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ท่ี SITHAI-1101/63 

        11 พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

มาส 3/2563 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติั

โดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ผลการดาํเนินงานรวมในไตรมาส 

3/2563 ปรับตวัดีข้ึนโดยขาดทุนลดลงเม่ือ

เทียบกับไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 

3/2562 โดยมีรายได้ 1,698 ล้านบาท 

เ พ่ิ ม ข้ึ น เ ม่ื อ เ ที ย บ กับ ไ ต ร ม าส 2/2563 

จาํนวน 151 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.8 แต่

ลดลงจากไตรมาส 3/2562 จาํนวน 354 

ล้านบาท หรือร้อยละ 17.3 เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

Covid-19 ผ่อนคลายมากข้ึนกว่าในไตร

มาส 2/2563 ซ่ึงผลกระทบจากสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทัว่โลก ทาํใหห้ลายกิจการปิดตวัลง อตัราการวา่งงานเพ่ิม

สูงข้ึน กระทบต่อรายไดข้องประชาชน แมจ้ะมีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมโรคแลว้ในไตรมาส 3/2563 แต่ประชาชนก็ยงั

มีความกงัวลและระมดัระวงัการใชจ่้ายอยู่ ส่งผลให้รายไดท้ั้ งกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและผลิตภณัฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปีก่อน แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 164 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนจาํนวน 35 ลา้นบาทหรือร้อยละ 27.1 แต่ลดลง

จาํนวน 29 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2562 โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 9.7 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.4 

ในไตรมาส 2/2563 และร้อยละ 9.4 ในไตรมาส 3/2562 อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม

บริษทั การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การปรับลดจาํนวนบุคลากรให้เหมาะกบักาํลงัการผลิตและขนาด

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %QoQ %YoY

3/2563 2/2563 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 1,698 1,547 2,052 9.8% (17.3%)

กําไรขั้นต้น 164 129 193 27.1% (15.0%)

กําไรขั้นต้น (%) 9.7% 8.4% 9.4% 1.3% 0.3%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (18) (40) (36) 55.0% 50.0%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (1.1%) (2.6%) (1.8%) 1.5% 0.7%

EBITDA* 179 156 170 14.7% 5.3%

EBITDA Margin (%) 10.5% 10.1% 8.3% 0.5% 2.3%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (34) (64) (47) 46.9% 27.7%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) (2.0%) (4.1%) (2.3%) 2.1% 0.3%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (31) (58) (52) 46.6% 40.4%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.012) (0.021) (0.019) 42.9% 36.8%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)



 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ไตรมาส 3/2563 

2 

ขององคก์ร รวมถึงราคาวตัถุดิบหลกัท่ีลดลง กลุ่มบริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 18 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุน

จากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.1 เปรียบเทียบกบัขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 40 ลา้นบาท และ 36 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 3/2562 ซ่ึงคิดเป็นอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.6 และร้อยละ 1.8 

ตามลาํดบั 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 179 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 10.5 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน 23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.7 และเพ่ิมข้ึน

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.3 โดยในไตรมาส 3/2563 น้ีมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 34 ลา้น

บาท ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯขาดทุนจาํนวน 31 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนต่อหุ้น 0.012 บาท ขาดทุนลดลงจากไตร

มาส 2/2563 และไตรมาส 3/2562 ท่ีขาดทุนต่อหุน้ 0.021 บาท และ 0.019 บาท ตามลาํดบั 

 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ในไตรมาส 3/2563 รายได้จาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

283 ล้านบาท เ พ่ิม ข้ึนจากไตรมาส 

2/2563 ร้อยละ 37.4 แต่ลดลงจากไตร

มาส 3/2562 ร้อยละ 18.9 โดยแบ่งตาม

ฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

 ยอดขายในประเทศลดลงจาก  

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %QoQ %YoY

3/2563 2/2563 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 283 206 349 37.4% (18.9%)

กิจการในประเทศ 216 164 251 31.7% (13.9%)

กิจการในต่างประเทศ 67 42 98 59.5% (31.6%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (21) (54) (47) 61.1% 55.3%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (7.4%) (26.2%) (13.5%) 18.8% 6.0%

