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ท่ี     SITHAI-0202/62 

             27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการประจาํปี พ.ศ. 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2561 ท่ี

ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ของกลุ่มบริษทัมียอดขายรวม 9,698 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 121 ลา้น

บาทหรือร้อยละ 1.3 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 14.8 เป็นร้อยละ 13.4 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีจาํนวน 

85 ลา้นบาทและส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจาํนวน 76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 34 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 79.4 เป็นกาํไรต่อหุน้ 0.03 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุน้ 0.02 บาท  
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หน่วย ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

กําไรขั�นต้น % 14.8% 13.4%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 42 76

กําไรสุทธิต่อยอดขาย % 0.4% 0.8%

กําไรต่อหุ้น บาท 0.02 0.03

รูปที ่1    ภาพรวมงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2561 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 
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รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

       สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 กบัปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

- สายธุรกิจพลาสติกเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 97.4 เป็นร้อยละ 98.0 ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนสดัส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 21.1 เป็นร้อยละ 21.5 และส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม

สดัส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 76.3 เป็นร้อยละ 76.5  

- สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆสดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 2.0   

 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 2,086 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 62 ลา้นบาท 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนหรือร้อยละ 3.0 โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

• กิจการในประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากทั้งช่องทางการขายแบบ Wholesale และ Direct Sales อีกทั้งไดฐ้านลูกคา้ใหม่จากช่องทาง 

Modern Trade เพ่ิมข้ึนในปีน้ี ยอดขายจากช่องทางการขายแบบส่งออกก็เพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ในกลุ่ม HORECA ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และไดค้าํสัง่ซ้ือพิเศษจากลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่น  

• กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากผลของการจดัรายการส่งเสริมการขายสาํหรับลูกคา้ทั้งกลุ่ม Modern Trade และ Traditional 

Trade ของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม และการขยายฐานลูกคา้ใหม่ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย  
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1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษทัมียอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 7,415 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 112 ลา้นบาทหรือร้อยละ 

1.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

• กิจการในประเทศ 

ยอดขายลดลงจาก 

- กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมหดตวั การจดัรายการส่งเสริมการขาย

ของลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมลดลง แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้ความสนใจดา้นสุขภาพมากข้ึน และลูกคา้

บางรายมีการผลิตเอง รวมถึงการหยดุการผลิตเพ่ือซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรของลูกคา้และบริษทัฯเอง  

- กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร ความนิยมเมนูอาหารแช่แขง็ท่ีใชถ้าด Injection ลดลง 

- กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ยอดขายพาเลทลดลง เน่ืองจากลูกคา้เปล่ียนไปใชพ้าเลทท่ีทาํจากเหลก็แทน การชะลอคาํ

สัง่ซ้ือพาเลทจากลูกคา้ และปีก่อนมีคาํสัง่ซ้ือพิเศษของสินคา้ Premium จากลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือรายใหญ่ อีก

ทั้ง ยอดขายช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยลดลง 

• กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลูกคา้เพ่ิมฐานการผลิตใน

ตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีการปรับเพ่ิมราคาขายตามราคาวตัถุดิบ และมีการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่มนํ้ าด่ืม 

รวมถึงยอดขายจากลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ถงัสีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  

2) สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 

 ยอดขายสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 53 ลา้นบาทหรือร้อยละ 21.0 เป็น 197 ลา้นบาท

เน่ืองจาก 

• ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพล์ดลง เน่ืองจากลูกคา้ชะลอการรับมอบแม่พิมพ ์

• ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายลดลง เน่ืองมาจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจ และปรับลดขนาดธุรกิจ 
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2.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ยอดขายและกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานรวมของปี พ.ศ. 2561 ลดลงจาํนวน 18 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

สรุปไดด้งัน้ี 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากปีก่อน โดยอตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 5.5 เป็นร้อยละ 3.9 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงจากสภาวะการแข่งขนัของตลาดท่ี

กระทบราคาขายและสดัส่วนยอดขายส่งออกท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ามีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีค่าส่งเสริมการขายของ Direct 

