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ท่ี SITHAI-1101/62 

        13 พฤศจิกายน 2562 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํไตรมาส 3/2562 ท่ีไดรั้บ

การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการ

บริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ผลการดาํเนินงานรวมในไตร

มาส 3/2562 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตร

มาส 3/2561 แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 2/2562 โดยมีรายไดจ้ากการ

ขาย 2,052 ลา้นบาทลดลงเม่ือเทียบ

กบัไตรมาสท่ี 3 ของปีก่อนจาํนวน 

256 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.1 และ

ลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 207 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.2 ซ่ึงมีสาเหตุ

หลกัจากการลดลงของรายไดใ้นกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและ

ผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของ

กิจการในประเทศ เน่ืองจากสภาพ 
 

 

เศรษฐกิจภายในประเทศ การชะลอการใชจ่้ายของภาคเอกชน การแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงมากข้ึน สงครามการคา้ท่ียืดเยื้อ

และการแขง็ค่าของเงินบาท ขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของกิจการในประเทศเวยีดนามยงัเติบโตดี 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 193 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 64 ลา้นบาทหรือร้อยละ 24.9 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2561 และ

ลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 8 ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.0 มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 9.4 ลดลงจากร้อยละ 11.1 ในไตรมาส 

3/2561 กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงมาจากยอดขายท่ีลดลงตามการชะลอตวัของสภาพเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่ากระทบกบัคาํสั่ง

ซ้ือจากต่างประเทศ ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจากการใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี การปรับค่าแรงประจาํปี แต่กาํไร

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

3/2561 2/2562 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 2,308 2,259 2,052 (11.1%) (9.2%)

กําไรขั้นต้น 257 201 193 (24.9%) (4.0%)

กําไรขั้นต้น (%) 11.1% 8.9% 9.4% (1.7%) 0.5%

EBITDA** 215 159 170 (20.9%) 6.9%

EBITDA Margin (%) 9.3% 7.0% 8.3% (1.0%) 1.2%

ขาดทุนสุทธิ (6) (65) (47) 683.3% (27.7%)

ขาดทุนสุทธิต่อยอดขาย (%) (0.3%) (2.9%) (2.3%) (2.0%) 0.6%

ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (6) (64) (52) 766.7% (18.8%)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.002) (0.023) (0.019) 850.0% (17.4%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*

*
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ขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 จากไตรมาส 2/2562 เน่ืองจากผลกระทบจากการปรับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ี

บนัทึกในไตรมาส 2/2562 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 170 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 8.3 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.9 

แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ีจาํนวน 11 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.9 โดยในไตรมาส 3/2562 น้ีมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 47 

ลา้นบาท ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯขาดทุนจาํนวน 52 ลา้นบาท โดยเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.019 บาท เพ่ิมข้ึนจากไตร

มาส 3/2561 ซ่ึงเป็นขาดทุนต่อหุน้ 0.002 บาท 

 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ใ น ไ ต ร ม า ส  3/2562 ก ลุ่ ม

บริษัท มีรายได้จากการขายกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 349 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2561 

และไตรมาส 2/2562 ร้อยละ 23.0 

และร้อยละ 2.2 ตามลาํดบั โดยแบ่ง

ตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดจ้ากการขายลดลงจาก

ทั้งยอดขายในประเทศและยอดขาย  

ส่งออก ยอดขายภายในประเทศไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาระหน้ีครัวเรือนท่ี

อยูใ่นระดบัสูง ความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินรวมทั้งการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนจากสินคา้นาํเขา้

ราคาถูกของคู่แข่ง กอปรกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปซ้ือสินคา้ออนไลน์มากข้ึน ส่งผลให้ยอดขายในประเทศผ่าน

ช่องทาง Direct Sales ลดลง ขณะท่ียอดขายส่งออก ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสงครามการคา้ท่ียดืเยื้อและค่าเงินบาทท่ีแข็ง

ตวัอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) อีกทั้งลูกคา้ในญ่ีปุ่นเจา้หลกัอยูใ่นช่วงของ

การพฒันาวตัถุดิบใหม่ และไม่มีคาํสัง่ซ้ือพิเศษ ส่งผลใหย้อดขายส่งออกลดลงในไตรมาส 3/2562 น้ี  

 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

3/2561 2/2562 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 453 357 349 (23.0%) (2.2%)

กิจการในประเทศ 361 283 251 (30.5%) (11.3%)

กิจการในต่างประเทศ 92 74 98 6.5% 32.4%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 9 (37) (47) (622.2%) 27.0%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 2.0% (10.4%) (13.5%) (15.5%) (3.1%)

EBITDA** 31 (16) (26) (183.9%) 62.5%

EBITDA Margin (%) 6.8% (4.5%) (7.4%) (14.3%) (3.0%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนทั้งจากบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามและอินเดีย จากการปรับโครงสร้างการขายและทีม

