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ชัว่คราวเน่ืองจ

องจากบริษทัผูผ้

มยานยนตช์ะลอ

สาํหรับธุรกิจโร

ายเพิม่ข้ึน 

รเบิกใชจ่้ายของ

กการชะลอการ

ตรมาส 2 ท่ีมีม

ตรการควบคุมโ

ลงันํ้ าด่ืม มียอด

งไตรมาสสุดท้

ลงจากภาพรวม

หก้ารบริโภคลด

งจากผลิตภณัฑ์

อง Covid-19 

อ่ืนมียอดขายที

ตารางท่ี 3: 

รายได้
กิจการใน
กิจการใน

กาํไร (ขาดท
อตัรากาํไร 
EBITDA*
EBITDA M
หมายเหตุ:
*EBITDA ไม

 

ovid-19 ท่ีกระท

จากปัญหาห่วงโ

ากขาดช้ินส่วน

ผลิตรถยนตใ์นไ

อตวัและเร่ิมกลบั

รงภาพยนตร์ได้

งภาครัฐและงบ

รสัง่ซ้ือ  

าตรการควบคุม

โรคมากข้ึน 

ขายใกลเ้คียงกบั

า้ย 

มเศรษฐกิจท่ียงั

นอ้ยลง 

ฑบ์รรจุภณัฑเ์ครื

และการปรับรา

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี

สรุปผลการดาํเนิน

นประเทศ
นต่างประเทศ
ทนุ) จากการดาํเนิน
 (ขาดทนุ) จากการด

Margin (%)

ม่รวมรายไดอ้ื่นและส

(หน่วย: 

คาํอธิบายแล

ทบต่อ: 

โซ่อุปทานเกิดภ

นสาํคญัจากผูผ้ลิ

ไทยเพิ่มวนัหยดุ

บมาดีข้ึนในช่วง

ดรั้บผลกระทบจ

ท่ีจะใชใ้นการจั

ม Covid-19 ท่ีเข

บปีก่อน แมจ้ะมี

งชะลอตวั การ

ร่ืองด่ืมของบริษ

าคาขายตามราค

ก่อน เน่ืองจาก

นงานกลุ่มผลิตภัณฑ

นงาน
ดาํเนินงานต่อยอด

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ล้านบาท)

ละการวเิคราะห

ภาวะชะงกังนั (

ลิตท่ีตั้งอยูใ่นปร

ดมากข้ึนในช่วง

งคร่ึงปีหลงั 

จาก Covid-19 

จดัซ้ือถงัขยะ 

ขม้งวด แต่ยอด

มีการชะลอคาํส

งดจดักิจกรรม

ษทัยอ่ยในประ

คาวตัถุดิบท่ีลด

กบริษทัผลิตรถ

ฑ์เพื่องานอุตสาหก

5,50
3,71
1,79

9
ขาย (%) 1.6%

69
12.7

นลงทุนในบริษทัร่วม

2563

ห์ของฝ่ายจดักา

(Supply Chain 

ระเทศท่ี Covid

งวนัหยดุยาวเพื่

มียอดขายลดล

ดขายกลบัมาเพิม่

ส่ังซ้ือจากลูกคา้

มต่างๆ การว่าง

ะเทศเวียดนามเป็

ดลง อยา่งไรก็ต

ถจกัรยานยนต์แ

รรม

+/(
09 7,024 (1,5
17 4,786 (1,0
92 2,238 (4
90 (32) 1
% (0.5%) 2.
98 628
7% 8.9% 3

2562

 

าร  ปี 2563 

 

Disruption) 

-19 ระบาด 

พือ่ลดตน้ทุน

ลง ในขณะท่ี

มข้ึนในช่วง

าในช่วงไตร

งานเพิ่มข้ึน 

ป็นหลกั ซ่ึง

าม ยอดขาย

แห่งใหม่ใน

% YoY
(-) %
515) (21.6%)
069) (22.3%)
446) (19.9%)
122 381.3%
1% 458.6%
70 11.1%
.7% 41.7%