Sales เพ่ิมสูงข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงจากปีก่อน โดยอตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 1.2 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลง

จากราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึน การใช้กาํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงได้น้อยกว่า

สดัส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง 
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ�น(ลดลง )
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,288         13.4% 1,185         12.2% (103) (8.0%)

รายละเอียด

ปี พ.ศ. 2561ปี พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61

ลูกหนี้การค้า 2,205 2,072 (133) (6.0%)

สินค้าคงเหลือ 1,673 1,772 99 5.9%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,489 4,909 (580) (10.6%)

รวมสินทรัพย์ * 10,726 10,239 (487) (4.5%)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,952 2,156 204 10.5%

เจ้าหนี้การค้า 1,010 1,022 12 1.2%

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,541 1,872 (669) (26.3%)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 384 402 18 4.7%

รวมหนี�สิน * 6,178 5,814 (364) (5.9%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,515 1,443 (72) (4.8%)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 258 252 (6) (2.3%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,548 4,425 (123) (2.7%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-60

จํานวนเงินจํานวนเงิน
จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ�น (ลดลง )
% +(-) 

2) สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 

สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 44 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงขาดทุน 90 

ลา้นบาท อตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงเป็นร้อยละ 22.3 เน่ืองจากผลขาดทุนของธุรกิจแม่พิมพล์ดลง 

และค่าส่งเสริมการขายของธุรกิจเครือข่ายลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจ  

 2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี พ.ศ. 2561 เท่ากบั 1,185 ลา้นบาท ลดลง 103 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

หรือลดลงร้อยละ 8.0 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและธุรกิจเครือข่าย

ลดลง และค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจของธุรกิจเครือข่าย 

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 
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 ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2560 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ ลดลงเน่ืองจากยอดขายผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษทัภายในประเทศลดลงจาก

ปีก่อน ประกอบกบักระบวนการติดตามเร่งรัดการชาํระเงินจากลูกคา้ 

• สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึนจากการสํารองวตัถุดิบของกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษทัย่อยใน

ประเทศเวียดนาม เพ่ือลดผลกระทบจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับสูงข้ึน และแม่พิมพร์ะหวา่งผลิตของบริษทัยอ่ย

ในประเทศ 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย สุทธิจากการจดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่ง

งวด  

• เงินกูย้มืระยะสั้น เพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานและหมุนเวยีนในกิจการ  

• เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึนจากการสาํรองวตัถุดิบของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม  

• เงินกูย้มืระยะยาว ลดลงจากการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด สุทธิจากการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 72 ลา้นบาท จากกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สุทธิดว้ยเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2560 ท่ี

จ่ายในไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 จาํนวน 135 ลา้นบาท  

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2560 สุทธิดว้ยกาํไร

สุทธิของบริษทัยอ่ยสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 57 159

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 272 290

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (39) (74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 290 375

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

รูปที ่4   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของสินคา้

คงเหลือ 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัชะลอการลงทุนและจดัหาสินทรัพย์

ถาวรในระหวา่งปีลดลง  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลดลงเน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวตามกาํหนดและกูย้มืลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และ

เงินกูห้มุนเวียนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสด

เพ่ือการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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งวด 12 เดือน งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 82.9 76.9

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period) วัน 73.8 75.9

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 44.5 43.8

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 112.1 109.1

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 1.6 1.9

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 1.3 1.7

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.4 1.3

รายการ หน่วย

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 109.1 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 112.1 วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 76.9 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 82.9 วนั เน่ืองจากยอดขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมซ่ึงมีเครดิต

เทอมสั้นเพ่ิมข้ึน และการเร่งรัดติดตามหน้ีคา้งชาํระ 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 75.9 วนั เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 73.8 วนั จากการสาํรองวตัถุดิบและสินคา้รอการส่งมอบของกลุ่มบริษทัยอ่ย  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 43.8 วนั ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 44.5 วนั จากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นสาํรองในการผลิต

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศและเครดิตเทอมท่ีบริษทัย่อยได้รับ ขณะท่ีกลุ่มบริษทัขอปรับเครดิตเทอม

