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ท่ี SITHAI-0801/62 

        14 สิงหาคม 2562 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํไตรมาส 2/2562 ท่ีไดรั้บ

การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการ

บริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 นั้น 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ผลการดาํเนินงานรวมในไตร

มาส 2/2562 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตร

มาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 

โดยมีรายไดจ้ากการขาย 2,259 ลา้น

บาทลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 

ของปีก่อนจาํนวน 27 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 1.2 และลดลงจากไตรมาส

ก่อนจาํนวน 155 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 6.4 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการลดลง

ข อ ง ร า ย ไ ด้ ใ น ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและผลิตภณัฑ์

เพ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการใน

ประเทศ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก  

 

ปัจจยัภายในประเทศ คือการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ภาระหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูงกระทบต่อกาํลงัซ้ือและการใชจ่้าย

ของผูบ้ริโภค เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลใหม่ และปัจจยัภายนอกไดรั้บผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม 

การแขง็ค่าของเงินบาทกระทบต่อภาคส่งออกและสงครามทางการคา้ ขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของกิจการ

ในประเทศและประเทศเวยีดนามยงัสดใสและเติบโตไดดี้ 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 201 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 74 ลา้นบาทหรือร้อยละ 26.9 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2561 และ

ลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 58 ลา้นบาทหรือร้อยละ 22.4 มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 8.9 ลดลงจากร้อยละ 12.0 ในไตร

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2561 1/2562 2/2562 2/2562★ +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 2,286 2,414 2,259 2,259 (1.2%) (6.4%)

กําไรขั้นต้น 275 259 201 236 (26.9%) (22.4%)

กําไรขั้นต้น (%) 12.0% 10.7% 8.9% 10.4% (3.1%) (1.8%)

EBITDA** 263 239 159 220 (39.5%) (33.5%)

EBITDA Margin (%) 11.5% 9.9% 7.0% 9.7% (4.5%) (2.9%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 37 10 (65) (16) (275.7%) (750.0%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) 1.6% 0.4% (2.9%) (0.7%) (4.5%) (3.3%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 41 11 (64) (20) (256.1%) (681.8%)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.015 0.004 (0.023) (0.007) (253.3%) (675.0%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

★ไม่รวมค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

(หน่วย: ล้านบาท)

*

*
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มาส 2/2561 และร้อยละ 10.7 ในไตรมาส 1/2562 กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงมาจากสภาพการแข่งขนัท่ีมากข้ึนในตลาดซ่ึงกระทบต่อ

ราคาขาย ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่ากระทบกบัคาํสั่งซ้ือจากต่างประเทศ ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจากการใชก้าํลงัการผลิต

ไม่เตม็ท่ี การปรับค่าแรงประจาํปีและผลกระทบจากการปรับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 159 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 7.0 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 104 ลา้นบาท หรือร้อยละ 39.5 

และลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ของปีน้ีจาํนวน 80 ลา้นบาทหรือร้อยละ 33.5 โดยในไตรมาส 2/2562 น้ีมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 65 

ลา้นบาท ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯขาดทุนจาํนวน 64 ลา้นบาท โดยเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลงจากไตร

มาส 2/2561 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุน้ 0.02 บาท 

หากไม่รวมค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ีมีการบนัทึกในตน้ทุนขายจาํนวน 35 ลา้นบาทและค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหารจาํนวน 26 ลา้นบาท (รายละเอียดของผลกระทบในขอ้ 6.1) จะทาํใหใ้นไตรมาส 2/2562 กลุ่มบริษทัมี

กาํไรขั้นตน้จาํนวน 236 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 39 ลา้นบาทหรือร้อยละ 14.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2561 โดยมีอตัรากาํไร

ขั้นตน้ท่ีร้อยละ 10.4 EBITDA margin ท่ีร้อยละ 9.7 และขาดทุนสุทธิจาํนวน 16 ลา้นบาทตามลาํดบัดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ใ น ไ ต ร ม า ส  2/2562 ก ลุ่ ม

บริษัท มีรายได้จากการขายกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 357 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2561 

และไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 20.7 

และร้อยละ 26.2 ตามลาํดบั โดยแบ่ง

ตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดจ้ากการขายลดลงจาก

ยอดขายในประเทศท่ีไดรั้บผล  

กระทบโดยตรงจากการชะลอการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในสินคา้คงทน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ ภาระหน้ีครัวเรือน ส่งผลให้

ยอดขายในประเทศผา่นช่องทาง Wholesale และ Direct Sales ลดลง ขณะท่ียอดขายส่งออกไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจโลก ตลาดตะวนัออกกลางและยโุรปยงัไม่ฟ้ืนตวั และภาวะสงครามการคา้ กอปรกบัการแขง็ค่าของเงินบาท ดงั