ขาย รวมทั้งขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายพร้อมไปกบัการกระตุน้ยอดขายในกลุ่ม traditional trade และแนะนาํผลิตภณัฑ์

สินคา้ใหม่สาํหรับกลุ่มลูกคา้ในประเทศอินเดีย  

ภาพรวมรายไดท่ี้ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในไตรมาส 

3/2562 โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 13.5 ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ท่ีมีอตัรากาํไรร้อยละ 

2.0 และไตรมาส 2/2562 ท่ีขาดทุนร้อยละ 10.4 และ EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 6.8 ในไตรมาส 3/2561 เป็นขาดทุน

ร้อยละ 4.5 ในไตรมาส 2/2562 และขาดทุนร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 3/2562 ตามลาํดบั เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงตาม

ยอดขายท่ีลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนตั้งแต่ปลายปี 2561 ขณะท่ีตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 

เน่ืองจากการใชก้าํลงัการผลิตลดลง การปรับค่าแรงเพ่ิมข้ึนตามการปรับค่าแรงประจาํปีของบริษทัฯ โดยราคาวตัถุดิบหลกัไม่

เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญั ทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลงไม่ไดม้าก ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจาก

ค่าใชจ่้ายส่งออก การตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นและปรับโครงสร้างองคก์ร แต่ยงัอยูใ่นสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 3/2562 กลุ่ม

บริษัท มีรายได้จากการขายกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ เ พ่ืองานอุตสาหกรรม 

1,656 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 

3/2561 ร้อยละ 8.3 และลดลงจาก

ไตรมาส 2/2562 ร้อยละ 11.1 โดย

แบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดจ้ากการขายลดลงจาก

ไตรมาส 3/2561 มาจากกลุ่ม  

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชน ส่งผลให้

ยอดขายสินคา้กลุ่มพาเลท ลงัอุตสาหกรรม ถงัขยะ และถงัสีลดลง ขณะท่ีสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมก็มีรายไดจ้ากการ

ขายลดลงเน่ืองจากช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วง low season ของกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ประกอบกบัสภาพอากาศแปรปรวนใน

หลายพ้ืนท่ีของประเทศ  

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายลดลงจากไตรมาส 3/2561 เน่ืองจากราคาขายของกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีปรับลดลงตามราคา

วตัถุดิบท่ีปรับลง แมว้่าปริมาณการขายจะเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนก็ตาม และรายได้จากการขายลดลงจากไตรมาส 2/2562 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

3/2561 2/2562 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 1,806 1,862 1,656 (8.3%) (11.1%)

กิจการในประเทศ 1,238 1,254 1,111 (10.3%) (11.4%)

กิจการในต่างประเทศ 568 608 545 (4.0%) (10.4%)

กําไรจากการดําเนินงาน 3 8 16 433.3% 100.0%

อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 0.2% 0.4% 1.0% 0.8% 0.5%

EBITDA** 177 173 179 1.1% 3.5%

EBITDA Margin (%) 9.8% 9.3% 10.8% 1.0% 1.5%

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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เน่ืองจากไตรมาส 3 เป็นช่วง low season ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี   กํ า ไ ร จ า ก ก า ร

ดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑ์เพ่ือ

งานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 

3/2561 และไตรมาส 2/2562 โดยอตัรา

กําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย

เ พ่ิม ข้ึนจากร้อยละ 0.2 ในไตรมาส 

3/2561 และร้อยละ 0.4 ในไตรมาส 

2/2562 เป็นร้อยละ 1.0 และ EBITDA 

margin เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.8 

 

ในไตรมาส 3/2561 และร้อยละ 9.3 ในไตรมาส 2/2562 เป็นร้อยละ 10.8 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนของกลุ่มผลิตภณัฑ์

บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมของกิจการในต่างประเทศเป็นหลัก จากราคาวตัถุดิบหลักท่ีลดลงจากปีก่อน ดังแสดงในรูปท่ี 3  

ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง จากการปรับโครงสร้างองค์กร ลดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของ

กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม  

 

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 3/2562 กลุ่ม

บริษทัมีรายได้จากการขายของสาย

ธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 47 ลา้นบาท 

ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ร้อยละ 

4.1 เน่ืองจากการลดขนาดของธุรกิจ

เครือข่ายลง ส่งผลให้ยอดขายลดลง 

แต่รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนจากไตร

มาส 2/2562 ร้อยละ 17.5 เน่ืองจากมี

การส่งมอบแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย 

สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆมี

ผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 5 ลา้น  

บาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาส 3/2561 และไตรมาส 2/2562 ซ่ึงขาดทุน 10 ลา้นบาท และ 16 ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัรา

ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 10.6 จากขาดทุนร้อยละ 20.4 ในไตรมาส 3/2561 และขาดทุนร้อยละ 

