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ท่ี SITHAI-0201/63 

        25 กมุภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํปี 2562 ท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 นั้น 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ผลการดาํเนินงานรวมในปี 2562 

ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีรายไดจ้าก

การขาย 8,846 ลา้นบาทลดลงเม่ือเทียบกบั

ปีก่อนจาํนวน 716 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

7.5 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของ

รายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองใช้ใน

ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พ่ื อ ง า น

อุตสาห กรร มข อง กิจก าร ในป ระ เท ศ 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ 

การชะลอการลงทุนและการใช้จ่ายของ

ภาคเอกชน การแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรง 

สงครามการคา้ท่ียดืเยื้อ และการแขง็ค่าของ

เงินบาท ขณะท่ีธุรกิจของ  

 

กิจการในต่างประเทศท่ีเวยีดนาม มีการเติบโตและสร้างผลกาํไรท่ีดี และท่ีอินเดียมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและเร่ิมสร้างผล

กาํไรใหก้บักลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 764 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 379 ลา้นบาทหรือร้อยละ 33.2 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีอตัรา

กาํไรขั้นตน้ร้อยละ 8.6 ลดลงจากร้อยละ 12.0 ในปี 2561 กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงมาจากยอดขายท่ีลดลงตามการชะลอตวัของ

สภาพเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่ากระทบกบัคาํสั่งซ้ือจากต่างประเทศ รวมถึงการลดราคาสินคา้เพ่ือระบายสินคา้คงคลงั 

ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึนจากการใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี การปรับ

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

%YoY

+/(-)

รายได้จากการขาย 8,846 9,562 (7.5%)

กําไรขั้นต้น 764 1,143 (33.2%)

กําไรขั้นต้น (%) 8.6% 12.0% (3.3%)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (190) 125 (252.0%)

อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (2.1%) 1.3% (3.5%)

EBITDA* 623 997 (37.5%)

EBITDA Margin (%) 7.0% 10.4% (3.4%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (212) 85 (349.4%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) (2.4%) 0.9% (3.3%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (215) 76 (382.9%)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.08) 0.03 (382.1%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท) 25612562

*

*
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ค่าแรงประจาํปี การปรับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ ค่าชดเชยการเลิกจา้ง และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์

ถาวร การปรับรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํจาํนวนมากในปีน้ีทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 190 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.1 เปรียบเทียบกบักาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 125 

ลา้นบาทในปีก่อน ซ่ึงคิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.3 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 623 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 7.0 ลดลงจากปีก่อน 374 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.5 โดยในปี 2562 น้ีมี

ขาดทุนสุทธิจาํนวน 212 ลา้นบาท ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯขาดทุนจาํนวน 215 ลา้นบาท โดยเป็นขาดทุนต่อหุ้น 

0.08 บาท ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.03 บาท 

 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้

จากการขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน 1,605 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2561 ร้อยละ 18.2 โดยแบ่งตามฐานการ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายได้จากการขายลดลงจากทั้ ง

ยอดขายในประเทศและยอดขายส่งออก 

ยอดขายภายในประเทศไดรั้บผลกระทบ

โดยตรงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ  

ภายในประเทศ ภาระหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง ความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน การแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึนจากสินคา้นาํเขา้ราคาถูกของคู่แข่ง กอปรกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปซ้ือสินคา้ออนไลน์มากข้ึน รวมถึง

ปัจจุบนัผูข้ายอิสระสามารถขายผ่านส่ือออนไลน์ไดโ้ดยตรง และเขา้ถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้ท่ีหลากหลายดว้ยตนเอง ทาํให้

แรงจูงใจในการเป็นสมาชิกในธุรกิจขายตรงลดความสาํคญั ส่งผลให้ยอดขายในประเทศผ่านช่องทาง Direct Sales ลดลง 

ขณะท่ียอดขายส่งออกไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสงครามการคา้ท่ียืดเยื้อ ค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบั

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) นอกเหนือจากปัญหาความขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง ทาํใหลู้กคา้ชะลอ

การสัง่ซ้ือ ขณะท่ีลูกคา้ตลาดคา้ปลีกในยโุรปท่ีไดรั้บผลกระทบจากตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ยอดขายส่งออกลดลงในปี 2562 

น้ี  

 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

%YoY

+/(-)

รายได้จากการขาย 1,605 1,961 (18.2%)

กิจการในประเทศ 1,252 1,618 (22.6%)

กิจการในต่างประเทศ 353 343 2.9%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (126) 82 (253.7%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (7.9%) 4.2% (12.0%)

EBITDA** (40) 173 (123.1%)

EBITDA Margin (%) (2.5%) 8.8% (11.3%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

25612562(หน่วย: ล้านบาท)

*
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 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนทั้งจากบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามและอินเดีย โดยตลาดคา้ปลีกในประเทศเวียดนาม

เติบโตข้ึนจากการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรและรายไดต้่อหัว ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทางการ

จาํหน่ายกลุ่ม traditional trade และตวัแทนจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน สาํหรับบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียยอดขายเพ่ิมข้ึนจากการปรับ

โครงสร้างการขายและทีมขาย รวมทั้งขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายพร้อมไปกบัการจดัรายการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุน้

ยอดขาย และการแนะนาํผลิตภณัฑสิ์นคา้ใหม่สาํหรับกลุ่มลูกคา้ในประเทศอินเดีย  

ภาพรวมรายไดท่ี้ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 2562 

จาํนวน 126 ลา้นบาท โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 7.9 ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีอตัรากาํไรร้อย

ละ 4.2 และ EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 8.8 ในปี 2561 เป็นขาดทุนร้อยละ 2.5 ในปี 2562 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ี

ลดลงตามยอดขายท่ีลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนตั้งแต่ปลายปี 2561 และการลดราคาสินคา้คร้ังใหญ่ใน

งานมหกรรม เพ่ือระบายสินคา้คงคลงัให้กลบัมาเป็นเงินสดและเสริมสภาพคล่อง ขณะท่ีตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กวา่ เน่ืองจากการใชก้าํลงัการผลิตลดลง การปรับค่าแรงประจาํปีและคา่ชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ของบริษทัฯ ทาํ

ให้ตน้ทุนการผลิตลดลงไม่ไดม้าก ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกิจการในประเทศลดลงจากค่าใชจ่้ายส่งออก 

การตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น การปิดสาขาพิธีกรท่ีไม่ทาํกาํไรของกลุ่มธุรกิจขายตรง และการปรับโครงสร้างองค์กร ซ่ึง

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้

จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เ พ่ืองาน

อุตสาหกรรม 7,024 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี  2561 ร้อยละ 5.2 มาจากกิจการ

ภายในประเทศเป็นหลกั ขณะท่ีกิจการ

ในต่างประเทศมียอดขายเพิ่มสูงข้ึน โดย

แบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดจ้ากการขายจาํนวน 4,786 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 486   

ลา้นบาทหรือร้อยละ 9.2 มาจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจ 

และการลงทุนของภาคเอกชน ส่งผลให้ยอดขายสินคา้กลุ่มพาเลท ถงัขยะ ลงัอุตสาหกรรม ถงัสี และเปลือกแบตเตอร่ีลดลง 

รวมถึงยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยในประเทศท่ีลดลงตามภาวะตลาดอุตสาหกรรมยานยนต ์แมว้า่สินคา้กลุ่ม

บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจะมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดมากข้ึน 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

%YoY

+/(-)

รายได้จากการขาย 7,024 7,410 (5.2%)

กิจการในประเทศ 4,786 5,272 (9.2%)

กิจการในต่างประเทศ 2,238 2,138 4.7%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (32) 88 (136.4%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (0.5%) 1.2% (1.6%)

EBITDA** 628 786 (20.1%)