4 



ประเทศเ

เวียดนาม

market เพ

ภ

จากการด

12.7 เพิ่ม

8.9 โดย

แสดงใน

ประสิทธิ

และบริห

การขายแ

การดาํเนิ
 

2.2 สาย
ใ

จากสาย

ลา้นบาท

16.1 เ

ของบริ

ยอดขาย

การลดข

เป็นส่วน

ปลายปี 2

            ส

ยอดขายค

EBITDA

ลดลงจาก
 

 

 

 

 

 

เวียดนามเร่ิมดาํ

ม ส่งผลใหย้อด

พิม่ข้ึน 

ภาพรวมรายไดข้

ดาํเนินงานในปี

มข้ึนจากปี 2562

ราคาวตัถุดิบที

นรูปท่ี 3 การป

ธิภาพเพิ่มข้ึน ข

หารก็ลดลงจาก

และค่าใชจ่้ายด้

นินงานเพิ่มข้ึนจ

ยธุรกิจแม่พมิ
ในปี 2563 กลุ่

ธุรกิจแม่พิมพแ์

ท เพิ่มข้ึนจากปี

น่ืองจากมีการ

ษัทย่อยมากข้ึ

ยของธุรกิจเครื

นาดธุรกิจเครือ

นหน่ึงของธุรกิจ

2562 
สายธุรกิจแม่พิม

คิดเป็นร้อยละ 

A margin แสด

กการปรับราคา

 

าเนินการผลิต ส

ขายถงัสีเพิ่มข้ึน

ของกลุ่มผลิตภั

 2563 ร้อยละ 1

2 ท่ีมี EBITDA 

ท่ีลดลงเม่ือเทีย

รับปรุงกระบ

ณะเดียวกนัค่าใ

กการปรับลดค่

า้นบุคลากร ส่

ากปีก่อน 

พ์และอ่ืน  ๆ

มบริษทัมีรายไ

และอ่ืนๆ 25

 2562 ร้อยล

ส่งมอบแม่พิม

ข้ึน  ขณะท่ีไม่

อข่าย เน่ืองจา

อข่ายและโอนไ

จขายตรงในตอ

มพแ์ละอ่ืนๆมี

 13.1 ขาดทุนล

ดงผลเป็นขาดท

ขายลงเพื่อใหแ้

ส่งผลใหย้อดขา

น และไดรั้บคาํ

ณัฑเ์พื่องานอตุ

1.6 เพิม่ข้ึนจากปี

 margin ท่ีร้อยล

ยบกับปีก่อน ด

วนการผลิตให้

ใชจ่้ายในการข

ค่าใช้จ่ายส่งเสริ

ส่งผลใหก้าํไรจ

ได้

52 

ละ 

พ์

มี

ก

ป

น

ขาดทุนจากกา

ลดลงจากปี 256

ทุนร้อยละ 8.7 

แข่งขนัในตลาด

ตารางท่ี 4: 

รายได้
ธุรกิจแม่
ธุรกิจอ่ืน

กาํไร (ขาดท
อตัรากาํไร 
EBITDA*
EBITDA M
หมายเหตุ:
*EBITDA ไม

 

ายเปลือกแบตเต

าสั่งซ้ือกลุ่มสินค

ตสาหกรรมลดล

ปี 2562 ท่ีมีอตัร

ละ 

ดัง

ห้มี

าย

ริม

าก

ารดาํเนินงาน 3

62 ซ่ึงมีอตัราขา

ขาดทุนลดลงจ

ดได ้แมค่้าใชจ่้า

 สรุปผลการดาํเนิน

พิ่มพ์
นๆ
ทนุ) จากการดาํเนิน
 (ขาดทนุ) จากการ

Margin (%)

ม่รวมรายไดอ้ื่นและส

(หน่วย: 

คาํอธิบายแล

ตอร่ีเพ่ิมข้ึน ธุร

คา้ลงับรรจุใส่สิ

ลง แต่มีกาํไรจา

ราขาดทุนร้อยล

33 ลา้นบาท แล

าดทุนจากการด

จากปีก่อนท่ีมีข

ยดา้นบุคลากรจ

นงานสายธุรกิจแม่พ

นงาน
ดาํเนินงานต่อยอด

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

 ล้านบาท)

