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ท่ี SITHAI-0502/63 

        15 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประจาํไตร

มาส 1/2563 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติั

โดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 นั้น 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ผลการดาํเนินงานรวมในไตรมาส 

1/2563 เ พ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาส 

1/2562 แมว้่าจะมีรายไดล้ดลงจากปีก่อน 

โดยกลุ่มบริษทัมีรายได้ 1,923 ลา้นบาท 

ลดลงจาํนวน 491 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

20.3 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการแพร่ระบาด

ของ Covid-19 ทําให้ต้องมีการสั่งปิด

ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า งดจัดกิจกรรม

ต่างๆ รวมไปถึงการสั่งปิดพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึง

กระทบต่อช่องทางในจําหน่าย และการ

ขนส่งสินค้า  ส่งผลให้ร ายได้ทั้ งก ลุ่ ม

ผลิตภัณฑ์ เค ร่ือ งใช้ใน ครัว เ รื อนแล ะ

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการ  

 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 242 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 17 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2562 โดยมี

อตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 12.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.7 ในไตรมาส 1/2562 อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากส่วนงาน

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจากราคาวตัถุดิบหลกัลดลง การปรับสัดส่วนการขายของกลุ่มสินคา้ (Product 

portfolio) ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายในการขาย

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2563 1/2562 +/(-)

รายได้ 1,923 2,414 (20.3%)

กําไรขั้นต้น 242 259 (6.6%)

กําไรขั้นต้น (%) 12.6% 10.7% 1.8%

กําไรจากการดําเนินงาน 34 25 36.0%

อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 1.8% 1.0% 0.7%

EBITDA* 244 239 2.1%

EBITDA Margin (%) 12.7% 9.9% 2.8%

กําไรสุทธิ 38 10 280.0%

กําไรสุทธิต่อยอดขาย (%) 2.0% 0.4% 1.6%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 36 11 227.3%

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.013 0.004 225.0%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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และบริหารลดลงจากการปรับโครงสร้างองคก์รในปีก่อน และการคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น ทาํให้กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.8 เปรียบเทียบกบักาํไรจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 25 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 ซ่ึงคิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.0 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 244 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.7 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.1 โดยในไตรมาส 

1/2563 น้ีมีกาํไรสุทธิจาํนวน 38 ลา้นบาท ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯกาํไรจาํนวน 36 ลา้นบาท โดยมีกาํไรต่อหุ้น 

0.013 บาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.004 บาท 

 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ในไตรมาส 1/2563 กลุ่มบริษทัมี

รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน 305 ลา้นบาท ลดลงจากไตร

มาส 1/2562 ร้อยละ 37.0 โดยแบ่งตาม

ฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายได้ลดลงจากทั้ งยอดขายใน

ประเทศและยอดขายส่งออก โดย

ยอดขายในประเทศลดลงจากช่องทาง  
 

Wholesale และ Direct Sales เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวั และผลกระทบของการระบาดของ Covid-19 ทาํใหรั้ฐบาลออก

มาตรการท่ีเขม้งวดโดยประกาศปิดกิจการบางประเภทเป็นการชัว่คราว โดยเฉพาะร้านอาหารและห้างสรรพสินคา้ยกเวน้

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น ส่งผลใหย้อดขายจากร้านอาหารและห้างสรรพสินคา้ลดลง และการประกาศปิดพ้ืนท่ีในบางจงัหวดั

ทาํให้การส่งสินคา้เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ขณะเดียวกนัยอดขายส่งออกก็ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ 

Covid-19 ท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลก ซ่ึงแมว้า่ค่าเงินบาทจะปรับตวัอ่อนลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในไตร

มาส 1/2563 (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) แต่กลบัตอ้งมาเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัจากการประกาศปิดพ้ืนท่ีในบางประเทศ 

การหยดุกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตอ้งเล่ือนการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ออกไป ทาํให้ยอดขาย

ส่งออกลดลงในไตรมาสน้ี  

 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดล้ดลงทั้งจากบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามและอินเดีย เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2563 1/2562 +/(-)

