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ที SITHAI-0502/62 

        14 พฤษภาคม 2562 

เรือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามทีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํไตรมาส 1/2562 ทีไดรั้บ

การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการ

บริษทัเมือวนัที 14 พฤษภาคม 2562 นนั 

 บริษทัฯ ขอชีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปนี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั  

ผลการดําเนินงานรวมในไตรมาส 1/2562 

เมือเทียบกับไตรมาส 1/2561 ของกลุ่มบริษัทมี

รายไดจ้ากการขาย 2,414 ลา้นบาทเพิมขึน 43 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 1.8 โดยมาจากการเติบโตของกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เค รืองดืมเป็นหลักทังใน

ประเทศ และทีประเทศเวียดนามตามการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามขณะทีรายได้

ของกลุ่มผลิตภณัฑอื์นๆลดลงจากภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศทีชะลอตวั 

กาํไรขนัตน้ลดลง 22 ลา้นบาท โดยอตัรา

กาํไรขนัตน้ต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 11.8 เป็น

ร้อยละ 10.7 จากสภาวะการแข่งขันในตลาดที

กระทบราคาขายขณะทีตน้ทุนการผลิตเพมิสูงขึน 

 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ลดลง

เล็กนอ้ยจาก 245 ลา้นบาทเป็น 239 ลา้นบาท ทาํใหอ้ตัรากาํไร EBITDA (“EBITDA margin”) ลดลงร้อยละ 0.4 จากร้อยละ 

10.3 เป็นร้อยละ 9.9 โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 10 ลา้นบาทและส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจาํนวน 11 

ลา้นบาท เพมิขึนจากไตรมาส 1/2561 ร้อยละ 22.2 โดยมีกาํไรต่อหุ้น 0.004 บาท เพิมขึนจากไตรมาส 1/2561 ซึงมีกาํไรต่อ

หุน้ 0.003 บาท 

 

ตารางท ี1: สรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2561 1/2562 +/(-)

รายไดจ้ากการขาย 2,371 2,414 1.8%

กาํไรขนัตน้ 281 259 (7.8%)

กาํไรขนัตน้ (%) 11.8% 10.7% (1.1%)

EBITDA** 245 239 (2.4%)

EBITDA Margin (%) 10.3% 9.9% (0.4%)

กาํไรสุทธิ 15 10 (33.3%)

กาํไรสุทธิตอ่ยอดขาย (%) 0.6% 0.4% (0.2%)

กาํไรสุทธิสว่นทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 9 11 22.2%

กาํไรตอ่หุ้น (บาท) 0.003 0.004 33.3%

หมายเหต:ุ

*รายไดจ้ากการขายปรบัปรุงใหม่ตาม TFRS 15

 (โปรดดูคาํอธิบายเพมิเตมิในขอ้ 6 เหตกุารณ์สาํคญัในไตรมาส 1/2562)

**EBITDA ไม่รวมส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*

*
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2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน  

 

 

 

 

2.1 สายธุรกจิพลาสติก   

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เครืองใช้ในครัวเรือน 

ในไตรมาส 1/2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้

จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองใช้ใน

ครัวเรือน 484 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8

เมือเทียบกับไตรมาส 1/2561 โดยแบ่งตาม

ฐานการดาํเนินงาน ดงันี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดจ้ากการขายลดลงจากช่องทางการ

ขายแบบ Wholesale และ Direct Sales 

เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว ระดับ

หนีครัวเรือนยงัสูง ส่งผลใหก้าํลงัซือของ 

ผูบ้ริโภคลดลง อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการ 

 

ขายผา่นช่องทางการขายแบบส่งออกเพมิขึนเล็กนอ้ย เนืองจากไดรั้บคาํสงัซือจากลูกคา้ในกลุ่มตะวนัออกกลางสาํหรับช่วง

เทศกาลถือศีลอด และลูกคา้รายใหญ่จากกลุ่มยโุรปและอเมริกา 

 

 

ตารางท ี2: สรุปผลการดาํเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2561 1/2562 +/(-)

รายไดจ้ากการขาย 488 484 (0.8%)

กจิการในประเทศ 412 400 (2.9%)