40.0 ในไตรมาส 2/2562 และ EBITDA margin เป็นขาดทุนร้อยละ 4.3 ขาดทุนลดลงจากปีก่อนซ่ึงขาดทุนร้อยละ 10.2 และ

ไตรมาสก่อนหนา้ซ่ึงขาดทุนร้อยละ 30.0 เน่ืองจากการรับรู้รายไดข้องธุรกิจแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

3/2561 2/2562 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้จากการขาย 49 40 47 (4.1%) 17.5%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 45 37 46 2.2% 24.3%

ธุรกิจอื่นๆ 4 3 1 (75.0%) (66.7%)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (10) (16) (5) (50.0%) (68.8%)

อัตราขาดทุนจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (20.4%) (40.0%) (10.6%) 9.8% 29.4%

EBITDA** (5) (12) (2) (60.0%) (83.3%)

EBITDA Margin (%) (10.2%) (30.0%) (4.3%) 5.9% 25.7%

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

*
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3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562  

สินทรัพยร์วมลดลง ประกอบดว้ยรายการสาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ลดลงจาํนวน 223 ลา้นบาทจาก

ลูกคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน และผลิตภณัฑ์

เพ่ืองานอุตสาหกรรมตามยอดขายสําหรับระยะเวลา 9 

เดือนท่ีลดลงพร้อมกบัการบริหารการเก็บหน้ี 

 สินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 327 ลา้นบาทจาก

นโยบายการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ ลดการจดัเก็บ

และระบายสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจาํนวน 528 ลา้น

บาทจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายสุทธิเป็นหลกั 

ขณะเดียวกนัก็ชะลอการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

 

 

หน้ีสินรวมลดลงจาํนวน 846 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ลดลงจาํนวน 161 ลา้นบาทจากการบริหารการจดัเก็บสินคา้ การสัง่ซ้ือท่ีลดลงตามยอดขาย 

 เงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 307 ลา้นบาทและเงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 554 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเป็น

หลกั โดยไม่ไดก่้อหน้ีเพ่ิม  

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 345 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ และการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวด 

 

4. กระแสเงินสด 

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

เทียบเท่าเงินสดลดลงเม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน

ของปี 2561 โดย 

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

ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการ

ลดลงของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีการคา้จาก

การบริหารจดัการสินคา้และระบายสินคา้และ

 

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 2,072           1,849           (223)

สินค้าคงเหลือ 1,772           1,445           (327)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,909           4,381           (528)

รวมสินทรัพย*์ 10,239        9,048           (1,191)

เจ้าหนี้การค้า 1,022           861              (161)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 2,156           1,849           (307)

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,872           1,318           (554)

รวมหนี้สิน* 5,814           4,968           (846)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 4,425           4,080           (345)

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

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

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

9 เดือน 9 เดือน

2561 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 699 1,001         

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (104) (96)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (606) (979)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (11) (74)

(หน่วย: ล้านบาท)
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การเก็บหน้ี 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการจดัหาสินทรัพยต์ั้งแตป่ลายปีก่อน

และชะลอการลงทุน 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและ

ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

ณ 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้

หมุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ือการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ิน

ไตรมาส 3/2562 เท่ากับ ณ ส้ินไตร

มาส 3/2561 และไตรมาส 2/2562 ซ่ึง

เท่ากับ 1.0 เ ท่า  คือมีสินทรัพย์

หมุนเวียนเพียงพอต่อการชําระหน้ี

ระยะสั้น 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

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

(Cash Cycle) ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 

เท่ากบั 109.4 วนัปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบ

กับ ณ ส้ินไตรมาส 3/2561 และไตร

มาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบั 116.0 วนั และ 

110.6 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจาก 
 

 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากบั 81.1 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 3/2561 

ซ่ึงเท่ากบั 77.5 วนั เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง แต่ลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากับ 83.3 วนั 

เน่ืองจากการติดตามเก็บหน้ีส่งผลใหลู้กหน้ีลดลงในสดัส่วนท่ีมากกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากบั 70.0 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 3/2561 

ซ่ึงเท่ากบั 82.4 วนั จากการบริหารการจดัซ้ือและเก็บวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิตของกลุ่มบริษทั และการ

ระบายสินคา้สาํเร็จรูป แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบั 67.8 วนั เน่ืองจากผลกระทบของค่าชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ีบนัทึกเขา้ไปในส่วนของตน้ทุนในไตรมาส 2  

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

3/2561 2/2562 3/2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.0 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 77.5 83.3 81.1

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 82.4 67.8 70.0

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 43.9 40.5 41.7

วงจรเงินสด วัน 116.0 110.6 109.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % (0.1) (1.6) (1.1)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % (0.1) (1.4) (1.1)