EBITDA* (2) (30) (26) 93.3% 92.3%

EBITDA Margin (%) (0.7%) (14.6%) (7.4%) 13.9% 6.7%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ผลกระทบท่ีรุนแรงของ Covid-19 โดยเฉพาะในไตรมาส 2/2563 ท่ีสะทอ้นผลกระทบท่ีรุนแรง ยอดขายลดลงอยา่งเป็น

สาระสาํคญั การปิดกิจการของธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนทาํใหเ้กิดการเลิกจา้งและการวา่งงาน แต่หลงัจากมีการผอ่นคลายมาตรการปิด

เมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทไดป้รับตวัดีข้ึน แมจ้ะฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ขณะเดียวกนัยอดขายส่งออกก็ได้รับ

ผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลก โดยในไตรมาส 3/2563 มียอดขายส่งออก

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563 จากการมาตรการ lockdown ท่ีผ่อนคลายลง ลูกคา้ต่างประเทศมีการสั่งสินคา้เพ่ิมข้ึน

รวมถึงการส่งมอบสินคา้ท่ีถูกเล่ือนมาจากไตรมาสก่อน สาํหรับค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใน

ไตรมาส 3/2563 อ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่มีแนวโนม้แขง็ค่าข้ึนจากไตรมาสก่อน (ดงัแสดงใน

รูปท่ี 2) ทั้งหมดน้ีส่งผลใหภ้าพรวมยอดขายในประเทศและส่งออกลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่เพ่ิมข้ึนจากไตร

มาสก่อนหนา้ 

 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศเวียดนามและอินเดียเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2563 แต่ลดลงเม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศเวียดนามมีการระบาดในระลอก 2 ท่ี

ส่งผลให้ยอดขายตกลงในเดือนสิงหาคม ซ่ึงช่องทางท่ีไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมากคือตวัแทนจาํหน่าย ผูค้า้ส่งในกลุ่ม 

Traditional trade และร้านอาหาร แต่ก็สามารถกลบัมาฟ้ืนตวัในช่วงเดือนกนัยายน ส่วนประเทศอินเดียในไตรมาส 3/2563 

เร่ิมมีการผ่อนคลายและอนุญาตให้มีกิจกรรมบางอย่างสําหรับประชาชนทัว่ไป ซ่ึงแมว้่าการระบาดของ Covid-19 จะ

กระทบต่อการจดักิจกรรมเยีย่มเยยีนลูกคา้ของเหล่าสมาชิกนกัธุรกิจขายตรง แต่ก็ขายผา่นส่ือสงัคมออนไลนม์ากข้ึน   

ภาพรวมรายไดท่ี้ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในไตรมาส 

3/2563 จาํนวน 21 ลา้นบาท โดยอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 7.4 ขาดทุนลดลงจากไตรมาส 

2/2563 ท่ีมีอตัราขาดทุนร้อยละ 26.2 และลดลงจากไตรมาส 3/2562 ท่ีมีอตัราขาดทุนร้อยละ 13.5 EBITDA margin มี
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ขาดทุนลดลงจากร้อยละ 14.6 ในไตรมาส 2/2563 และขาดทุนร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 3/2562 เป็นขาดทุนร้อยละ 0.7 ใน

ไตรมาส 3/2563 เน่ืองจากสัดส่วนยอดขายของช่องทางท่ีมีกาํไรขั้นตน้สูงเพ่ิมข้ึน มีการปรับโครงสร้างกิจการท่ีมีการ

โอนยา้ยกิจการบางส่วนของหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออกให้กับบริษทัย่อย เพ่ือรวมศูนยฐ์านการผลิตหลกัของสายธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนในประเทศไทยใหอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัเดียว ทาํใหมี้การบริหารจดัการไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหารลดลงจากค่าใชจ่้ายส่งออก การปิดสาขาพิธีกรท่ีไม่ทาํกาํไรของกลุ่มธุรกิจขายตรง การปรับลดจาํนวน

พนกังาน และการตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น จึงทาํใหมี้ผลขาดทุนท่ีลดลงจากปีก่อนและไตรมาสก่อนหนา้  

 

2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 3/2563 รายไดจ้าก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

