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ที่ สก 02/2565 
วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
เร่ือง  ค าช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บริษทัได้จัดส่งข้อมูลทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 
22 กุมภาพนัธ์ 2565 นั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัสามารถท ายอดขายและก าไรต่อไตรมาสดัวยสถิติสูงสุดใหม่ 
โดยมียอดขาย 589.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 22.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.0 ส่งผลให้มีก าไร
สุทธิส าหรับงวด จ านวน 106.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 19.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.6   

ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมียอดขาย 1,531.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.2 มี
อตัราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 47.1 และมีก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 225.3 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 40.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 มีก าไรต่อหุ้น 1.29 บาท ลดลงจากปี 2563 ซ่ึงมีก าไรต่อหุ้น 1.53 บาท  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
 

1/4 

หน่วย : ล้านบาท

รายไดจ้ากการขาย 589.93 100.00% 567.19 100.00% 22.75 4.01%

ตน้ทุนขาย (315.82) (53.53%) (305.31) (53.83%) 10.50 3.44%

ก าไรขัน้ต้น 274.12 46.47% 261.87 46.17% 12.25 4.68%

รายไดอ้ื่น 2.71 0.46% 1.02 0.18% 1.69 166.43%

ค่าใชจ่้ายในการขาย (99.05) (16.79%) (106.02) (18.69%) (6.97) (6.57%)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (42.63) (7.23%) (44.27) (7.80%) (1.64) (3.71%)

ตน้ทุนทางการเงนิ (1.08) (0.18%) (1.42) (0.25%) (0.34) (23.92%)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 134.07 22.73% 111.18 19.61% 22.89 20.58%

ภาษเีงนิได้ (27.13) (4.60%) (23.22) (4.10%) 3.91 16.83%

ก าไรส าหรบังวด 106.94 18.13% 87.97 15.51% 18.98 21.57%

เปล่ียนแปลงไตรมาส 4' 64 ไตรมาส 4' 63
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• ภาพรวมสถานการณ์ในไตรมาส 4 ปี 2564 ปรับตวัดีข้ึนจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 และการเปิดเมือง ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลให้ของขวญัส่งท้ายปี การจับจ่ายใช้
สอยของผูบ้ริโภคจึงดีข้ึนตามล าดับ ส่งผลให้บริษทัสามารถสร้างสถิตสูิงสุดต่อไตรมาสใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ทั้งใน
ส่วนของยอดขายและก าไร โดยมียอดขายอยู่ที ่589.9 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิส าหรับงวด 106.9 ลา้นบาท ซ่ึงยอดขาย
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 22.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 และก าไรเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน 19.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.6 โดยมีปัจจัยขบัเคลื่อนจากความพร้อมและการวางกลยุทธ์ของ
ทีมงานที่ด าเนินการอย่างรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ยอดขายของสาขาเดิม การขายผ่านทางออนไลน์ และจาก
การจัดงานอีเวนต์ต่าง ๆ  เติบโตข้ึน  โดยบริษทัฯได้มีการออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ในช่วงปลายปีพร้อมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซ่ึงบริษทัฯไดร้ับการตอบรับจากลูกคา้เป็นอย่างดีเป็นไป
ตามเป้าหมาย นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดังานอีเวนต์ใหญ่ประจ าปีในไตรมาสที่ 4 ไดแ้ก่ Jubilee Diamond Ultra Luxury 
Grand Sale ในเดือนพฤศจิกายน และ Jubilee Diamond Christmas Mega Sale ในเดือนธันวาคม ซ่ึงถูกเลื่อนและไม่
สามารถจดัไดใ้นไตรมาสก่อน ๆ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ทีย่งัมีความรุนแรง จากแผนในการด าเนินธุรกิจเชิง
รุกและปรับตวัตามสถานการณ์ไดอ้ย่างทนัที ส่งผลให้รายไดแ้ละก าไรของบริษทัฯเพิ่มข้ึนตามล าดบั 

• อตัราก าไรขั้นต้นของไตรมาสน้ียงัคงอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 46.5 และร้อยละ 
46.2 ตามล าดับ เน่ืองจากมีการควบคุมต้นทุนและการจัดการ product mix ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัยงัคงสามารถ
รักษาระดับอตัราก าไรขั้นต้นให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว ้ท าให้บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวด
เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาก 88.0 ลา้นบาท เป็น 106.9 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.6  

• ค่าใชจ้่ายในการขายของไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ที่ 99.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.8 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 106.0 
ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 ของยอดขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนประมาณ 7.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังาน ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าธรรมเนียมธนาคาร   

• ค่าใชจ้่ายในการบริหารของไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ที ่42.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.2 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 
44.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.8 ของยอดขาย ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 1.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.7 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และการเพิ่มข้ึนของเงินบริจาค และขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี่ยน  

• ตน้ทุนทางการเงินเป็นการรับรู้ดอกเบ้ียจา่ยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 “สัญญาเช่า” ในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ที่ 1.1 
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 ของยอดขาย ปี 2563 อยู่ที่ 1.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ของยอดขาย ดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 
23.9 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
 