ละการวเิคราะห

รกิจอสังหาริมท

สินคา้จากร้าน M

กการดาํเนินงา

ละ 0.5 และมี EB

ละมีอตัราขาดท

ดาํเนินงานต่อย

ขาดทุนร้อยละ 8

จะลดลงจากปีก

พิมพ์และอ่ืนๆ

2
2

(
ดขาย (%) (13.1

(
(8.7

นลงทุนในบริษทัร่วม

2563

ห์ของฝ่ายจดักา

ทรัพยเ์ติบโตข้ึน

Modern trade 

นเพิ่มข้ึน โดยมี

BITDA margin

ทุนจากการดาํเ

อดขายคิดเป็นร้

8.8 เน่ืองจากกาํ

ก่อน 

+/
52 217
52 210

0 7
(33) (32)
1%) (14.7%) 1
(22) (19)
7%) (8.8%) 0

ม

3 2562

 

าร  ปี 2563 

นในประเทศ

และ Super 

มีอตัรากาํไร

n ท่ีร้อยละ  

 

 

เนินงานต่อ

ร้อยละ 14.7 

าไรขั้นตน้ท่ี

% YoY
/(-) %

35 16.1%
42 20.0%
(7) (100.0%)
(1) (3.1%)

.7% 11.2%
(3) (15.8%)

.0% 0.3%

5 



3. ฐาน
เ

ธนัวาคม

บาท ลดล

สาํคญั ดั



407 ลา้

และสมัพ



ลา้นบาท

ลดการจั

เพื่อเพิ่ม

การส่งมอ



เป็นหลกั
 

หน้ีสินรว



สัง่ซ้ือวตั



และเงินกู
 

ส่วนของ

เปล่ียนแป

 

 

 

 

 

 

 

นะการเงินรว
ม่ือเปรียบเทียบ

ม 2563 กลุ่มบ ิ

ลงจาํนวน 813 

งัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้

านบาทจากการ

พนัธ์กบัการลดล

 สินคา้คงเหลือ

ทจากนโยบายก

ดัเก็บและระบ

สภาพคล่องใน

อบสินคา้แม่พิม

 ท่ีดิน อาคารแ

ก ขณะท่ีมีการลง

วม 3,866 ลา้นบ

 เจา้หน้ีการคา้

ตถุดิบเท่าท่ีจาํเป็

 ภาระหน้ีเงินกู้

กูร้ะยะยาวลดลง

งผูถื้อหุน้ 3,793

ปลงนโยบายกา

 

วม 
บกบั ณ ส้ินปี 

ริษทัมีสินทรัพ

 ลา้นบาท ประ

า 1,330 ลา้นบ

ติดตามการชาํร

ลงของยอดขาย

อ 860 ลา้นบาท

การสั่งผลิตตาม

บายสินคา้คงเหล

นเงินทุนหมุนเ

มพข์องบริษทัย่

และอุปกรณ์ 3,

งทุนในเคร่ืองจั

บาท ลดลงจาํนว

 798 ลา้นบาท

ปน 

กูย้ืม 2,380 ลา้น

งจาํนวน 413 ล้

3 ลา้นบาท ลด

ารบญัชีจากการ

2562 ณ วนัที

พยร์วม 7,659 ล

ะกอบดว้ยรายก

บาท ลดลงจาํน

ระหน้ีอย่างใกล

 

ท ลดลงจาํนวน 

คาํสั่งซ้ือจากลู

ลือของกลุ่มบริ

เวียน ประกอบ

อย 

782 ลา้นบาท 

จกัรเพิ่มในประเ

วน 660 ลา้นบา

ท ลดลงจาํนวน

นบาท ลดลงจาํ

ลา้นบาท จากกา

ลงจาํนวน 153

รปรับใชม้าตรฐ

 