รายได้ 305 484 (37.0%)

กิจการในประเทศ 247 400 (38.3%)

กิจการในต่างประเทศ 58 84 (31.0%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (27) 12 (325.0%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (8.9%) 2.5% (11.3%)

EBITDA* (5) 34 (114.7%)

EBITDA Margin (%) (1.6%) 7.0% (8.7%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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โดยในประเทศเวียดนามมีการสั่งปิดร้านอาหารและห้างสรรพสินคา้ อนุญาตเพียงการซ้ือกลบับา้นเท่านั้น ส่วนประเทศ

อินเดียมีการสัง่ปิดประเทศตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นตน้ไป ส่งผลใหย้อดขายลดลง  

ภาพรวมรายไดท่ี้ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในไตรมาส 

1/2563 จาํนวน 27 ลา้นบาท โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 8.9 ลดลงจากไตรมาส 1/2562 ท่ีมี

อตัรากาํไรร้อยละ 2.5 และ EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 7.0 ในไตรมาส 1/2562 เป็นขาดทุนร้อยละ 1.6 ในไตรมาส 

1/2563 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงตามยอดขายท่ีลดลง จากการเล่ือนการส่งมอบจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ขณะท่ีตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ เน่ืองจากการใชก้าํลงัการผลิตลดลง แต่ยงัมีตน้ทุนคงท่ีจากค่าเส่ือม

ราคา ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทดลองผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าไฟ เป็นตน้ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง

ไม่ไดม้าก ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากค่าใชจ่้ายส่งออก ค่าใชจ่้ายคงท่ีบางส่วนลดลงจากการปิดสาขาพิธีกรท่ีไม่

ทาํกาํไรของกลุ่มธุรกิจขายตรง การปรับโครงสร้างองคก์ร และการตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหารยงัคงลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 1/2563 กลุ่มบริษทัมี

ร า ย ไ ด้จ า ก ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ พ่ื อ ง า น

อุตสาหกรรม 1,558 ลา้นบาท ลดลงจาก

ไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 18.5 โดยแบ่ง

ตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายได้จาํนวน 1,106 ลา้นบาท 

ลดลงจากไตรมาส 1/2562 จาํนวน 231 

ลา้นบาทหรือร้อยละ 17.3 มาจากกลุ่ม

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเป็นหลกั   

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง แต่ปริมาณการขายยงัใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์

สาํหรับนํ้ าด่ืมยงัคงไปไดดี้ สําหรับยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืนลดลงจากสินคา้เปลือกแบตเตอร่ี และ

ช้ินส่วนรถยนต์ของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบของ Covid-19 ทําให้ลูกค้าในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนตล์ดกาํลงัการผลิตลง 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดล้ดลงจากไตรมาส 1/2562 เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม ท่ีมีการ

ปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง และแมว้า่กาํลงัซ้ือในประเทศเวียดนามจะหดตวัจากผลกระทบของ Covid-19 อยูบ่า้ง 

แต่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืนยงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั เน่ืองจากมีการรับคาํสัง่ซ้ือล่วงหนา้มาจนถึง

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2563 1/2562 +/(-)

รายได้ 1,558 1,912 (18.5%)

กิจการในประเทศ 1,106 1,337 (17.3%)

กิจการในต่างประเทศ 452 575 (21.4%)

กําไรจากการดําเนินงาน 54 30 80.0%

อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 3.5% 1.6% 1.9%

EBITDA* 210 199 5.5%

EBITDA Margin (%) 13.5% 10.4% 3.1%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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เดือนพฤษภาคม 

แมว้า่ภาพรวมรายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมจะลดลง แต่กาํไรจากการดาํเนินงานปรับสูงข้ึน โดยมี

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2563 ร้อยละ 3.5 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2562 ท่ีมีอตัรากาํไรร้อยละ 1.6 และ 

EBITDA margin เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.4 ในไตรมาส 1/2562 เป็นร้อยละ 13.5 ในไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ี 