• บริษทัมียอดขาย 1,531.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 173.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.2 เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 มีผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานกว่าปีก่อน  ท าให้ไม่สามารถจัดงานโปรโมท
สินคา้ หรืองานอีเวนต์ต่าง ๆ ไดไ้ดเ้ลยเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในไตรมาส 3 ท่ีการระบาดทวีความรุนแรงมากข้ึน 
และมีผูติ้ดเช้ือจ านวนมาก ส่งผลให้รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ จ  ากดัเวลาการเดินทาง รวมถึงการปิดห้างสรรพสินคา้ใน
พื้นท่ีควบคุมและเข้มงวดสูงสุดหรือสีแดงเข้ม กระทบต่อจ านวนสาขากว่าร้อยละ 60 ตอ้งหยุดการด าเนินงานเป็นการ
ชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ยอดขายของสาขาเดิมและอีเวนต์ลดลงร้อยละ 9.7 และ
จากสาขาที่ปิดร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเน้นในส่วนของดิจิตัลเพิ่มมากข้ึน และจับมือกับพนัธมิตรสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาด
เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ  เช่น การร่วมมือกับทาง LINEMAN จัดแคมเปญส่งของขวญัเซอร์ไพรส์ให้ถึงมือคนรักผ่าน
บริการเดลิเวอร่ี ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ การ Live สด กบั อาจารยช์า้ง (ทศพร ศรีตุลา) ผูท้  านายดวงชะตาช่ือดงัของ
ประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 การสร้าง content ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงการออกสินคา้คอลเล็กชัน่ใหม่ที่
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ผ่านการบริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นในเทศกาลส าคญั เช่น 
ตรุษจีน วาเลนไทน์ วนัแม่ เป็นตน้ หรือในไตรมาส 3 ไดอ้อก Autumn Winter 2021 คอลเล็กชัน่พิเศษอีก 5 คอลเล็กชัน่ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายหลงัจากรัฐบาลคลายล็อคดาวน์ในเดือนกันยายน ทั้งน้ีเม่ือรัฐบาลมีมาตรการคลายล็อค
ดาวน์และเปิดเมือง บริษทัได้ด าเนินการตามแผนการตลาดท่ีได้วางไวท้ันที ทั้งการออกแคมเปญโปรโมชั่น จัดงานอี
เวนต์ใหญ่ในกรุงเทพ และอีเวนต์ตามจงัหวดัใหญ่ ๆ ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม  ซ่ึงบริษทัไดร้ับการตอบ
รับจากลูกคา้เป็นอย่างดี 

• อตัราก าไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยจากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 47.1 อย่างไรก็ดีบริษทัยงัคงรักษาระดับ
อตัราก าไรขั้นต้นให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว ้เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนและการจดัการ 
product mix ที่มีประสิทธิภาพ การลดลงของก าไรขั้นต้นส่งผลให้บริษทัมีก าไรส าหรับงวดลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเป็นจ านวน 40.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4  
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หน่วย : ล้านบาท

รายไดจ้ากการขาย 1,531.27 100.00% 1,704.26 100.00% (172.99) (10.15%)

ตน้ทุนขาย (809.90) (52.89%) (890.19) (52.23%) (80.29) (9.02%)

ก าไรขัน้ต้น 721.37 47.11% 814.07 47.77% (92.69) (11.39%)

รายไดอ้ื่น 8.67 0.57% 3.26 0.19% 5.41 166.06%

ค่าใชจ่้ายในการขาย (301.29) (19.68%) (327.11) (19.19%) (25.82) (7.89%)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (139.62) (9.12%) (146.48) (8.59%) (6.86) (4.68%)

ตน้ทุนทางการเงนิ (4.36) (0.28%) (5.56) (0.33%) (1.20) (21.56%)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 284.77 18.60% 338.18 19.84% (53.41) (15.79%)

ภาษเีงนิได้ (59.52) (3.89%) (72.00) (4.22%) (12.48) (17.34%)

ก าไรส าหรบังวด 225.25 14.71% 266.18 15.62% (40.93) (15.38%)

เปล่ียนแปลง12 เดือน 2564 12 เดือน 2563
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• ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรับปี 2564 อยู่ที ่301.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.7 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที ่327.1 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.2 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนประมาณ 25.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 โดยส่วนใหญ่
เป็นผลจากการลดลงของ ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการจดังานอีเวนต์ ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา ค่าธรรมเนียมธนาคาร  และค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกบัพนกังาน ซ่ึงลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขาย 

• ค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรับปี 2564 อยู่ที ่139.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.1 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที ่146.5 
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนประมาณ 6.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 เน่ืองจากการ
ลดลงของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังาน 

• ต้นทุนทางการเงินเป็นการรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 “สัญญาเช่า” ส าหรับปี 2564 อยู่ที่ 4.4 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.3 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที ่5.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.3 ของยอดขาย ดอกเบ้ียลดลง

ร้อยละ 21.6 จากปีก่อน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

อตัราสภาพคล่องทางการเงินที่ส าคญัมีดงัน้ี  
-   อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา 3.26 เท่า  
-   ระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ (Inventory Day) 277 วนั 
-   ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Accountable Payable Day) 168 วนั   
     (โดยปกติ Credit Term กบัเจา้หน้ีจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 4 เดือน) 
-   ระยะเวลาในการเก็บหน้ี (Account Receivable Day) 30 วนั  
     (โดยปกติ Credit Term กบัลูกหน้ีจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน) 
 

ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.52
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 90.62 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น โดย
ก าหนดให้วนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถ้ือหุ้นในการรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ 0.37 บาทต่อหุ้น และ
ก าหนดจ่ายในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                  อญัรัตน์ พรประกฤต 
           กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
       บริษทั ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 
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