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.3 1.3 1.2

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.9 0.8 0.7

หน่วยรายการ
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 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจ้าหน้ีการคา้ ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 41.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินไตรมาส 

3/2561 ซ่ึงเท่ากบั 43.9 วนั จากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ตามแผนการจดัหาวตัถุดิบและการบริหารการจดัเก็บให้สอดคลอ้ง

กบัแผนการขาย แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบั 40.5 วนั เน่ืองจากผลกระทบของค่าชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานฉบบัใหม่ท่ีบนัทึกเขา้ไปในส่วนของตน้ทุนในไตรมาส 2 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.1 ขาดทุนเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 3/2561 ซ่ึงขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 0.1 ตามผลประกอบการท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ขาดทุนลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ซ่ึงขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 1.6 เน่ืองจากผลกระทบของการปรับค่าชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานฉบบัใหม่ในไตรมาส 2 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.1 ขาดทุน

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 3/2561 ซ่ึงขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 0.1 ตามผลประกอบการท่ีลดลง แต่ขาดทุนลดลงเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ซ่ึงขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 1.4 เน่ืองจากผลกระทบของการปรับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

ฉบบัใหม่ในไตรมาส 2 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากบั 1.2 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินไตรมาส 3/2561 และไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า เน่ืองจากหน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายชาํระ

เจา้หน้ีการคา้ และส่วนของผูถื้อหุน้ก็ลดลงจากผลประกอบการท่ีลดลงและการจ่ายเงินปันผล 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 เท่ากบั 0.7 เท่า 

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 3/2561 และไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.9 เท่า และ 0.8 เท่าตามลาํดบั เน่ืองจากสัดส่วน

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงเช่นกนั 
 

6. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 4/2562 

6.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

จากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การแข่งขนัท่ีรุนแรงจากสินคา้นาํเขา้ของคู่แข่งและค่าเงินบาทท่ียงั

แข็งต่อเน่ืองรวมถึงสงครามการคา้ท่ียืดเยื้อ อาจส่งผลให้รายไดจ้ากการขายทั้งในประเทศและส่งออกของกลุ่มบริษทัยงัคง

ทรงตวั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัพยายามพฒันาสินคา้ใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เน้น

การรักษาฐานลูกคา้ การตอบสนองท่ีรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ การนาํเสนอสินคา้ทางการตลาดในรูปแบบ

ใหม่ เช่น พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือรองรับรูปแบบการแข่งขนัแบบใหม่ ควบคู่ไปกับการปรับ

โครงสร้างองคก์รใหมี้ความคล่องตวั การนาํการผลิตแบบ automation มาใชม้ากข้ึน การลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น ขณะท่ี

ยอดขายของกิจการในต่างประเทศ ก็เติบโตข้ึนตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามและการขยายสินคา้ใหม่ใน

ประเทศอินเดีย และเร่ิมเขา้สู่เทศกาลสาํคญัในช่วงปลายปี จึงเป็นโอกาสท่ียอดขายจากกิจการในต่างประเทศจะปรับตวัดีข้ึน 

 



 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ไตรมาส 3/2562 

9 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจะเขา้สู่ช่วง high season ในไตรมาส 4 ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลท่ีผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมจดังาน

ส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึน แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากภาษีนํ้ าตาลในช่วงแรก ขณะท่ีบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนาม

ยงัสดใสตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรัฐบาลเวียดนามก็ให้การสนบัสนุนขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเต็มท่ี 

จึงเป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษทัยอ่ยในเวยีดนามของกลุ่มบริษทั และมีแนวโนม้กาํไรท่ีสดใสและดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก

การขยายตวัของกลุ่มลูกคา้และการบริหารราคาวตัถุดิบท่ีดีข้ึน 

กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารอยูใ่นช่วงของการคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถยอ่ยสลายได ้

ขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืนๆยงัอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชน

ภายในประเทศ สําหรับภาคส่งออกท่ียงัซบเซาทาํให้การลงทุนของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกชะลอตวั จึงอาจส่งผล

โดยตรงกบัผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษทั 

 

6.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

แนวโน้มยอดขายยงัคงทรงตวัจากภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ียงัชะลอตวั คาดว่าจะรับรู้

รายไดแ้ม่พิมพร์ถยนตเ์พ่ิมเติมในไตรมาสสุดทา้ย เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการผลิตตามคาํสั่งซ้ือท่ีเขา้มาจากการจดังานแสดง

รถยนต ์

  
โดยรวม จากแนวโนว้สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ท่ีเผชิญอยูน้ี่ ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร 

ชะลอการลงทุนในประเทศและลดภาระตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีไม่จาํเป็น ขณะเดียวกันก็เน้นการบริหารจัดการเงินทุน

หมุนเวยีนและการลดหน้ี เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินงาน  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

  

 

 

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 


