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ท่ี SITHAI-0801/63 

        13 สิงหาคม 2563 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2/2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

มาส 2/2563 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติั

โดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 นั้น 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ผลการดาํเนินงานรวมในไตรมาส 

2/2563 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัไตร

มาส 2/2562 แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 

1/2563 โดยมีรายได ้1,547 ลา้นบาทลดลง

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2562 จาํนวน 712 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.5 และลดลงจาก

ไตรมาสก่อนจาํนวน 376 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 19.6 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

Covid-19 ท่ีสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

ทัว่โลกเป็นวงกวา้ง อีกทั้งมาตรการการปิด  

ประเทศ การจาํกัดการเดินทางเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้รายได้ทั้ งกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและ

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 129 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 72 ลา้นบาทหรือร้อยละ 35.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2562 และ

ลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 113 ลา้นบาทหรือร้อยละ 46.7 โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 8.4 ลดลงจากร้อยละ 8.9 ในไตร

มาส 2/2562 และร้อยละ 12.6 ในไตรมาส 1/2563 อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงมาจากยอดขายท่ีลดลงทั้งขายในประเทศและ

ส่งออก ทาํให้กาํลงัการผลิตลดลงแมต้น้ทุนดา้นบุคลากรจะลดลง แต่ก็มีตน้ทุนคงท่ีอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัมีขาดทุนจาก

การดาํเนินงานจาํนวน 40 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.6 เปรียบเทียบกบัขาดทุนจาก

การดาํเนินงานจาํนวน 45 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2562 ซ่ึงคิดเป็นอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.0 และ

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2563 1/2563 2/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 1,547 1,923 2,259 (31.5%) (19.6%)

กําไรขั้นต้น 129 242 201 (35.8%) (46.7%)

กําไรขั้นต้น (%) 8.4% 12.6% 8.9% (0.5%) (4.2%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (40) 34 (45) (11.1%) (217.6%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (2.6%) 1.8% (2.0%) (0.6%) (4.4%)

EBITDA* 156 244 159 (1.9%) (36.1%)

EBITDA Margin (%) 10.1% 12.7% 7.0% 3.0% (2.6%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (64) 38 (65) (1.5%) (268.4%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) (4.1%) 2.0% (2.9%) (1.3%) (6.1%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (58) 36 (64) (9.4%) (261.1%)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.021) 0.013 (0.023) (8.7%) (261.5%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 34 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.8 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 156 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 10.1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.9 

และลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 88 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.1 โดยในไตรมาส 2/2563 น้ีมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 64 ลา้น

บาท ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯขาดทุนจาํนวน 58 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนต่อหุ้น 0.021 บาท ลดลงจากไตรมาส 

2/2562 ท่ีขาดทุนต่อหุน้ 0.023 บาท 

 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ในไตรมาส 2/2563 รายได้จาก

กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 206 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2562 และ

ไตรมาส 1/2563 ร้อยละ 42.3 และร้อยละ 

32.5 ตามลําดับ โดยแบ่งตามฐานการ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดล้ดลงจากยอดขายใน  
 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2563 1/2563 2/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 206 305 357 (42.3%) (32.5%)

กิจการในประเทศ 164 247 283 (42.0%) (33.6%)

กิจการในต่างประเทศ 42 58 74 (43.2%) (27.6%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (54) (27) (37) 45.9% 100.0%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (26.2%) (8.9%) (10.4%) (15.8%) (17.4%)

EBITDA* (30) (5) (16) 87.5% 500.0%

EBITDA Margin (%) (14.6%) (1.6%) (4.5%) (10.1%) (12.9%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ประเทศและยอดขายส่งออก โดยยอดขายในประเทศลดลงจากช่องทาง Wholesale และ Direct Sale เน่ืองจากผลกระทบท่ี

รุนแรงของ Covid-19 และขอ้จาํกดัดา้นมาตรการควบคุมโรคท่ีทาํให้ธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร 

ไดรั้บผลกระทบท่ีสาํคญั อีกทั้งการจา้งงานและรายไดข้องภาคครัวเรือนท่ีลดลง ทาํให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบั

ตํ่า ส่งผลให้ยอดขายจากธุรกิจร้านอาหารและการจดักิจกรรมงานออกร้านตามห้างสรรพสินคา้ลดลง ขณะเดียวกนัยอดขาย

ส่งออกก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลก ลูกคา้ขอยกเลิกหรือเล่ือนคาํสั่งซ้ือ

ออกไป สาํหรับค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีอ่อนตวัในไตรมาส 1/2563 ไดก้ลบัมาแข็งค่าข้ึนใน