1,339 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 

2/2563 ร้อยละ 6.0 แต่ลดลงจากไตร

มาส 3/2562 ร้อยละ 19.1 โดยแบ่งตาม

ฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ราย ได้เ พ่ิม ข้ึนจ าก ไตร มาส 

2/2563 แต่ลดลงจากไตรมาส 3/2562  

มาจากทั้งกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม โดยยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมท่ี

ลดลงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีกระทบต่อ: 

- สินคา้เปลือกแบตเตอร่ี และช้ินส่วนรถยนต ์เกิดจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงกังนั (Supply Chain Disruption) 

โรงงานผลิตรถยนตห์ลายแห่งตอ้งปิดชัว่คราวเน่ืองจากขาดช้ินส่วนสาํคญัจากผูผ้ลิตท่ีตั้งอยูใ่นประเทศท่ี Covid-19 ระบาด 

รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในไตรมาสท่ี 2/2563  มาตรการคลาย lockdown ทาํใหย้อดสัง่ซ้ือเร่ิมกลบัเขา้มาในไตรมาสท่ี 

3/2563 

- สินคา้ถงัขยะ ลดลงจากการชะลอการเบิกใชจ่้ายของภาครัฐและงบท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือถงัขยะ 

- สินคา้ลงับรรจุภณัฑ ์ลงัอุตสาหกรรม และพาเลท ลดลงตามการชะลอคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้กลุ่มคา้ปลีก ร้านอาหาร และธุรกิจ

ยานยนต ์จากผลกระทบของ Covid-19 

- สินคา้ถงัสี มียอดขายเพ่ิมข้ึนหลงัจากร้านคา้ Modern trade ซ่ึงเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายขนาดใหญ่กลบัมาเปิดขาย

ตามปกติ รวมถึงไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้แบรนดใ์หม่ๆทั้งในและต่างประเทศ   

 

ยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลงจากการปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง ซ่ึงแมจ้ะมีการผ่อนคลายมาตรการ

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %QoQ %YoY

3/2563 2/2563 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 1,339 1,263 1,656 6.0% (19.1%)

กิจการในประเทศ 871 786 1,111 10.8% (21.6%)

กิจการในต่างประเทศ 468 477 545 (1.9%) (14.1%)

กําไรจากการดําเนินงาน 26 2 16 1,200.0% 62.5%

อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 1.9% 0.2% 1.0% 1.8% 1.0%

EBITDA* 177 154 179 14.9% (1.1%)

EBITDA Margin (%) 13.2% 12.2% 10.8% 1.0% 2.4%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ควบคุมโรค และมาตรการเยียวยาต่างๆจากรัฐบาล แต่เศรษฐกิจก็ยงัฟ้ืนตวัไม่ไดม้าก เน่ืองจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอยูใ่น

ระดบัตํ่า ทาํใหป้ระชาชนระมดัระวงัการใชจ่้าย ส่งผลใหก้ารบริโภคลดนอ้ยลง 

 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดล้ดลงจากไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัยอ่ยใน

ประเทศเวยีดนามเป็นหลกั ซ่ึงมีการปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง ประกอบกบัมีการระบาดของ Covid-19 รอบ 2 

ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลงในไตรมาสน้ี อยา่งไรก็ตามยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม

อ่ืนมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนและไตรมาสก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม

เร่ิมดาํเนินการผลิต ส่งผลให้ยอดขายเปลือกแบตเตอร่ีเพ่ิมข้ึน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมกลบัมาก่อสร้างไดต้ามนโยบาย

รัฐบาล ส่งผลให้ยอดขายถงัสีเพ่ิมข้ึน และไดรั้บคาํสั่งซ้ือกลุ่มสินคา้ตระกร้าใส่สินคา้จากร้าน Modern trade และ Super 

market เพ่ิมข้ึน 

ภาพรวมรายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมลดลง ขณะท่ีกาํไรจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยมีอตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 3/2563 ร้อยละ 1.9 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 3/2562 ท่ีมีอตัรากาํไรร้อย

ละ 0.2 และ 1.0 ตามลาํดบั และมี EBITDA margin ท่ีร้อยละ 13.2 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 3/2562 ท่ีมี  