ท่ี 31 

ลา้น

ารท่ี

นวน 

ลชิ้ด

 317 

กคา้ 

ริษทั

บกับ

 ลดลงจาํนวน 4

เทศเวียดนามเพื

าท ประกอบดว้

 118 ลา้นบาท

านวน 470 ลา้น

รจ่ายชาํระคืนเงิ

3 ลา้นบาท จา

านการรายงาน

ตารา

ลูกหนี
สินค้
ท่ีดิน 
รวมสิ
เจา้ห
เงินกู ้
เงินกู ้
รวมห
รวมส
หมาย
*ผลรว

คาํอธิบายแล

403 ลา้นบาทจ

พื่อขยายตลาด 

ยรายการท่ีสาํคั

ทจากการบริหา

นบาทแบ่งเป็นเ

งินกูย้มืระยะยา

ากผลขาดทุนจา

ทางการเงิน กลุ

งที ่5: รายการสําค

น้ีการคา้
า้คงเหลือ 
 อาคารและอุปกรณ
สินทรัพย์*
น้ีการคา้
กูยื้มระยะส้ัน
กูยื้มระยะยาว
หน้ีสิน*
สว่นของผูถื้อหุ้น*
ยเหต:ุ
วมท ัง้หมดจากงบแส

(หน่วย: ล้านบาท

ละการวเิคราะห

จากค่าเส่ือมราค

คญั ดงัน้ี 

ารจดัการห่วงโซ

เงินกูร้ะยะสั้นล

าวตามกาํหนด  

ากการดาํเนินงา

ลุ่มเคร่ืองมือทาง

คัญในงบแสดงฐาน

1,33           
86              

ณ์ 3,78           
7,65           

79              
1,64           

73              
3,86           
3,79           

สดงฐานะการเงินรวม

ท) 31 ธ.ค. 6

ห์ของฝ่ายจดักา

คาและการตดัจาํ

ซ่อุปทานและน

ลดลงจาํนวน 57

 

าน และผลกระ

งการเงิน 

นะการเงิน

30 1,737           
60 1,177           
82 4,185           
59 8,472           
98 916              
46 1,703           
34 1,147           
66 4,526           
93 3,946           

ม

31 ธ.ค. 6263

 

าร  ปี 2563 

 

าหน่ายสุทธิ

นโยบายการ

7 ลา้นบาท 

ทบจากการ

เพ ิม่ขึ้น
(ลดลง)

(407)
(317)
(403)
(813)
(118)

(57)
(413)
(660)
(153)
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4. กระ
ก

เงินสดเพิ



จาํนวน 

ลูกหน้ีกา

การจ่าย

แรงงาน 

หน้ีอ่ืนจา



ถาวร เพื่อ



ของเงินกู้

ของบริษั

ณ 

หมุนเวียน

กระแสเงิน

5. อัตรา

อัตราส่วน

อัต

2563 เท่าก

2562 ซ่ึง

การติดตา

การระบาย

ภาระหน้ีสิ

ขยายระยะ

เพื่อเสริม

ใหก้บักลุ่ม

ะแสเงินสด 
กลุ่มบริษทัมีเงิน

พ่ิมข้ึนจาํนวน 2

 เงินสดไดรั้บ

1,064 ลา้นบ

ารคา้และสินคา้

ผลประโยชน์

 และการลดลงข

ากยอดสัง่ซ้ือวตั

 เงินสดใชไ้ป

อเพ่ิมกาํลงัผลิต

 เงินสดใชไ้ป

กูย้มืระยะยาวลด

ษทัยอ่ยในประเท

 31 ธันวาคม

น และเงินกูร้ะย

นสดเพือ่การดาํเ

าส่วนทางกา

นสภาพคล่อง 

ตราส่วนสภาพ

กบั 1.0 เท่า ใก

เท่ากบั 1.0 เท่

มเก็บหน้ีจากลู

ยสินคา้คงเหลือ

สินท่ีมีดอกเบ้ีย

ะเวลาการจ่ายชํ

สภาพคล่องแล

มบริษทั  

 