สาํหรับการสัง่ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้บางรายการใหน้านข้ึนโดยไม่กระทบต่อราคาซ้ือ 
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5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบัร้อยละ 1.9 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 1.6  จากกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้น

ลดลงจากการจ่ายปันผลและผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบัร้อยละ 1.7 เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 1.3 จากกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ขณะท่ี

สินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานลดลงโดยหลกัมาจากค่าเส่ือมราคาท่ีมีจาํนวนเงินมากกวา่มูลค่าสินทรัพยใ์หม่ท่ี

จดัหาเพ่ิมในระหวา่งปีเน่ืองจากการชะลอการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 1.3 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 1.4 เท่า เน่ืองจากหน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง

จากการจ่ายเงินปันผล 

6. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2562 

6.1 สายธุรกิจพลาสติก 

6.1.1 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กิจการในประเทศ  

• ธุรกิจภายในประเทศและขายตรง คาดวา่ยอดขายเติบโตเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบ 

online ธุรกิจขายตรงจากแผนการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํรุ่นใหม่ และการสร้างตลาดการคา้ใหม่ในกลุ่ม AEC  

• ตลาดส่งออก แมว้า่สภาพเศรษฐกิจของตลาดตะวนัออกกลางยงัไม่ฟ้ืนตวักอปรกบัความผนัผวนและการ

แขง็ค่าของเงินบาท คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากตลาดอเมริกาและยโุรปจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ผูป้ระกอบการราย

ใหญ่หันมาสั่งสินคา้เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาสงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงแนวโน้มของกลุ่ม

บริษทัท่ีจะพฒันาสินคา้ท่ีใชว้สัดุจากธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองกับการต่ืนตวักบัการรณรงค์การใช้ภาชนะท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม  

 กิจการในต่างประเทศ  

• บริษทัย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม มีแนวโน้มยอดขายขยายตวัต่อเน่ือง จากการวางตลาดสินคา้

ใหม่สําหรับกลุ่ม HORECA และกลุ่มสินคา้สําหรับเด็ก การจดัรายการส่งเสริมการขายในช่องทางหลกัในกลุ่ม Modern 

Trade และ Traditional Trade ควบคู่ไปกบัการหาสินคา้ใหม่ๆ สาํหรับตลาด Premium    
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6.1.2 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กิจการในประเทศ 

• กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม : คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่มนํ้ าด่ืม และเพ่ิม

การส่งออกไปยงัลูกคา้ต่างประเทศมากข้ึน  

• กลุ่มอ่ืนๆของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม : คาดวา่ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากคาํสัง่ซ้ือพาเลทแบบเปล่ียนคืน 

(returnable pallets) และลงัแบบพบัได ้รวมถึงโครงการใหม่ๆ ท่ีไดว้จิยัและพฒันาร่วมกบัลูกคา้และพนัธมิตรในการคิดคน้

และพฒันาพลาสติกท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

กิจการในต่างประเทศ 

• ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้  

- กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม คาดว่ายอดขายยงัเติบโตดี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เวียดนามมีแนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีการขยายฐานลูกคา้นํ้ าด่ืมในทอ้งถ่ิน รวมถึงขยายกาํลงัการผลิตของฐานการ

ผลิตทางตอนเหนือของประเทศเวยีดนามท่ียงัเติบโตไดดี้ 

- ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม คาดวา่จะรักษายอดขายไดต้่อเน่ืองจาก

การฐานลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ 

6.2 สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 

• ธุรกิจแม่พิมพ ์คาดวา่ยอดขายมีแนวโน้มขยายตวั เน่ืองจากมีงานระหว่างผลิตท่ีรอส่งมอบจาํนวนหน่ึง 

ซ่ึงเป็นคาํสัง่จา้งผลิตแม่พิมพข์องลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจรับฉีดช้ินส่วนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 

• ธุรกิจเครือข่าย คาดวา่ยอดขายทรงตวั เน่ืองจากมีการปรับระบบการขาย โดยมุ่งเนน้เฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มี

คุณค่าในการนาํเสนอสู่ผูบ้ริโภค 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

          บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

  

 

 

              (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