ไตรมาส 2/2563 (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) ทั้งหมดน้ีส่งผลให้ภาพรวมยอดขายในประเทศและส่งออกลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้  

 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดล้ดลงทั้งจากบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามและอินเดีย เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 

โดยในประเทศเวยีดนามไดอ้อกมาตรการควบคุมโรคอยา่งเขม้ขน้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงช่องทางท่ี

ไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมากคือตวัแทนจาํหน่ายและคา้ส่งในกลุ่ม Traditional trade และร้านอาหารท่ีมีการสั่งปิด ส่งผลให้

ยอดขายลดลง ส่วนประเทศอินเดียมีการสั่งปิดประเทศตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน ทาํให้ตอ้งปิดโรงงาน

และเร่ิมเปิดดาํเนินการเม่ือมีการประกาศผ่อนคลายบางส่วน ส่งผลให้ยอดขายลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ

ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้  

ภาพรวมรายไดท่ี้ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในไตรมาส 

2/2563 จาํนวน 54 ลา้นบาท โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 26.2 ลดลงจากไตรมาส 2/2562 ท่ี

มีอตัราขาดทุนร้อยละ 10.4 และลดลงจากไตรมาส 1/2563 ท่ีมีอตัราขาดทุนร้อยละ 8.9 EBITDA margin ลดลงจากขาดทุน
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ร้อยละ 4.5 ในไตรมาส 2/2562 และขาดทุนร้อยละ 1.6 ในไตรมาส 1/2563 เป็นขาดทุนร้อยละ 14.6 ในไตรมาส 2/2563 

เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงตามยอดขายท่ีลดลง จากการเล่ือนการส่งมอบและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีกระทบกาํลงัซ้ือ

ของผูบ้ริโภคจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะท่ีตน้ทุนขายลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ แมว้า่จะสามารถ

ลดตน้ทุนดา้นบุคลากรลง แต่ยงัมีตน้ทุนคงท่ีจากค่าเส่ือมราคา ค่าไฟ และค่าใชจ่้ายโรงงานอ่ืนๆ ประกอบกบัการใชก้าํลงัการ

ผลิตลดลง ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลงไม่ไดม้าก ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากค่าใชจ่้ายส่งออก ค่าใชจ่้ายคงท่ีบาง

ส่วนลดลงจากการปิดสาขาพิธีกรท่ีไม่ทาํกาํไรของกลุ่มธุรกิจขายตรง การปรับโครงสร้างองคก์ร และการตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่

จาํเป็น ซ่ึงค่าใชจ่้ายยงัคงลดลงในสัดส่วนท่ีน้อยกวา่ยอดขายท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาส

ก่อนหนา้ 

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 2/2563 รายไดจ้าก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เ พ่ืองานอุตสาหกรรม 

1,263 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 

2/2562 ร้อยละ 32.2 และลดลงจากไตร

มาส 1/2563 ร้อยละ 18.9 โดยแบ่งตาม

ฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

รายไดล้ดลงจากไตรมาส 2/2562 

และไตรมาส 1/2563 มาจากทั้งกลุ่ม  

ผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม โดยยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมท่ีลดลงมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีกระทบต่อ 

- สินคา้เปลือกแบตเตอร่ี และช้ินส่วนรถยนต์ เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงกังนั (Supply Chain Disruption) 

โรงงานผลิตรถยนตห์ลายแห่งตอ้งปิดชัว่คราวเน่ืองจากขาดช้ินส่วนสาํคญัจากผูผ้ลิตท่ีตั้งอยูใ่นประเทศท่ี Covid-19 ระบาด 

รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา 

- สินคา้ถงัสี จากการชะลอตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย ์ 

- สินคา้ลงับรรจุภณัฑ ์ลงัอุตสาหกรรม และพาเลท ลดลงตามการชะลอคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้กลุ่มคา้ปลีก ร้านอาหาร และธุรกิจ

ยานยนต ์ 

ยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลงจากการปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง และไดรั้บผลกระทบจากธุรกิจผลิต

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเผชิญกบัการหดตวัท่ีรุนแรงของกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

การงดจดังานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเล่ือนวนัหยดุช่วงเทศกาลสงกรานตส่์งผลใหก้ารบริโภคลดนอ้ยลง 

 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2563 1/2563 2/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 1,263 1,558 1,862 (32.2%) (18.9%)

กิจการในประเทศ 786 1,106 1,254 (37.3%) (28.9%)

กิจการในต่างประเทศ 477 452 608 (21.5%) 5.5%

กําไรจากการดําเนินงาน 2 54 8 (75.0%) (96.3%)

อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 0.2% 3.5% 0.4% (0.3%) (3.3%)

EBITDA* 154 210 173 (11.0%) (26.7%)

EBITDA Margin (%) 12.2% 13.5% 9.3% 2.9% (1.3%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดล้ดลงจากไตรมาส 2/2562 เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม ท่ีมีการ

ปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง และแมว้่ากาํลงัซ้ือในประเทศเวียดนามจะหดตวัจากผลกระทบของ Covid-19 แต่

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืนมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนและไตรมาสก่อนหนา้ โดยไดรั้บคาํสั่งซ้ือกลุ่ม

สินคา้ลงัใส่อาหารแหง้จากลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือท่ีมียอดการสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน 

ภาพรวมรายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมท่ีลดลง ทาํใหก้าํไรจากการดาํเนินงานลดลง โดยมีอตัรากาํไร

จากการดาํเนินงานในไตรมาส 2/2563 ร้อยละ 0.2 ลดลงจากไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 1/2563 ท่ีมีอตัรากาํไรร้อยละ 0.4 

และ 3.5 ตามลาํดบั และมี EBITDA margin ท่ีร้อยละ 12.2 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.3 ในไตรมาส 2/2562 แต่ลดลงจากร้อยละ  

13.5 ในไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหารปรับลดไดน้้อยกว่ารายไดท่ี้ลดลงเป็นหลกั 

แมว้า่กาํไรขั้นตน้จะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเล็กนอ้ย แต่กลบั

ลดลงจากไตรมาสก่อน จากราคาวตัถุดิบท่ีแนวโน้ม

ลดลงจากปีก่อน แต่มีการปรับข้ึนเล็กน้อยในไตรมาส 

2/2563 ดังแสดงในรูปท่ี 3 ส่งผลให้กําไรจากการ

ดาํเนินงานลดลงจากปีก่อนและไตรมาสก่อนหนา้ 

 
 

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 2/2563 กลุ่มบริษทัมี

รายไดจ้ากสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 78 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากทั้งไตรมาส 2/2562 

และไตรมาส 1/2563 ร้อยละ 95.0 และ 

30.0 ตามลาํดบั โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของ

ธุรกิจแม่พิมพ์ เน่ืองจากมีการส่งมอบ

แม่พิมพ์ของบริษัทย่อย  ขณะท่ีไม่ มี

ยอดขายของธุรกิจเครือข่าย เน่ืองจากการ

ลดขนาดธุรกิจเครือข่ายและโอนไป  

เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจขายตรงในตอนปลายปี 2562  

            สายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 12 ลา้นบาท และมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิด

เป็นร้อยละ 15.4 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2562 ซ่ึงขาดทุน 16 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2563 ซ่ึงมีกาํไร 6 ลา้นบาท 

EBITDA margin เป็นกาํไรร้อยละ 17.9 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึงขาดทุนร้อยละ 30.0 และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีมีกาํไรร้อย

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %YoY %QoQ

2/2563 1/2563 2/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 78 60 40 95.0% 30.0%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 78 60 37 110.8% 30.0%

ธุรกิจอื่นๆ 0 0 3 (100.0%) 0.0%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 12 6 (16) (175.0%) 100.0%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 15.4% 10.0% (40.0%) 55.4% 5.4%

EBITDA* 14 9 (12) (216.7%) 55.6%

EBITDA Margin (%) 17.9% 15.0% (30.0%) 47.9% 2.9%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ละ 15.0 เน่ืองจากการติดตามส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ ทาํใหรั้บรู้รายไดข้องธุรกิจแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน 

 

3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 8,067 ลา้นบาท 

ลดลงจาํนวน 405 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,388 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 349 

ลา้นบาทจากการติดตามการชาํระหน้ีอย่างใกล้ชิดและ

สมัพนัธ์กบัการลดลงของยอดขาย 

 สินคา้คงเหลือ 1,076 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 101 

ลา้นบาทจากนโยบายการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

ลดการจัดเก็บและระบายสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกบัการ

ส่งมอบสินคา้แม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,013 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 172 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายสุทธิเป็น

หลกั ขณะท่ีมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมในประเทศเวยีดนามเพ่ือขยายตลาด 

 

หน้ีสินรวม 4,180 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 346 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 741 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 175 ลา้นบาทจากการลดการสัง่ซ้ือตามคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ท่ีลดลง 

 ภาระหน้ีเงินกูย้มื 2,621 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 229 ลา้นบาทแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 9 ลา้นบาท และ

เงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 220 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวตามกาํหนด  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,887 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 59 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน และผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 1,388           1,737           (349)

สินค้าคงเหลือ 1,076           1,177           (101)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,013           4,185           (172)

รวมสินทรัพย*์ 8,067           8,472           (405)

เจ้าหนี้การค้า 741              916              (175)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,694           1,703           (9)

เงินกู้ยืมระยะยาว 927              1,147           (220)

รวมหนี้สิน* 4,180           4,526           (346)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 3,887           3,946           (59)

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 6230 ม.ิย. 63
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4. กระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 154 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จาํนวน 530 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจาก

การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาก  

ยอดสัง่ซ้ือท่ีลดลงตามยอดขาย  

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 130 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการลงทุนซ้ือสินทรัพย์

ถาวร เพ่ือเพ่ิมกาํลงัผลิตของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 246 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะยาวลดลง และมีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม  

ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้

หมุนเวียน และเงินกูร้ะยะยาวมากกวา่ 3,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมี

กระแสเงินสดเพ่ือการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินไตร

มาส 2/2563 เท่ากบั 1.0 เท่า ใกลเ้คียงกบั ณ 

ส้ินไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 1/2563 ซ่ึง

เท่ากบั 1.0 เท่า ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบายในการ

ติดตามเก็บหน้ีจากลูกหน้ีการค้า และการ

ระบายสินคา้คงเหลือขณะเดียวกนัก็ลดภาระ

หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียควบคู่ไปกับการขยาย

ระยะเวลาการจ่ายชําระเจ้าหน้ีการค้า เพ่ือ

เสริมสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดให้กับ

กลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัเช่ือมัน่

วา่สินทรัพยห์มุนเวียนยงัคงเพียงพอต่อการ

ชาํระหน้ีระยะสั้น 

 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

6 เดือน 6 เดือน

2563 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 530             576

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (130) (72)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (246) (591)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 154 (87)

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

2/2563 1/2563 2/2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.0 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 80.7 84.8 83.3

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 68.3 62.5 67.8

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 47.0 52.9 40.5

วงจรเงินสด วัน 102.0 94.4 110.6

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % (1.6) 1.0 (1.6)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % (1.6) 0.9 (1.4)

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.1 1.2 1.3

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.6 0.6 0.8

หน่วยรายการ
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อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 102.0 วนัลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 

ซ่ึงเท่ากบั 110.6 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 94.4 วนั เน่ืองจาก 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 80.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 และ

ไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 83.3 วนั และ 84.8 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจากลูกหน้ีลดลงในสดัส่วนท่ีมากกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 68.3 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 

และไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 67.8 วนั และ 62.5 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจากสดัส่วนของสินคา้คงเหลือท่ีมากกวา่ตน้ทุนขาย  

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 47.0 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 

ซ่ึงเท่ากบั 40.5 วนั แต่ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 52.9 วนั จากการขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระเจา้หน้ี 

เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกิจการ  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.6 เท่ากบั ณ ส้ินไตรมาส 

2/2562 แต่ลดลงจาก ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบักาํไรร้อยละ 1.0 ตามผลประกอบการท่ีลดลง ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นก็

ลดลงเช่นกนั  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.6 ลดลงเม่ือเทียบ

กบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.4 และลดลงจาก ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบักาํไรร้อยละ 0.9 ตามผล

ประกอบการท่ีลดลง ขณะท่ีสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานลดลงจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 1.1 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ิน

ไตรมาส 2/2562 และส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า และ 1.2 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจากหน้ีสินรวมโดยเฉพาะภาระหน้ีเงินกู้

ลดลงมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง  

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 0.6 เท่า 

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.8 เท่า แต่เท่ากบัส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 0.6 เท่า เน่ืองจากสัดส่วน

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 
 

 

6. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในคร่ึงปีหลงั 2563 

6.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในไทยท่ีมีอตัราการติดเช้ือท่ีลดลง จึงคาดวา่รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมโรคมากข้ึน เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั ประกอบกบัมาตรการการช่วยเหลือและกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ทาํให้

เกิดการใชจ่้ายในหมวดสินคา้และบริการท่ีจาํเป็นต่อชีวติประจาํวนัมากข้ึน จะสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึน จึงคาดวา่

ยอดขายในประเทศในช่วงคร่ึงปีหลงัจะปรับตวัดีข้ึน สาํหรับยอดขายส่งออกยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงแมว้า่
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หลายประเทศเร่ิมผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและผ่อนปรนการเดินทางมากข้ึน แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงการป้องกนั Covid-19 อยา่ง