จะเห็นไดจ้ากแนวโนม้ของค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวัอยา่งต่อเน่ือง (ดงัรูปท่ี 2)  

 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายลดลงจากบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามและอินเดีย จากการแข่งขนัมากข้ึนในช่องทาง Modern Trade ใน

ประเทศเวยีดนาม และผลกระทบในช่วงการเลือกตั้งของประเทศอินเดีย ทาํใหมี้การชะลอเพ่ือรอรับนโยบายจากรัฐบาลใหม ่

จากการลดลงของรายไดด้งักล่าว ทาํให้ส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ขาดทุนจากการดาํเนินงานในไตรมาส 

2/2562 โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายเป็นร้อยละ 10.4 ลดลงจากไตรมาส 2/2561 ท่ีร้อยละ 7.3 และไตรมาส 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2561 1/2562 2/2562 2/2562★ +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 450 484 357 357 (20.7%) (26.2%)

กิจการในประเทศ 363 400 283 283 (22.0%) (29.3%)

กิจการในต่างประเทศ 87 84 74 74 (14.9%) (11.9%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 33 12 (37) (18) (212.1%) (408.3%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 7.3% 2.5% (10.4%) (5.0%) (17.7%) (12.8%)

EBITDA** 55 34 (16) 3 (129.1%) (147.1%)

EBITDA Margin (%) 12.2% 7.0% (4.5%) 0.8% (16.7%) (11.5%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

★ไม่รวมค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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1/2562 ท่ีร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั และ EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 12.2 ในไตรมาส 2/2561 และร้อยละ 7.0 ในไตรมาส 

1/2562 เป็นขาดทุนร้อยละ 4.5 ในไตรมาส 2/2562 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงตามยอดขายท่ีปรับลง สภาวะการแข่งขนัของ

ตลาดท่ีกระทบราคาขาย ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนตั้งแต่ปลายปี 2561 เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) 

ขณะท่ีตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนจากการปรับค่าแรงเพ่ิมข้ึนตามการปรับค่าแรงประจาํปีของบริษทัฯ โดยราคาวตัถุดิบหลกัไม่

เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ประกอบกบัผลกระทบจากการการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ ส่งผล

ใหต้น้ทุนการผลิตปรับเพ่ิมข้ึน แต่ยอดขายปรับลดลง รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ย 

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 2/2562 กลุ่ม

บริษัท มีรายได้จากการขายกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ เ พ่ืองานอุตสาหกรรม 

1,862 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 

2/2561 ร้อยละ 3.6 แต่ลดลงจากไตร

มาส 1/2562 ร้อยละ 2.6 โดยแบ่งตาม

ฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน

จากไตรมาส 2/2561 มาจากกลุ่ม  

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน และ

การขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้นํ้ าด่ืมตามกระแสการดูแลสุขภาพในปัจจุบนั ขณะท่ีรายไดจ้ากการขายลดลงจากไตรมาส 

1/2562 มาจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์ปลือกแบตเตอร่ี ลงันํ้ าด่ืม ถงัขยะ และพาเลท เน่ืองจากการชะลอการบริโภคและการลงทุนของ

ภาคเอกชน รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายเติบโตสูงข้ึนจากไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 จากคาํสั่งซ้ือของกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

ตามการเติบโตของตลาดนํ้ าอดัลม และเศรษฐกิจในประเทศเวยีดนาม ทาํใหไ้ดรั้บคาํสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้หลกั และมีการ

ขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน รวมถึงยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากลูกคา้มีการขยายจาํนวน

ร้านคา้เพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2561 1/2562 2/2562 2/2562★ +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 1,797 1,912 1,862 1,862 3.6% (2.6%)

กิจการในประเทศ 1,249 1,337 1,254 1,254 0.4% (6.2%)

กิจการในต่างประเทศ 548 575 608 608 10.9% 5.7%

กําไรจากการดําเนินงาน 11 30 8 42 (27.3%) (73.3%)

อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 0.6% 1.6% 0.4% 2.3% (0.2%) (1.1%)

EBITDA** 185 199 173 207 (6.5%) (13.1%)

EBITDA Margin (%) 10.3% 10.4% 9.3% 11.1% (1.0%) (1.1%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

★ไม่รวมค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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กําไรจากการดําเนินงานของ

ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม

ลดลงจากไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 

1/2562 โดยอัตรากําไรจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 

0.6 ในไตรมาส 2/2561 และร้อยละ 1.6 

ในไตรมาส 1/2562 เป็นร้อยละ 0.4 

ขณะท่ี EBITDA margin ลดลงจากร้อย   

ละ 10.3 ในไตรมาส 2/2561 และร้อยละ10.4 ในไตรมาส 1/2562 เป็นร้อยละ 9.3 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงของกิจการใน

ประเทศเป็นหลกั ส่วนหน่ึงมาจากผลกระทบของราคาขายท่ีปรับลดตามราคาวตัถุดิบ โดยวตัถุดิบหลกั 3 ชนิดคือ HDPE PET 

และPP มีแนวโนม้ลดลงจากปีก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ส่งผลใหร้าคาขายมีการปรับลดลงและมีการแข่งขนัดา้นราคาในภาวะ

เศรษฐกิจชะลอตวั ส่งผลใหป้ริมาณการขายลดลง ขณะท่ีตน้ทุนค่าแรงปรับเพ่ิมข้ึน ตามการปรับค่าแรงประจาํปีของบริษทัฯ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงไดน้อ้ยกวา่สดัส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง  

 

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 2/2562 กลุ่ม

บริษทัมีรายได้จากการขายของสาย

ธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 40 ลา้นบาท 

ใกลเ้คียงกับไตรมาส 2/2561 และ

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 

122.2 เน่ืองจากมีการส่งมอบแม่พิมพ์

ของบริษทัยอ่ย 

สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆมี

ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 16 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2561 

ซ่ึงขาดทุน 13 ลา้นบาท แต่ลดลงจาก  

ไตรมาส 1/2562 ซ่ึงขาดทุน 17 ลา้นบาท อตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายเป็นร้อยละ 40.0 จากขาดทุนร้อยละ 33.3 

ในไตรมาส 2/2561 และร้อยละ 94.4 ในไตรมาส 1/2562 และ EBITDA margin เป็นขาดทุนร้อยละ 30.0 เน่ืองจากผลขาดทุน

ของธุรกิจแม่พิมพแ์ละธุรกิจเครือข่ายเพ่ิมข้ึน จากผลกระทบของการปรับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่เป็นหลกั 

 

 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2561 1/2562 2/2562 2/2562★ +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 39 18 40 40 2.6% 122.2%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 34 15 37 37 8.8% 146.7%

ธุรกิจอื่นๆ 5 3 3 3 (40.0%) 0.0%

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (13) (17) (16) (8) 23.1% (5.9%)

อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (33.3%) (94.4%) (40.0%) (20.0%) (6.7%) 54.4%

EBITDA** (10) (13) (12) (4) 20.0% (7.7%)

EBITDA Margin (%) (25.6%) (72.2%) (30.0%) (10.0%) (4.4%) 42.2%

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

★ไม่รวมค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562  

สินทรัพยร์วมลดลง ประกอบดว้ยรายการสาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาํนวน 19 ลา้นบาทจาก

ลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีเ พ่ิมข้ึนในไตรมาส 

2/2562 ตามการขยายตวัของยอดขาย 

 สินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 222 ลา้นบาทจาก

นโยบายการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ลดการจดัเก็บ

และระบายสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจาํนวน 380 ลา้น

บาทจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายสุทธิจากการ

จดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่งงวด  

หน้ีสินรวมลดลงจาํนวน 441 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ลดลงจาํนวน 95 ลา้นบาทจากการบริหารการจดัเก็บสินคา้ 

 เงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 76 ลา้นบาทและเงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 399 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเป็น

หลกั โดยไม่ไดก่้อหน้ีเพ่ิม  

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 281 ลา้นบาท จากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ การจ่ายเงินปัน

ผลในระหวา่งงวดและผลประกอบการ 

 

4. กระแสเงินสด 

ก ลุ่ ม บ ริ ษัท มี เ งิ น ส ด แ ล ะ ร า ย ก า ร

เทียบเท่าเงินสดลดลงเม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน

ของปี 2561 โดย 

 เ งิ น ส ด ไ ด้ รั บ จ า ก กิ จ ก ร ร ม

ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการ

บริหารสินคา้คงเหลือใหล้ดลงเป็นหลกั  

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการจดัหาสินทรัพยต์ั้งแตป่ลายปีก่อน

และชะลอการลงทุน 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและ

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 2,072           2,091           19

สินค้าคงเหลือ 1,772           1,550           (222)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,909           4,529           (380)

รวมสินทรัพย*์ 10,239        9,517           (722)

เจ้าหนี้การค้า 1,022           927              (95)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 2,156           2,080           (76)

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,872           1,473           (399)

รวมหนี้สิน* 5,814           5,373           (441)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 4,425           4,144           (281)

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 61 30 ม.ิย. 62

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

6 เดือน 6 เดือน

2561 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 441 576             

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (91) (72)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (373) (591)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (23) (87)

(หน่วย: ล้านบาท)
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ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

ณ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้

หมุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ือการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ิน

ไตรมาส 2/2562 ใกลเ้คียงกบั ณ ส้ิน

ไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 

ซ่ึงเท่ากับ 1.0 เท่า และ 1.1 เท่า

ต า ม ลํา ดับ  มี สิ น ท รั พ ย์ห มุ น วี ย น

เพียงพอต่อการชาํระหน้ีระยะสั้น 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