กจิการในตา่งประเทศ 76 84 10.5%

กาํไรจากการดาํเนินงาน 18 12 (33.3%)

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานตอ่ยอดขาย (%) 3.7% 2.5% (1.2%)

EBITDA** 41 34 (17.1%)

EBITDA Margin (%) 8.4% 7.0% (1.4%)

หมายเหต:ุ

*รายไดจ้ากการขายปรบัปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายไดอื้นและส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายเพิมขึนจากบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย เนืองจากการพฒันาและวางตลาดสินคา้ใหม่อยา่งต่อเนือง

ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย HORECA และ Traditional market 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑ์เครืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากปีก่อน โดยอตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 2.5 และ EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 8.4 เป็นร้อยละ 7.0 

เนืองจากกาํไรขนัตน้ทีลดลงจากสภาวะการแข่งขนัของตลาดทีกระทบราคาขายและสัดส่วนการขายส่งออกทีมีอตัรากาํไร

ขนัตน้ตาํมีสัดส่วนเพิมขึน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แมว้า่ราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกัไม่

เปลียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั แตค่่าแรงมีการปรับเพมิขึนตามการปรับค่าแรงประจาํปีของบริษทัฯส่งผลให้ตน้ทุนการ

ผลิตไมไ่ดล้ดตามราคาขายทีลดลงรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงในสดัส่วนทีนอ้ยกวา่กาํไรขนัตน้ทีลดลง 

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 1/2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้

จ า ก ก า ร ข า ย ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื อ ง า น

อุตสาหกรรม 1,911 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 

3.2 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการ

ดาํเนินงาน ดงันี 

 กิจการในประเทศ 

ร า ย ไ ด้จ า ก ก า ร ข า ย ล ด ล ง จ า ก ก ลุ่ ม

ผลิตภณัฑ์เปลือกแบตเตอรีถงัสี และพาเลท  

รวมถึงชินส่วนยานยนตข์องบริษทัยอ่ยลดลง 

เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวั การเมือง  

และการจดัตงัรัฐบาลทียงัไม่แน่นอน ส่งผลใหก้ารลงทุนและการบริโภคภายในประเทศชะลอตวั อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้าก

การขายกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์ครืองดืมเพิมขึน เนืองจากเริมเขา้สู่ช่วงฤดูร้อน ซึงเป็นช่วงไฮซีซนั และการขยายตลาด

ไปยงักลุ่มนาํดืมบรรจุขวดตามกระแสการดูแลสุขภาพ 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายเติบโตสูงกวา่ร้อยละ 30.1 จากคาํสงัซือของกลุ่มบรรจุภณัฑเ์ครืองดืม เนืองจากลูกคา้รายใหญ่ขยาย

ฐานการผลิตในตอนกลางของประเทศเวียดนามและการเติบโตทางเศรษฐกิจทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม รวมถึง

ยอดขายจากลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ถงัสี และเปลือกแบตเตอรีเพิมขึนเช่นกนั 

ตารางท ี3: สรุปผลการดาํเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพืองานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2561 1/2562 +/(-)

รายไดจ้ากการขาย 1,851 1,911 3.2%

กจิการในประเทศ 1,409 1,336 (5.2%)

กจิการในตา่งประเทศ 442 575 30.1%

กาํไรจากการดาํเนินงาน 36 30 (16.7%)

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานตอ่ยอดขาย (%) 1.9% 1.6% (0.4%)

EBITDA** 210 199 (5.2%)

EBITDA Margin (%) 11.3% 10.4% (0.9%)

หมายเหต:ุ

*รายไดจ้ากการขายปรบัปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายไดอื้นและส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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กําไรจากการดําเนินงานของส่วน

งานผลิตภัณฑ์เพืองานอุตสาหกรรมลดลง

จ า ก ปี ก่ อ น  โ ด ย อั ต ร า กํ า ไ ร จ า ก ก า ร

ดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 1.9 

เป็นร้อยละ 1.6 และ EBITDA margin ลดลง

จากร้อยละ 11.3 เป็นร้อยละ 10.4เนืองจาก

กาํไรขนัตน้ทีลดลงของกิจการในประเทศ

เป็นหลกัจากผลกระทบของราคาขายทีปรับ   

ลดตามราคาวตัถุดิบส่วนหนึง และตน้ทุนการผลิตอืนๆอีกส่วนหนึง โดยวตัถุดิบหลกั 3 ชนิดคือ HDPE PET และPP มี