EBITDA Margin (%) 8.9% 10.6% (1.7%)

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2561(หน่วย: ล้านบาท) 2562

*
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ตามพฤติกรรมการบริโภคท่ีหนัมาดูแลสุขภาพมากข้ึน นอกเหนือจากกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมบรรจุขวด 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนาม

เพ่ิมสูงข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดอสงัหาริมทรัพยท่ี์เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ส่งผลใหย้อดขายถงัสีเพ่ิมข้ึน สาํหรับยอดขายเปลือกแบตเตอร่ีก็เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของตลาดรถยนตใ์นประเทศเวียดนาม

เช่นกัน นอกจากน้ี กลุ่มบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมก็มียอดขายเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ

นกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

จากภาพรวมรายได้ท่ีลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 

2562 โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 0.5 ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีอตัรากาํไรร้อยละ 1.2 และ 

EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 10.6 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2562 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงตามยอดขายของ

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศท่ีลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ การชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ภาวะ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะท่ีตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า เน่ืองจากการใชก้าํลงัการผลิตลดลง การปรับค่าแรง

เพ่ิมข้ึนตามการปรับค่าแรงประจาํปีและค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ของบริษทัฯ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลง

ไม่ไดม้าก ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกิจการในประเทศลดลงจากค่าส่งเสริมการขาย การตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น 

และการปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้ งผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร ซ่ึงค่าใชจ่้ายลดลงในสัดส่วน

ท่ีนอ้ยกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

อ ย่า ง ไ ร ก็ ต าม  ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภัณฑ์บ ร ร จุ ภัณ ฑ์

เคร่ืองด่ืมของทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศมีผล

การดําเนินงานท่ีดีข้ึน แมว้่าราคาวตัถุดิบหลกัปรับตัว

ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3  
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2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้

จากการขายของสายธุรกิจแม่พิมพ์และ

อ่ืนๆ 217 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 

ร้อยละ 13.6 โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของ

ธุรกิจแม่พิมพ์ เน่ืองจากมีการส่งมอบ

แม่พิมพ์ของบริษทัย่อย ขณะท่ียอดขาย

ของธุรกิจเครือข่ายลดลง จากการลด

ขนาดธุรกิจเครือข่ายและโอนไปเป็น

ส่วนหน่ึงของธุรกิจขายตรงในตอน

ปลายปี 2562  

             สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆมี ผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 32 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2561 ซ่ึงขาดทุน 44 ลา้น

บาท อตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 14.7 จากขาดทุนร้อยละ 23.0 ในปี 2561 และ EBITDA 

margin เป็นขาดทุนร้อยละ 8.8 ขาดทุนลดลงจากปีก่อนซ่ึงขาดทุนร้อยละ 14.7 เน่ืองจากการรับรู้รายไดข้องธุรกิจแม่พิมพ์

เพ่ิมข้ึน 

 

3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 8,472 ลา้นบาท 

ลดลงจาํนวน 1,767 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ี

สาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,737 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 335 

ลา้นบาทจากยอดขายท่ีลดลงและการบริหารการเก็บหน้ี

ทั้ ง ลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เค ร่ืองใช้ในครัวเ รือนและ

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

 สินคา้คงเหลือ 1,177 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 595 

ลา้นบาทจากนโยบายการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

ลดการจัดเก็บและระบายสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวยีน  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,185 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 724 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายสุทธิเป็น

หลกั ขณะเดียวกนัก็ชะลอการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

%YoY

+/(-)

รายได้จากการขาย 217 191 13.6%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 210 176 19.3%

ธุรกิจอื่นๆ 7 15 (53.3%)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (32) (44) (27.3%)

อัตราขาดทุนจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (14.7%) (23.0%) 8.3%

EBITDA** (19) (28) (32.1%)

EBITDA Margin (%) (8.8%) (14.7%) 5.9%

หมายเหตุ:

*รายได้จากการขายปรับปรุงใหม่ตาม TFRS 15

**EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2561(หน่วย: ล้านบาท) 2562

*

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 1,737           2,072           (335)

สินค้าคงเหลือ 1,177           1,772           (595)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,185           4,909           (724)

รวมสินทรัพย*์ 8,472           10,239        (1,767)

เจ้าหนี้การค้า 916              1,022           (106)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,703           2,156           (453)

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,147           1,872           (725)

รวมหนี้สิน* 4,526           5,814           (1,288)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 3,946           4,425           (479)

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 6131 ธ.ค. 62
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หน้ีสินรวม 4,526 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,288 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 916 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 106 ลา้นบาทจากการบริหารการจดัเก็บสินคา้และการสัง่ซ้ือท่ีจาํเป็น 

 ภาระหน้ีเงินกูย้ืม 2,850 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,178 ลา้นบาทแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 453 ลา้นบาท

และเงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 725 ลา้นบาท จากการทยอยจ่ายชาํระคืนเป็นหลกัและไม่ไดก่้อหน้ีเพ่ิม  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,946 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 479 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวด 

 

4. กระแสเงินสด 

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

เทียบเท่าเงินสดลดลงจาํนวน 91 ลา้นบาท โดย

มาจาก 

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

ดาํเนินงาน จาํนวน 1,330 ลา้นบาท เน่ืองจาก

การลดลงของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีการคา้ 
 

จากการบริหารจดัการสินคา้ การระบายสินคา้และการเก็บหน้ี 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 120 ลา้นบาท เน่ืองจากการชะลอและลดการลงทุน 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 1,301 ลา้นบาท เน่ืองจากการทยอยจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและ

ระยะยาวเพ่ือลดภาระหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้

หมุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ือการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

12 เดือน 12 เดือน

2562 2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,330         947

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (120) (168)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,301) (621)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (91) 158

(หน่วย: ล้านบาท)
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5. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2562 

เท่ากบั ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.0 เท่า คือมี

สินทรัพยห์มุนเวยีนเพียงพอต่อการชาํระหน้ี

ระยะสั้น 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

กลุ่มบริษัทมีวงจร เ งินสด (Cash 

Cycle) ณ ส้ินปี  2562 เ ท่ากับ 82.3 วัน

ปรับตวัดีข้ึนอย่างมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 

2561 ซ่ึงเท่ากบั 110.1 วนั เน่ืองจาก 
 

 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 70.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 78.0 วนั 

เน่ืองจากการติดตามเก็บหน้ีส่งผลใหลู้กหน้ีลดลงในสดัส่วนท่ีมากกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 52.4 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 75.8 วนั 

จากการบริหารการจัดซ้ือและเก็บวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกับแผนการขายและผลิตของกลุ่มบริษทั และการระบายสินค้า

สาํเร็จรูปจาํนวนมากในตอนส้ินปี  

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 40.8 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 43.7 

วนั จากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ตามแผนการจดัหาวตัถุดิบและการบริหารการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขาย  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 5.4 ขาดทุนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินปี 2561 ซ่ึงเป็นกาํไรเท่ากบัร้อยละ 1.9 ตามผลประกอบการท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 5.0 ขาดทุนเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงเป็นกาํไรเท่ากบัร้อยละ 1.7 ตามผลประกอบการท่ีลดลง 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 1.1 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 

2561 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า เน่ืองจากหน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกูแ้ละการจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ และส่วนของผูถื้อหุ้นก็

ลดลงจากผลประกอบการท่ีลดลงและการจ่ายเงินปันผล 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 0.6 เท่า ลดลงเม่ือ

เทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 0.8 เท่า เน่ืองจากสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 
 

 

 

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 70.7 78.0

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 52.4 75.8

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 40.8 43.7

วงจรเงินสด วัน 82.3 110.1

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % (5.4) 1.9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % (5.0) 1.7

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.1 1.3

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.6 0.8

หน่วยรายการ 25612562
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6. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี 2563 

