันาสินค้าท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ โดยเข้าใจความต้องการของลกูค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป แล้วนํามา
กําหนดแผนกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวท่ีครอบคลมุในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  จะสง่ผลให้เกิดโอกาสทางการขายสินค้าแก่ลกูค้า
เดิม และลกูค้าใหมท่ี่จะมีขึน้ในอนาคต 