แนวโน้มลดลงจากปีก่อน ดังแสดงในรูปที 2 ส่งผลให้ราคาขายมีการปรับลดลงและมีการแข่งขนัดา้นราคาในภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตวัขณะทีค่าแรงปรับเพิมขึนตามการปรับค่าแรงประจาํปีของบริษทัฯ และยงัใชก้าํลังการผลิตไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงไดน้อ้ยกวา่สัดส่วนกาํไรขนัตน้ทีลดลงจึงทาํให้ภาพรวม

กาํไรของกลุ่มลดลง 

 

2.2 สายธุรกจิแม่พิมพ์และอืนๆ   

ในไตรมาส 1/2562 กลุ่มบริษทัมี

รายไดจ้ากการขายของสายธุรกิจแม่พิมพ์

และอืนๆ 19 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 40.6 

เมือเทียบกบัปีก่อนเนืองจากลูกคา้ชะลอ

การรับมอบแม่พิมพ ์

สายธุรกิจแม่พิมพ์และอืนๆมีผล

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 17 ลา้นบาท 

เพิมขึนจากปีก่อน ซึงขาดทุน 16 ล้าน

บาทอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อ

ยอดขายเพิมขึนเป็นร้อยละ 89.5 และ  

EBITDA margin เป็นขาดทุนร้อยละ 68.4 เนืองจากผลขาดทุนของธุรกิจแม่พิมพเ์พิมขึน จากคาํสังซือแม่พิมพที์ลดลง 

เนืองจากลูกคา้จาํกดัการลงทุน ขณะทีมีค่าใชจ่้ายการผลิตบางส่วนคงทีประกอบค่าใชจ้่ายขายและบริหารลดลงในสดัส่วนที

นอ้ยกวา่ 

 

 

ตารางท ี4: สรุปผลการดาํเนินงานสายธุรกจิแม่พมิพ์และอืนๆ

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2561 1/2562 +/(-)

รายไดจ้ากการขาย 32 19 (40.6%)

ธุรกิจแม่พิมพ์ 28 16 (42.9%)

ธุรกิจอืนๆ 4 3 (25.0%)

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (16) (17) (6.3%)

อตัรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อยอดขาย (%) (50.0%) (89.5%) (39.5%)

EBITDA** (12) (13) (8.3%)

EBITDA Margin (%) (37.5%) (68.4%) (30.9%)

หมายเหตุ:

*รายไดจ้ากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายไดอื้นและส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*



 

 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ไตรมาส 1/2562 

5 

3. ฐานะการเงินรวม  

ณ สินไตรมาส 1/2562 สินทรัพยร์วมลดลงจากสินปี 

2561 ประกอบดว้ยรายการสาํคญั ดงันี 

 ลูกหนีการค้าเพิมขึนจากลูกคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์

เครืองดืมทีเพิมขึนในไตรมาส 1/2562 ตามการขยายตวั

ของยอดขายทีเขา้สู่ช่วงไฮซีซนั 

 สินคา้คงเหลือลดลงจากนโยบายการสงัผลิตตาม

คาํสังซือจากลูกคา้ เพือลดการจดัเก็บสินคา้คงเหลือของ

กลุ่มบริษทั 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากค่าเสือมราคา

และการตดัจาํหน่ายสุทธิจากการจดัหาเพิมเติมในระหว่าง

งวด  

หนีสินรวมลดลงจากสินปี 2561 จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวเป็นหลกั 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

4. กระแสเงินสด  

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดลดลงเมือเทียบกบัไตรมาส 1/2561 โดย 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากการเพิมขึนของ

ลูกหนีการคา้ และเจา้หนีการคา้ลดลงเป็นหลกั 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพมิขึนจาก  

งวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากการจดัหาสินทรัพยต์งัแต่ปลายปีก่อนและงวดปัจจุบนั 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัและ

ระยะยาวลดลงจากปีก่อน 

ณ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเชือทียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู ้

หมุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินทีเหมาะสม ทาํใหเ้ชือมนัไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพอืการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 

ตารางท ี5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

ไตรมาส ไตรมาส

4/2561 1/2562

ลูกหนีการคา้ 2,072           2,193           

สินคา้คงเหลือ 1,772           1,639           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,909           4,737           

รวมสินทรัพย์* 10,239        9,960           

เงินกูยื้มระยะสัน 2,156           2,153           

เงินกูยื้มระยะยาว 1,872           1,691           

รวมหนีสิน* 5,814           5,555           

รวมสว่นของผูถื้อหุ้น* 4,425           4,405           

หมายเหต:ุ

*ผลรวมทงัหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางท ี6: งบกระแสเงินสด

ไตรมาส ไตรมาส

1/2561 1/2562

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 222 109             

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (56) (63)

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (240) (178)

เงินสดสุทธิเพิมขึน (ลดลง) (74) (132)

(หน่วย: ล้านบาท)
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5. อตัราส่วนทางการเงิน  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน

ไตรมาส 1/2562 ใกลเ้คียงกบั ณ สิน

ไตรมาส 1/2561 ซึงเท่ากบั 1.1 เท่า ซึง

มีสินทรัพย์หมุนวียนเพียงพอต่อการ

ชาํระหนีระยะสนั 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

ก ลุ่ ม บ ริ ษัท มี ว ง จ ร เ งิ น ส ด 

(Cash Cycle) ณ สินไตรมาส 1/2562 

เท่ากบั 111.4 วนัปรับตวัดีขึนเมือเทียบ

กับ ณ สินไตรมาส 1/2561 ซึงเท่ากับ 

112.4 วนัเนืองจาก 

 

 

 ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกคา้ ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากบั 81.8 วนั ลดลงเมือเทียบกบั ณ สินไตรมาส 1/2561 ซึง

เท่ากบั 82.4 วนั จากการติดตามหนี 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากบั 68.5 วนั ลดลงเมือเทียบกบั ณ สินไตรมาส 1/2561 

ซึงเท่ากบั 73.1 วนั จากการบริหารการจดัซือและเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิตของ

กลุ่มบริษทั 

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจ้าหนีการคา้ ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากับ 38.8 วนั ลดลงเมือเทียบกับ ณ สินไตรมาส 

1/2561 ซึงเท่ากบั 43.2 วนั จากการจดัหาวตัถุดิบตามแผนการบริหารการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขาย 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้อยละ 0.2 ลดลงเมือเทียบกับ ณ สิน   

ไตรมาส 1/2561 ซึงเท่ากบัร้อยละ 0.3 ตามผลประกอบการทีลดลงเมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พอืการดาํเนินงาน ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากบัร้อยละ 0.2 ลดลงเมือเทียบกบั 

ณ สินไตรมาส 1/2561 ซึงเท่ากบัร้อยละ 0.3 ตามผลประกอบการทีลดลงจากอตัรากาํไรขนัตน้ทีลดลง 

อตัราส่วนวเิคราะห์โครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากบั 1.3 เท่า ใกลเ้คียงเมือเทียบกบั 

ณ สินไตรมาส 1/2561 เนืองจากหนีสินรวมทีลดลงตามภาระหนีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุ้นก็ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลครัง

ก่อน 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สินไตรมาส 1/2562 เท่ากบั 0.8 เท่า 

ลดลงเมือเทียบกบั ณ สินไตรมาส 1/2561 ซึงเท่ากบั 0.9 เท่า เนืองจากสัดส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียลดลง 

ตารางท ี7: อัตราส่วนทางการเงินทสํีาคัญ

ไตรมาส ไตรมาส

1/2561 1/2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.1 1.1

อัตราส่วนเงินทนุหมุนเวียน

ระยะเวลาเกบ็หนีจากลูกคา้ วนั 82.4 81.8

ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ วนั 73.1 68.5

ระยะเวลาจา่ยชาํระเจา้หนีการคา้ วนั 43.2 38.8

วงจรเงินสด วนั 112.4 111.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุ้น % 0.3 0.2