เพ่ิมข้ึน จากราคาวตัถุดิบท่ีลดลงดงัแสดงในรูปท่ี 3 การ

ปรับสัดส่วนการขายของกลุ่มสินคา้ (Product portfolio) 

ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  และมีการปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจาก

รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนใน

ไตรมาสน้ี 

 

 

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 1/2563 กลุ่มบริษทัมี

รายไดจ้ากสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 60 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2562 

ร้อยละ 233.3 โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของ

ธุรกิจแม่พิมพ์ เน่ืองจากมีการส่งมอบ

แม่พิมพ์ของบริษัทย่อย  ขณะท่ีไม่ มี

ยอดขายของธุรกิจเครือข่าย เน่ืองจากการ

ลดขนาดธุรกิจเครือข่ายและโอนไปเป็น

ส่วนหน่ึงของธุรกิจขายตรงในตอน

ปลายปี 2562 
 

             สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2562 ซ่ึงขาดทุน 17 ลา้นบาท 

มีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 10.0 จากขาดทุนร้อยละ 94.4 ในไตรมาส 1/2562 และ EBITDA 

margin เป็นกาํไรร้อยละ 15.0 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึงขาดทุนร้อยละ 72.2 เน่ืองจากการติดตามส่งมอบงานให้กบัลูกคา้ ทาํให้

รับรู้รายไดข้องธุรกิจแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส %YoY

1/2563 1/2562 +/(-)

รายได้ 60 18 233.3%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 60 15 300.0%

ธุรกิจอื่นๆ 0 3 (100.0%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 6 (17) (135.3%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 10.0% (94.4%) 104.4%

EBITDA* 9 (13) (169.2%)

EBITDA Margin (%) 15.0% (72.2%) 87.2%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 8,606 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 134 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ี

สาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,813 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 76 

ลา้นบาทจากยอดขายพาเลทและลงัอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากไดรั้บคาํสัง่ซ้ือลงับรรจุจากหา้งคา้ปลีก 

 สินคา้คงเหลือ 1,168 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 9 

ลา้นบาทจากนโยบายการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

ลดการจัดเก็บและระบายสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกบัการ

ส่งมอบสินคา้แม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,147 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 38 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายสุทธิเป็น

หลกั  

 นอกจากน้ี ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 58 ลา้นบาท จากการจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจกัร และแม่พิมพข์องบริษทัย่อยใน

ประเทศเวยีดนามท่ีเพ่ิมกาํลงัผลิต 

 

หน้ีสินรวม 4,608 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 989 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 73 ลา้นบาทจากการเจรจาขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระกบัเจา้หน้ีบางราย 

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บักิจการ 

 ภาระหน้ีเงินกูย้ืม 2,758 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 92 ลา้นบาทแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมข้ึนจาํนวน 35 ลา้นบาท 

ขณะท่ีเงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 127 ลา้นบาท จากการทยอยจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวเพ่ือลดภาระดอกเบ้ีย  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,998 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 52 ลา้นบาท จากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 1,813           1,737           76

สินค้าคงเหลือ 1,168           1,177           (9)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,147           4,185           (38)

รวมสินทรัพย*์ 8,606           8,472           134

เจ้าหนี้การค้า 989              916              73

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,738           1,703           35

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,020           1,147           (127)

รวมหนี้สิน* 4,608           4,526           82

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 3,998           3,946           52

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 6231 ม.ีค. 63
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4. กระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 36 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จาํนวน 213 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเน่ืองจาก

การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาก  

การขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระ ขณะท่ีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากสินคา้กลุ่มพาเลทและลงั 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 65 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 112 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะยาวลดลง  

ณ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้

หมุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ือการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินไตร

มาส 1/2563 เท่ากบั 1.0 เท่า ลดลงจาก ณ ส้ิน

ไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 1.1 เท่า ทั้ งน้ี

เน่ืองจากนโยบายในการติดตามเก็บหน้ีจาก

ลูกหน้ีการคา้ และการระบายสินคา้คงเหลือ

ขณะเดียวกันก็ลดภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย

ควบคู่ไปกบัการขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระ

เจ้าหน้ีการค้า เ พ่ือเสริมสภาพคล่องด้าน

กระแสเงินสดให้กับกลุ่มบริษทั อย่างไรก็

ต า ม  ก ลุ่ ม บ ริ ษัท เ ช่ื อ มั่น ว่ า สิ น ท รั พ ย์

หมุนเวียนยังคงเพียงพอต่อการชําระหน้ี

ระยะสั้น 

 

 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

3 เดือน 3 เดือน

2563 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 213             109

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (65) (63)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (112) (178)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 36 (132)

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส

1/2563 1/2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.1

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 84.8 81.8

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 62.5 68.5

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 52.9 38.8

วงจรเงินสด วัน 94.4 111.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 1.0 0.2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.9 0.2

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.2 1.3

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.6 0.8

หน่วยรายการ
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อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 94.4 วนัปรับตวัดีข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบั ณ ส้ิน

ไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 111.4 วนั เน่ืองจาก 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 84.8 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 ซ่ึง

เท่ากบั 81.8 วนั เน่ืองจากลูกหน้ีลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 62.5 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 ซ่ึง

เท่ากบั 68.5 วนั จากการบริหารการจดัซ้ือและเก็บวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิตของกลุ่มบริษทั และการระบาย

สินคา้สาํเร็จรูป  

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 52.9 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 

ซ่ึงเท่ากบั 38.8 วนั จากการขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระเจา้หน้ี เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกิจการ  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบัร้อยละ 1.0 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 

1/2562 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.2 ตามผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากปีก่อน  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบัร้อยละ 0.9 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.2 ตามผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานลดลงจากค่าเส่ือม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากบั 1.2 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ิน

ไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า เน่ืองจากหน้ีสินรวมโดยเฉพาะภาระหน้ีเงินกูล้ดลงมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง  

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 เท่ากับ 0.6 เท่า 

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.8 เท่า เน่ืองจากสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงมากกวา่ส่วนของผูถื้อ

หุน้ท่ีลดลง 
 

 

6. เหตุการณ์สําคญัในไตรมาส 1/2563 

6.1 การเปลีย่นแปลงทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้ผลกระทบ

สะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากรายการดงัต่อไปน้ี 
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- การจัดประเภทและวดัมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน

ของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรม และจัด

ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้น

เครดิต กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายใน

การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเร่ิมแรก ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญาและวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 (TFRS 16) เร่ือง สัญญาเช่า 

กลุ่ ม บริ ษัทนํา มาต รฐ านก าร

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ

โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี

มาถือปฏิบัติคร้ังแรก โดยปรับปรุงกับ

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี

แสดงเปรียบเทียบ การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวส่งผลกระทบ

ให้สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 

65 ลา้นบาท แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 62

ผลกระทบจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน

1 ม.ค. 63

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า 1,737 (26) 1,711

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -              132 132

เงินลงทุนเผื่อขาย 34 (34) -             

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 113 (113) -             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 231 (8) 223

   รวมผลกระทบทางด้านสินทรัพย์ (49)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 1,093 (26) 1,067

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (390) (25) (415)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 250 2 252

   รวมผลกระทบทางด้านส่วนของผู้ถือหุ้น (49)

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 62

ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

1 ม.ค. 63

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 56 (3) 53

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,186 (3) 4,183

สินทรัพย์สิทธิการใช้ -              195 195

สิทธิการเช่า 124 (124) -              

   รวมผลกระทบทางด้านสินทรัพย์ 65

หนี�สิน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 299 (1) 298

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด

    ชําระภายในหนึ่งปี -              17 17

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง

    กําหนดชําระภายในหนึ่งปี -              47 47

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน

    ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1 (1) -              

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -              3 3

   รวมผลกระทบทางด้านหนี�สิน 65
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7. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 2/2563 

7.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีส่งผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชน ท่ียงัคงตอ้งมี