ต่อเน่ือง ดงันั้น คาดวา่แนวโนม้การส่งออกในช่วงคร่ึงปีหลงัจะปรับตวัดีข้ึนกวา่คร่ึงปีแรก  

สาํหรับกิจการในต่างประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ยงัมีความไม่แน่นอน อาจยงัส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายของบริษทัย่อยทั้งในประเทศเวียดนามและอินเดีย เน่ืองจากรัฐบาลอินเดียยงัเล่ือนการ lockdown ออกไปเป็นระยะ 

คาดวา่ผลประกอบการจะปรับตวัดีข้ึนในไตรมาส 4 เพราะเขา้สู่เทศกาลสาํคญัของปี โดยจะพยายามผลกัดนัการระบายสินคา้คง

คลงัใหม้ากท่ีสุด ดว้ยการนาํเสนอรูปแบบสาํหรับบรรจุภณัฑใ์หม่ท่ีใชเ้ป็นของขวญั การออกโปรโมชัน่พิเศษต่างๆเพ่ือจูงใจผูจ้ดั

จาํหน่ายและร้านคา้ปลีก ตลอดจนการขายผา่นช่องทางออนไลน์  

 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของกิจการในประเทศคาดวา่ยอดขายจะลดลงในไตรมาส 3/2563 เน่ืองจากประเทศไทยเขา้สู่ฤดู

ฝน บางจังหวดัประสบกับภัยธรรมชาติ อีกทั้ งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่บางธุรกิจท่ีได้รับ

ผลกระทบรุนแรงจาก Covid-19 เช่น ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัชา้ จึงอาจมีผลกระทบต่อยอดจาํหน่ายบรรจุ

ภณัฑเ์คร่ืองด่ืมภายในประเทศ และสาํหรับกิจการในประเทศเวียดนามคาดวา่ยอดขายทรงตวัตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของ

เวยีดนาม ขณะท่ีรัฐบาลเวยีดนามไดอ้อกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการลดภาษีและใหเ้งินช่วยเหลือประชาชน อยา่งไรก็ตาม 

คาดวา่จะยงัคงรักษาระดบัอตัรากาํไรขั้นตน้ไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน  

กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆของกิจการในประเทศและต่างประเทศยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์ผลกระทบของ Covid-19 และ

ภาวะเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม กิจการในต่างประเทศมีแผนรองรับ 2 ส่วนคือ การเพ่ิมสัดส่วนการขายดว้ยการพฒันา

สินคา้ใหม่เพ่ิมเติมสาํหรับลูกคา้รายเดิม และการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่ม OEM นอกจากน้ี ยงัมีแผนในการลงทุนเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัอีกดว้ย  

 

6.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ยอดขายแม่พิมพย์งัคงทรงตวัจากแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์ยงัชะลอตวั รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ท่ียงัไม่แน่นอน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการติดตามเพ่ือส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

 
โดยรวม จากการท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร รวมศูนยง์านหลายส่วนเพ่ือให้เกิดการกระชบัและ

คล่องตวัในการบริหารงาน การลดจาํนวนสาขาพิธีกรขายตรงท่ีไม่ทาํกาํไรเม่ือปีท่ีผา่นมา ทาํให้บริษทัฯสามารถลดค่าใชจ่้าย

ลงได้ในระดบัหน่ึง แต่ก็มีปัจจัยภายนอกอย่าง Covid-19 เขา้มาตั้งแต่ตน้ปีทาํให้ยอดขายลดลงมาก บริษทัฯไดติ้ดตาม

สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด และปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับกบัผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่ไปกบัการควบคุมค่าใชจ่้าย และ

เนน้การบริหารจดัการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีนเป็นหลกั  
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7. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

7.1 การปรับโครงสร้างกจิการ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯ

ให้กบับริษทัยอ่ย คือ บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั (“โคราช ไทย เทค”) ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือรวมศูนยฐ์านการผลิตหลกั

ของสายธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยใหอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัเดียว 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563  บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนกิจการบางส่วน เพ่ือโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออก โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนในระบบขายตรงและขายปลีก ซ่ึงประกอบด้วยทรัพย์สินและหน้ีสินในการ

ดาํเนินงาน รวมถึงพนกังานจาํนวนหน่ึงใหก้บั โคราช ไทย เทค  

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ท่ีผ่านมาการทาํรายการดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 ของสินทรัพยท่ี์โอนและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีโอนมีจาํนวนประมาณ 282 ลา้นบาท และ 123 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 