EBITDA margin ท่ีร้อยละ 12.2 และร้อยละ 10.8 

ตามลาํดบั เน่ืองจากราคาวตัถุดิบท่ีลดลงจากปีก่อน ดงั

แสดงในรูปท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี

ประสิทธภาพเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหารก็ลดลงจากการปรับลดค่าใช้จ่ายส่งเสริม

การขาย และค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร ส่งผลให้กาํไรจาก

การดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนและไตรมาสก่อนหนา้ 

 
 

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 3/2563 กลุ่มบริษทั

มีรายไดจ้ากสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ 

76 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2563 

ร้อยละ 2.6 แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 

3/2562 ร้อยละ 61.7 เน่ืองจากมีการส่ง

มอบแม่พิมพ์ของกลุ่มบริษัทมากข้ึน 

ขณะท่ีไม่มียอดขายของธุรกิจเครือข่าย 

เน่ืองจากการลดขนาดธุรกิจเครือข่าย 
 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส %QoQ %YoY

3/2563 2/2563 3/2562 +/(-) +/(-)

รายได้ 76 78 47 (2.6%) 61.7%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 76 78 46 (2.6%) 65.2%

ธุรกิจอื่นๆ 0 0 1 0.0% (100.0%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (22) 12 (5) (283.3%) (340.0%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (28.9%) 15.4% (10.6%) (44.3%) (18.3%)

EBITDA* (19) 14 (2) (235.7%) (850.0%)

EBITDA Margin (%) (25.0%) 17.9% (4.3%) (42.9%) (20.7%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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และโอนไปเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจขายตรงในตอนปลายปี 2562  

            สายธุรกิจแม่พิมพ์และอ่ืนๆมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน 22 ลา้นบาท และมีอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อ

ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 28.9 ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563 ซ่ึงมีกาํไร 12 ลา้นบาท และไตรมาส 3/2562 ซ่ึงขาดทุน 5 

ลา้นบาท EBITDA margin แสดงผลเป็นขาดทุนร้อยละ 25.0 ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีมีกาํไรร้อยละ 17.9 และปี

ก่อนซ่ึงขาดทุนร้อยละ 4.3 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงจากการปรับราคาขายลงเพ่ือใหแ้ข่งขนัในตลาดได ้

 

3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2562 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 7,889 ลา้น

บาท ลดลงจาํนวน 583 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ี

สาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,334 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

403 ลา้นบาทจากการติดตามการชาํระหน้ีอย่างใกลชิ้ด

และสมัพนัธ์กบัการลดลงของยอดขาย 

 สินคา้คงเหลือ 939 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 238 

ลา้นบาทจากนโยบายการสั่งผลิตตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

ลดการจดัเก็บและระบายสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกับ

การส่งมอบสินคา้แม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,921 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 264 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่ายสุทธิ

เป็นหลกั ขณะท่ีมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมในประเทศเวยีดนามเพ่ือขยายตลาด 

 

หน้ีสินรวม 4,001 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 525 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 736 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 180 ลา้นบาทจากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานและนโยบายการ

สัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็น 

 ภาระหน้ีเงินกูย้มื 2,495 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 355 ลา้นบาทแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 8 ลา้นบาท และ

เงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 347 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวตามกาํหนด  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,888 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 58 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน และผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 

 

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 1,334           1,737           (403)

สินค้าคงเหลือ 939              1,177           (238)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,921           4,185           (264)

รวมสินทรัพย*์ 7,889           8,472           (583)

เจ้าหนี้การค้า 736              916              (180)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,695           1,703           (8)

เงินกู้ยืมระยะยาว 800              1,147           (347)

รวมหนี้สิน* 4,001           4,526           (525)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 3,888           3,946           (58)

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

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

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 293 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จาํนวน 888 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจาก

การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนจาก

ยอดสัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํแป็น  

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 209 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการลงทุนซ้ือสินทรัพย์

ถาวร เพ่ือเพ่ิมกาํลงัผลิตของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 386 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะยาวลดลง ขณะท่ีมีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม และเบิกเงินกูร้ะยะสั้น

ของบริษทัยอ่ยในประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชห้มุนเวยีนในกิจการ 

ณ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้

หมุนเวียน และเงินกูร้ะยะยาวมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมี

กระแสเงินสดเพ่ือการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินไตร

มาส 3/2563 เท่ากบั 1.0 เท่า ใกลเ้คียงกบั 

ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 

3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 1.0 เท่า ทั้งน้ีเน่ืองจาก

นโยบายในการติดตามเก็บหน้ีจากลูกหน้ี

การค้า และการระบายสินค้าคงเหลือ

ขณะเดียวกนัก็ลดภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย

ควบคู่ไปกับการขยายระยะเวลาการจ่าย

ชาํระเจ้าหน้ีการคา้ เพ่ือเสริมสภาพคล่อง

ด้านกระแสเ งินสดให้กับก ลุ่มบริษัท 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  ก ลุ่ ม บ ริ ษัท เ ช่ือ มั่น ว่ า

สินทรัพยห์มุนเวียนยงัคงเพียงพอต่อการ
 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

9 เดือน 9 เดือน

2563 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 888             1,001

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (209) (96)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (386) (979)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 293 (74)

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

3/2563 2/2563 3/2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.0 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 70.7 80.7 81.1

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 55.1 68.3 70.0

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 43.2 47.0 41.7

วงจรเงินสด วัน 82.6 102.0 109.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % (0.9) (1.6) (1.1)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % (0.9) (1.6) (1.1)

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 1.1 1.2

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.5 0.6 0.7

หน่วยรายการ
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ชาํระหน้ีระยะสั้น 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 82.6 วนัลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั เม่ือเทียบ

กบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 ซ่ึงเท่ากบั 102.0 วนั และส้ินไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 109.4 วนั เน่ืองจาก 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 70.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 

และไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 80.7 วนั และ 81.1 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจากการบริหารจดัการลูกหน้ีใหล้ดลงในสัดส่วนท่ี

มากกวา่ยอดขายท่ีลดลง 

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 55.1 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 

และไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 68.3 วนั และ 70.0 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจากการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและการส่งมอบ 

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 43.2 วนั ลดลงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินไตรมาส 

2/2563 ซ่ึงเท่ากบั 47.0 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 41.7 วนั จากการขยายระยะเวลาการจ่าย

ชาํระเจา้หน้ี เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกิจการ ประกอบกบัการสัง่ซ้ือท่ีลดลงตามความจาํเป็น  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 0.9 ขาดทุนลดลงจาก ณ 

ส้ินไตรมาส 2/2563 และ ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.6 และ 1.1 ตามลาํดบั ตามผลประกอบการท่ีมี

ขาดทุนลดลง ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ก็ลดลงเช่นกนั  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบัขาดทุนร้อยละ 0.9 ขาดทุน

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 และ ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบัขาดทุนร้อยละ 1.6 และ 1.1 ตามลาํดบั ตาม

ผลประกอบการท่ีมีขาดทุนลดลง ขณะท่ีสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานลดลงจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 1.0 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินไตรมาส 2/2563 และส้ินไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 1.1 เท่า และ 1.2 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจากหน้ีสินรวมโดยเฉพาะภาระ

หน้ีเงินกูล้ดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินระยะยาวตามกาํหนดเป็นหลกั 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 0.5 เท่า 

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 และ ณ ส้ินไตรมาส 3/2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.6 เท่า และ 0.7 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจาก

สดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ไตรมาส 3/2563 

9 

6. คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี 2563 

6.1 สายธุรกจิพลาสติก 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

จากการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยยงัมีความเส่ียงท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตวั อาทิเช่น ความเส่ียงจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีอาจกลบัมาระบาดรุนแรงอีกคร้ังทั้งในและต่างประเทศ ยอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

และภาคส่งออกของไทย และอาจทาํให้ประชาชนเกิดความต่ืนตระหนกท่ีจะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆได ้

รวมถึงอาจตอ้งมีการใชม้าตรการท่ีเขม้งวดเพ่ือควบคุมโรคระบาดอีกคร้ัง ความเส่ียงดา้นการเมืองของไทยท่ีมีความร้อนแรง

เพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีผา่นมาจากการท่ีมีกลุ่มประชาชนออกมาชุมนุมชัว่คราว ซ่ึงหากสถานการณ์เร่ิมรุนแรงและยืดเยื้อยอ่มส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจไทยได ้และความเส่ียงจากการปิดกิจการมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ยอ่มส่งผลให้อตัราการวา่งงานเพ่ิมข้ึน 

กระทบต่อการอุปโภคบริโภคของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากข้ึน ก็เป็น

ทิศทางท่ีดีข้ึนสาํหรับยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกของกิจการในประเทศในไตรมาส 4/2563 แมภ้าพรวมทั้งปีจะลดลง

จากปีก่อนก็ตาม  

สาํหรับกิจการในต่างประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ยงัมีความไม่แน่นอน และท่ีประเทศ

เวยีดนามไดเ้กิดการระบาดระลอก 2 อาจส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเวียดนามชา้ลง ขณะท่ีประเทศอินเดียยงัมีผูติ้ดเช้ือ

สูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก ซ่ึงแมว้า่จะยงัมีปัจจยัเส่ียงอยู ่แต่คาดวา่สถานการณ์ในไตรมาส 4/2563 จะมีทิศทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจาก

เขา้สู่เทศกาลสําคญัของปี การจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนอาจเร่ิมกลบัมาดีข้ึน โดยภาพรวมยอดขายทั้งปีของกิจการใน

ต่างประเทศจะลดลงจากปีก่อน 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศคาดวา่ยอดขายในไตรมาส 4/2563 จะเพ่ิมข้ึนจาก

ไตรมาสก่อน เน่ืองจากเขา้สู่ช่วงเทศกาลปลายปี ทาํให้มีการบริโภคเพ่ิมข้ึน แต่ภาพรวมทั้งปี 2563 จะลดลงจากปี 2562 จาก

ผลกระทบท่ีรุนแรงของ Covid-19 ซ่ึงแมจ้ะมีมาตรการผอ่นคลายการควบคุมโรคระยะต่างๆ และรายจ่ายภาครัฐ แต่เศรษฐกิจ

ไทยก็มีการฟ้ืนตวัค่อนขา้งชา้ ประกอบกบัการเผชิญกบัภยัธรรมชาตินํ้ าท่วมในไทย และเวียดนามก็เผชิญกบัพายไุตฝุ้่ นโม

ลาเบทางตอนกลางของประเทศ อีกทั้งยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ี Covid-19 จะกลบัมาระบาดรุนแรงอีกคร้ัง ปัญหาความขดัแยง้ทาง

การเมืองของไทย รวมถึงราคาวตัถุดิบท่ีลดลงจากปีก่อน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขายบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของทั้งกิจการใน

ประเทศ และกิจการในประเทศเวยีดนาม 

กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆของกิจการในประเทศและต่างประเทศคาดวา่ยอดขายในไตรมาส 4/2563 จะเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส

ก่อน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ และขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยูต่ลอด แต่

สาํหรับทั้งปี 2563 จะลดลงจากปี 2562 เน่ืองจากผลกระทบของ Covid-19 เป็นหลกั 
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6.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

กลุ่มแม่พิมพค์าดว่ายอดขายในไตรมาส 4/2563 และทั้งปี 2563 จะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการ

ติดตามเพ่ือส่งมอบงานให้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และมีการเพ่ิมฐานลูกคา้งานแม่พิมพท่ี์นอกเหนือไปจากกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต ์ 

 
โดยรวม จากการท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างองคก์ร รวมศูนยง์านหลายส่วนเพ่ือให้เกิดการกระชบัและ

คล่องตวัในการบริหารงาน การลดจาํนวนสาขาพิธีกรขายตรงท่ีไม่ทาํกาํไรเม่ือปีท่ีผา่นมา ทาํให้บริษทัฯสามารถลดค่าใชจ่้าย

ลงได้ในระดบัหน่ึง แต่ก็มีปัจจัยภายนอกอย่าง Covid-19 เขา้มาตั้งแต่ตน้ปีทาํให้ยอดขายลดลงมาก บริษทัฯไดติ้ดตาม

สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด และปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับกบัผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่ไปกบัการควบคุมค่าใชจ่้าย และ

เนน้การบริหารจดัการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีนเป็นหลกั ซ่ึงในไตรมาสท่ี 3 ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯไดด้าํเนินการ

ในแนวทางท่ีถูกตอ้งท่ามกลางวกิฤต Covid-19 ในคร้ังน้ี 

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 