6.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

จากแนวโนม้การชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การแข่งขนัท่ีรุนแรงจากสินคา้นาํเขา้ของคู่แข่ง สงคราม

การคา้ท่ียืดเยื้อ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพนัธ์ุใหม่ 2019  (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อรายไดจ้าก

การขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัพยายามพฒันาสินคา้ใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงผลิตภณัฑท่ี์

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งสาํหรับลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ เน้นการรักษาฐานลูกคา้ การตอบสนองท่ีรวดเร็วและ

ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการนําเสนอสินค้าทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการปรับ

โครงสร้างองคก์รใหมี้ความคล่องตวั การนาํการผลิตแบบ automation มาใชม้ากข้ึน การลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น  

สาํหรับกิจการในต่างประเทศ ถึงแมว้า่อตัราการขยายตวัของร้านคา้ปลีกจาก Traditional trade สู่ Modern trade ใน

ประเทศเวยีดนามจะมีแนวโนม้ลดลงจากปีก่อน แต่คาดวา่จะมีการขยายตลาด Traditional trade ขนาดเล็กและขนาดกลางใน

พ้ืนท่ีชนบทมากข้ึน ประกอบกบัการดาํเนินกลยทุธ์ของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามในการขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆ การตั้งผู ้

จดัจาํหน่ายเพ่ือเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ในพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศเวียดนาม รวมถึงการออกแบบสินคา้รูปแบบและ

ลวดลายท่ีเหมาะกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม และการจดัทีม Customer service ท่ีบริการดว้ยใจท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั จึงคาดว่า

ยอดขายจะเติบโตข้ึน 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของกิจการในประเทศคาดวา่ยอดขายลดลงจากปี 2562 ตามแนวโนม้ราคาวตัถุดิบท่ีลดลง 

ส่งผลใหต้อ้งปรับราคาขายลง แมป้ริมาณการขายไม่ไดล้ดลง แต่คาดวา่จะมีกาํไรขั้นตน้สูงข้ึน และสาํหรับกิจการในประเทศ

เวียดนามคาดว่ายอดขายเติบโตและทาํกาํไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง แมร้าคาขายท่ีลดลง เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเวยีดนาม รัฐบาลเวยีดนามก็ใหก้ารสนบัสนุนขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเตม็ท่ี จึงเป็นผลดีต่อการเติบโต

ของบริษทัยอ่ยในเวยีดนามของกลุ่มบริษทั  

กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆของกิจการในประเทศยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุนของ

ภาคเอกชน ภาคส่งออกท่ียงัซบเซาทาํให้การลงทุนของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกชะลอตวั จึงอาจส่งผลโดยตรงกบั

ผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศ สําหรับกิจการในต่างประเทศคาดว่ายอดขายจะเติบโตข้ึนจาก

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละภาคการผลิตในประเทศเวียดนาม 

อยา่งถงัสี เปลือกแบตเตอร่ี และลงัอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

 

6.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

แนวโนม้ยอดขายยงัคงทรงตวัจากภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้อุตสาหกรรมรถยนตท่ี์ยงัชะลอตวั แต่คาดวา่จะมีการ

รับรู้รายไดแ้ม่พิมพปี์ 2563 ไดเ้พ่ิมข้ึน จากประมาณการการส่งมอบแม่พิมพต์ามกาํหนด 



 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ปี 2562 

10 

  
โดยรวม จากแนวโนม้สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ท่ีเผชิญอยูน้ี่ ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร 

รวมศูนยง์านหลายส่วนเพ่ือใหเ้กิดการกระชบัและคล่องตวัในการบริหารงาน การลดจาํนวนสาขาพิธีกรขายตรงท่ีไม่ทาํกาํไร 

ชะลอการลงทุนในประเทศ แต่ขยายการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะท่ีประเทศเวียดนาม รวมถึงลดภาระตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น ขณะเดียวกนัก็เนน้การบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีน เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 