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

(Cash Cycle) ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 

เท่ากบั 110.6 วนัปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบ

กับ ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 และไตร

มาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 117.7 วนั และ 

111.4 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

 

 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 83.3 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 

และไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 82.6 วนัและ 81.8 วนัตามลาํดบั เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ขณะท่ีการชาํระหน้ีท่ีชา้

ลงของลูกหน้ีในกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 67.8 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 

และไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 81.4 วนัและ 68.5 วนัตามลาํดบั จากการบริหารการจดัซ้ือและเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิตของกลุ่มบริษทั 

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจ้าหน้ีการคา้ ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 40.5 วนั ลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินไตรมาส 

2/2561 ซ่ึงเท่ากบั 46.3 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 38.8 วนั จากการจดัหาวตัถุดิบตามแผนการ

บริหารการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขาย 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.6 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.2 ตามลาํดบั ตามผลประกอบการท่ีลดลงเม่ือ

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

2/2561 1/2562 2/2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.1 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 82.6 81.8 83.3

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 81.4 68.5 67.8

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 46.3 38.8 40.5

วงจรเงินสด วัน 117.7 111.4 110.6

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 0.9 0.2 (1.6)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.7 0.2 (1.4)

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.4 1.3 1.3

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.9 0.8 0.8

หน่วยรายการ
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เทียบกบัปีก่อนและไตรมาสก่อนหนา้ และผลกระทบของการปรับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.4 ลดลงเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.2 ตามลาํดบั ตามผลประกอบการท่ี

ลดลง 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 1.3 เท่า ใกลเ้คียงเม่ือเทียบกบั 

ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 เน่ืองจากหน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุ้นก็ลดลงจาก

ผลประกอบการท่ีลดลงและการจ่ายเงินปันผล 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 0.8 เท่า 

ใกลเ้คียงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.9 เท่า และ 0.8 เท่าตามลาํดบั เน่ืองจากสัดส่วน

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงเช่นกนั 
 

6. เหตุการณ์สําคญัในไตรมาส 2/2562 

6.1 การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

พระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลง

ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กําหนดอัตราค่าชดเชย

เพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างท่ีทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่

นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว 
 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใชจ้าํนวน 61 ลา้นบาท  
 

7. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในคร่ึงปีหลงั 

7.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

จากความรุนแรงของสงครามการคา้ท่ีอาจเพ่ิมระดบัมากข้ึนในอนาคต ประกอบกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกท่ี

อาจมีมากกว่าท่ีคาด รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ขณะท่ีความเส่ียงจากความไม่

แน่นอนดา้นเสถียรภาพทางการเมืองและความสามารถในการผลกัดนันโยบายของรัฐบาลใหม่ อาจส่งผลให้รายไดจ้ากการ

ขายทั้งในประเทศและส่งออกของกลุ่มบริษทัยงัคงทรงตวั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัพยายามพฒันาสินคา้ใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง 

ต้นทุนขาย 35

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 13

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13

รวม 61

ค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (หน่วย: ล้านบาท)
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เช่น การนาํเสนอ Melamine of Things ท่ีเป็นการคิดคน้และพฒันาสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงคิดคน้วตัถุดิบท่ีมี

ส่วนผสมจากธรรมชาติและคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด และยงัไดเ้ร่ิมการตลาดในรูปแบบ

ใหม่ๆ เช่น พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือรองรับรูปแบบการแข่งขนัแบบใหม่ อีกทั้งในช่วงคร่ึงปีหลงัจะ

เขา้สู่เทศกาลสาํคญัของประเทศอินเดีย จึงเป็นโอกาสท่ียอดขายจากกิจการในต่างประเทศจะเติบโตข้ึน 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

แมว้า่กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเขา้สู่ช่วง low season ในไตรมาส 3 เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูฝน แต่จะเพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 4 

ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลท่ีผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมจดัส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนามยงั

สดใสตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรัฐบาลเวยีดนามก็ใหก้ารสนบัสนุนขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเต็มท่ี จึง

เป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษทัยอ่ยในเวยีดนามของกลุ่มบริษทั และมีแนวโนม้กาํไรท่ีสดใสและดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการ

ขยายตวัของกลุ่มลูกคา้และการบริหารราคาวตัถุดิบท่ีดีข้ึน 

กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารอยูใ่นช่วงของการคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั

ธรรมชาติ และสามารถยอ่ยสลายได ้

ขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ การผลกัดนันโยบายของรัฐบาลใหม่ 

รวมถึงการเร่งการจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชนและโครงการต่างๆท่ีตอ้งผ่านงบประมาณ

ของภาครัฐ  

 

7.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

แนวโนม้ยอดขายยงัคงทรงตวัจากภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้อุตสาหกรรมรถยนต ์

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

  

 

 

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 