นสดและรายกา

286 ลา้นบาท โด

บจากกิจกรรมด

บาท ลดลงจากปี

าคงเหลือลดลงจ

์พนักงานตาม

ของเจา้หน้ีการค

ตถุดิบเท่าท่ีจาํแ

ปในกิจกรรมลง

ตของบริษทัยอ่ย

ปในกิจกรรมจดั

ดลง ขณะท่ีมีกา

ทศเพ่ิมข้ึนเพื่อใ

ม 2563 กลุ่มบ

ะยาวมากกว่า 

เนินงานไดอ้ยา่

ารเงนิ 

พคล่อง  ณ  ส้ิน

ลเ้คียงกบั ณ ส้ิน

ท่า จากนโยบาย

ลูกหน้ีการคา้ แ

ขณะเดียวกนัก็

ยควบคู่ไปกับก

ชาํระเจา้หน้ีการ

ละกระแสเงินส

รเทียบเท่า

ดยมาจาก 

ดาํเนินงาน 

ปีก่อนจาก

จากปีก่อน 

มกฎหมาย

คา้และเจา้ 

ป็น 

งทุน จาํนวน 28

ยในประเทศเวีย

ดหาเงิน จาํนวน

ารเบิกเงินกูร้ะย

ใชห้มุนเวียนใน

บริษทัยงัมีวงเงิ

4,000 ลา้นบา

งเพียงพอ 

นปี 

นปี 

ยใน

และ

ลด

การ

รคา้ 

สด

ต

เงิ
เงิ
เงิ
เงิ

ตารางที ่

อัตราส่ว
อตัราส

อัตราส่ว
ระยะ
ระยะ
ระยะ
วงจรเ

อัตราส่ว
อตัราผ
อตัราผ

อัตราส่ว
อตัราส
อตัราส

 

84 ลา้นบาท เพิม่

ยดนาม 

น 494 ลา้นบาท 

ยะยาวเพิม่ของบ

นกิจการ 

ินสินเช่ือท่ียงัไ

าท ดว้ยตน้ทุนท

ตารางที ่6:  งบก

งินสดสุทธิจาก
งินสดสุทธิ (ใช ้
งินสดสุทธิ (ใช ้
งินสดสุทธิเพิม่

(หน

 7: อัตราส่วนทางก

วนสภาพคล่อง
สว่นสภาพคลอ่ง

วนเงินทนุหมุนเวยี
เวลาเกบ็หน้ีจากลูก
เวลาของสินคา้คงเ
เวลาจา่ยชาํระเจา้ห
เงินสด

วนแสดงความสาม
ผลตอบแทนตอ่ผูถื้
ผลตอบแทนจากสิน

วนวิเคราะห์โครงส
สว่นหน้ีสินตอ่สว่น
สว่นหน้ีสินท่ีมภีาร

คาํอธิบายแล

มข้ึนเม่ือเทียบกั

 ลดลงจากปีก่อ

บริษทัยอ่ยในปร

ไม่ไดเ้บิกถอน 

ทางการเงินท่ีเห

กระแสเงินสด

กจิกรรมดาํเนิน
ชไ้ปใน) กจิกรร
ชไ้ปใน) กจิกรร
มข้ึน (ลดลง)

น่วย:  ล้านบาท

การเงินทีสํ่าคัญ

ยน
กคา้
เหลือ
หน้ีการคา้

มารถในการหากําไร
ือหุ้น
นทรัพย์เพื่อการดาํ

สร้างทางการเงิน
นของผูถื้อหุ้น
ระดอกเบ้ียสุทธิตอ่

รายการ

ละการวเิคราะห

กบัปีก่อนเน่ืองจ

นเน่ืองจากยอด

ระเทศเวียดนาม

 ซ่ึงประกอบดว้

หมาะสม ทาํให้

นงาน
รมลงทุน
รมจดัหาเงิน

ท)

ร

เนินงาน

สว่นของผูถื้อหุ้น

ห์ของฝ่ายจดักา

จากการลงทุนซ้ื

ดการชาํระคืนตา

ม และเบิกเงินกู้

วยเงินเบิกเกินบ

เ้ช่ือมัน่ไดว้่ากล

12 เดือน
2563

1,064         
(284)
(494)
286

เทา่ 1.0

วนั 69.7
วนั 50.3
วนั 46.6
วนั 73.3

% (2.6)
% (2.5)