ระยะห่างทางสังคม ทาํให้กิจการตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) และใชเ้วลาในการฟ้ืนตวั จึง

คาดการณ์ว่ายอดขายในประเทศสําหรับไตรมาส 2 อาจยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับยอดขายส่งออกยงัคงตอ้งติดตาม

สถานการณ์อย่างใกลชิ้ด โดยจะพยายามเน้นการส่งมอบสินค้าตามคาํสั่งซ้ือท่ีถูกเล่ือนมาจากไตรมาสแรก ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ Covid-19 ในขณะเดียวกนั กลุ่มบริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมในดา้นการออกแบบลวดลาย และการคิดคน้

แนวคิดและทดลองวตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ือสามารถนาํเสนอสินคา้ไดท้นัที เม่ือสถานการณ์ Covid-19 ดีข้ึน รวมถึงการนาํการผลิตแบบ 

automation มาใชม้ากข้ึน เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตลง  

สาํหรับกิจการในต่างประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ยงัมีความไม่แน่นอน อาจยงัส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายของบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศเวียดนามและอินเดีย ซ่ึงเหตุการณ์น้ีอาจทาํให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเขา้สังคม 

การเดินตลาดหรือหา้งสรรพสินคา้เปล่ียนแปลงไป รวมถึงทาํใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงเร่ืองความสะอาดและสุขอนามยัมากข้ึน จึง

นบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะนาํเสนอจุดขายของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงทาํจากเมลามีนแท ้100% ถูกสุขลกัษณะและคงทน ควบคู่ไปกบัการจดั

รายการส่งเสริมการขาย และเขา้ร่วมกบัร้านคา้ในตลาดออนไลน์ 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของกิจการในประเทศคาดว่ายอดขายจะลดลงในไตรมาส 2/2563 เน่ืองจากร้านอาหาร และ

ห้างสรรพสินคา้ยงัเปิดดาํเนินการไดไ้ม่เหมือนปกติ การเล่ือนจดังานเทศกาลและกิจกรรมทางการคา้ต่างๆมีผลกระทบต่อยอด

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม แต่นํ้ าด่ืมยงัขายไดดี้ และสาํหรับกิจการในประเทศเวียดนามคาดวา่ยอดขายอาจลดลงเช่นกนั แต่ไม่

รุนแรงเน่ืองจากประเทศเวยีดนามยงัมีผูติ้ดเช้ือนอ้ย และมีมาตรการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม คาดวา่จะยงัคงรักษาระดบั

อตัรากาํไรขั้นตน้ไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาสแรก  

กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆของกิจการในประเทศและต่างประเทศยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ซ่ึงยงัตอ้ง

ติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตาม กิจการในต่างประเทศมีการปรับกลยทุธ์และหาตลาดใหม่ๆในการนาํเสนอสินคา้ท่ี

เก่ียวกบัสุขอนามยั เช่น ลงัใส่สินคา้สาํหรับร้านสะดวกซ้ือ ช้ินส่วนเคร่ืองฟอกอากาศ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีแผนในการลงทุน

เทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัอีกดว้ย  

 

7.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ยอดขายแม่พิมพย์งัคงทรงตวัจากแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์ยงัชะลอตวั รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ท่ียงัไม่แน่นอน 
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โดยรวม จากการท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร รวมศูนยง์านหลายส่วนเพ่ือให้เกิดการกระชบัและ

คล่องตวัในการบริหารงาน การลดจาํนวนสาขาพิธีกรขายตรงท่ีไม่ทาํกาํไรเม่ือปีท่ีผา่นมา ทาํให้บริษทัฯสามารถลดค่าใชจ่้าย

ลงไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ก็มีปัจจยัภายนอกอยา่ง Covid-19 เขา้มาตั้งแต่ตน้ปีทาํให้ยอดขายลดลงไปอยา่งมาก บริษทัฯไดมี้การ

ติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด และปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับกับผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่ไปกับการควบคุม

ค่าใชจ่้าย และเนน้การบริหารจดัการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีนเป็นหลกั  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 