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพือการดาํเนินงาน % 0.3 0.2

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น เทา่ 1.3 1.3

อตัราสว่นหนีสินทีมภีาระดอกเบียสุทธิตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น เทา่ 0.9 0.8

หน่วยรายการ
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6. เหตุการณ์สําคัญในไตรมาส 1/2562  

6.1 การเปลยีนแปลงทางบัญชีทสํีาคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท ี15 (TFRS 15) 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นีมาถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 โดยปรับปรุง

การแสดงรายการของงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีนีมาตงัแต่

แรกการปรับปรุงรายการดงักล่าวไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิอยา่งไรก็ดี ผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนของไตรมาส 

1/2561 แสดงไดด้งันี 

รายการปรับปรุงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

- ค่านายหน้าและค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย

อืนๆเพือให้ได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกค้า - กลุ่ม

บริษทัพิจารณาวา่ รายการค่านายหน้าและค่าใชจ่้าย 

ส่งเสริมการขายอืนๆเป็นการจ่ายเพอืยอดขายใน 
 

ปัจจุบนัและมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัราคาขาย ซึงจะตอ้งแสดงรายการสุทธิกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ จากเดิมทีรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

- ค่าสิทธิ–กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่รายการค่าสิทธินนัเป็นค่าตอบแทนการไดสิ้ทธิในการใชเ้ทคโนโลยีและกระบวนการ

ผลิตรวมถึงตราสินคา้ ซึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัจาํนวนสินคา้ทีขายได ้โดยจะแสดงรายการเป็นตน้ทุนขายจากเดิมทีรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

7. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 2/2562  

7.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เครืองใช้ในครัวเรือน กลุ่มผลติภัณฑ์เพืองานอุตสาหกรรม 

ตลาดในประเทศยงัคงทรงตวั 

เช่นเดียวกับตลาดส่งออก แต่กลุ่ม

บริษัทก็พยายามพฒันาสินค้าใหม่ๆ

อย่างต่อเนือง และมีแผนการตลาด

เพือเตรียมรับกับช่วงเทศกาลต่างๆ

ตลอดทังปี เพือเพิมยอดขายจากปี

ก่อน 

กลุ่มบรรจุภณัฑเ์ครืองดืมมีแนวโน้มยอดขายเพิมขึน เนืองจากเป็นช่วงฤดูร้อน

ซึงเป็นช่วงไฮซีซนัและมีแนวโนม้กาํไรทีดีขึน จากราคาเฉลียเมด็พลาสติกอ่อนตวัลง 

กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารมีแนวโนม้เพมิขึนจากกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

ขณะทีกลุ่มผลิตภณัฑอื์นๆยงัคงทรงตวั จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 

และนโยบายทีชดัเจนจากการจดัตงัรัฐบาลชุดใหม ่

กลุ่มบรรจุภณัฑ์เครืองดืมและผลิตภณัฑเ์พืองานอุตสาหกรรมอืนๆของกิจการ

ในต่างประเทศมีแนวโนม้เติบโตดีตามสภาพเศรษฐกิจในประเทศเวยีดนาม 

7.2 สายธุรกจิแม่พิมพ์และอืนๆ 

แนวโนม้ยอดขายยงัคงทรงตวัลูกคา้ยงัคงชะลอการสงัทาํแม่พิมพ ์จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทียงัไม่แน่นอน 

(หน่วย: ล้านบาท) เดิม ปรับปรุง TFRS 15

รายไดจ้ากการขาย 2,407 (36) 2,371

ตน้ทุนขาย (2,085) (5) (2,090)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหนา่ย (169) 41 (128)

กาํไรสุทธิ 15 -                15
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8. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

8.1 การแก้ไขกฎหมายทเีกยีวข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง 

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งทีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บ

ค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนักฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่ม

บริษทัมีหนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 62 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัจะบันทึกผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาส 2/2562 

  

  จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน)  

  

 

 

     (นายไชยวฒัน ์กุลภทัรวาณิชย)์ 

     กรรมการและเลขานุการบริษทั 