เทา่ 1.0
เทา่ 0.5

2563หน่วย

 

าร  ปี 2563 

 

้อสินทรัพย์

ามกาํหนด

ร้ะยะสั้น

บญัชี เงินกู้

ลุ่มบริษทัมี

 

12 เดือน
2562

1,330
(120)

(1,301)
(91)

1.0

70.7
52.4
40.8
82.3

) (5.4)
) (5.0)

1.1
0.6

2562
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อัตราส่วน

กล
สาระสาํคญั


เน่ืองจากก


เน่ืองจากก


40.8 วนั จ
ความจาํเป็

อัตราส่วน


2562 ซ่ึงเท


เทียบกบั 
จาํหน่าย 

อัตราส่วน


2562 ซ่ึงเท
หลกั ขณะ


เม่ือเทียบก
ลดลง 

 
 

6. คาดก

6.1 สายธุ

กลุ่มผลิตภ

เศ

ของโรค 

ขบัเคล่ือน

ทิศทางท่ีดี

ข้ึน ซ่ึงจะท

นเงนิทุนหมุนเวี

ลุ่มบริษทัมีวงจ
ญ เม่ือเทียบกบั
 ระยะเวลาเก็
การบริหารจดักา
 ระยะเวลาข
การบริหารจดักา
 ระยะเวลาจ่
จากการขยายระ
ปน  

นแสดงความสาม
 อตัราผลตอ
ท่ากบัขาดทุนร้อ
 อตัราผลตอ
ณ ส้ินปี 2562 

นโครงสร้างทางก
 กลุ่มบริษทัมี
ท่ากบั 1.1 เท่า เน
ะท่ีส่วนของผูถื้อ
 กลุ่มบริษทั
กบั ณ ส้ินปี 25

การณ์ภาพร

ธุรกิจพลาสตกิ

ภณัฑ์เคร่ืองใช้ใน

รษฐกิจไทยใน ี

การฉีดวคัซีนใ

นเศรษฐกิจต่อไ

ดีข้ึนจากปี 2563

ทาํใหมี้ผลประก

 

ยน 

จรเงินสด (Cash
 ณ ส้ินปี 2562 
ก็บหน้ีจากลูกค้
ารลูกหน้ีใหล้ด
องสินคา้คงเหลื
ารสินคา้คงเหลื
จ่ายชาํระเจา้หน้ี
ะยะเวลาการจ่า

มารถในการหา
อบแทนต่อส่วน
อยละ 5.4  
บแทนจากสินท
ซ่ึงเท่ากบัขาด

การเงนิ 
มีอตัราส่วนหน้ี
น่ืองจากหน้ีสิน
อหุน้ลดลงนอ้ย
มีอตัราส่วนหนี

562 ซ่ึงเท่ากบั 0

วมธุรกิจใน ี

ก 

ในครัวเรือน 

ปี 2564 ยงัมีค

ในประเทศไท

ป โดยกลุ่มบริษ

3 ภายใตส้ถานก

กอบการที่ดีข้ึน

h Cycle) 
 ซ่ึงเท่ากบั 82.3
า้ ณ ส้ินปี 2563
ลงในสดัส่วนที
ลือ ณ ส้ินปี 256
ลือและการส่งมอ
น้ีการคา้ ณ ส้ินปี
ายชาํระเจา้หน้ี 

กําไร 
นของผูถื้อหุ้น ณ

ทรัพยเ์พื่อการด
ทุนร้อยละ 5.0 

น้ีสินต่อส่วนขอ
นรวมโดยเฉพาะ
กวา่ 
น้ีสินท่ีมีภาระด
0.6 เท่า เน่ืองจา

ปี 2564 

ความเส่ียงท่ีไดรั้

ทย และมาตรก

ษทัคาดว่ายอด

การณ์ Covid-19

  

 

ณ ส้ินปี 2563 
 วนั เน่ืองจาก 
3 เท่ากบั 69.7 วั
ท่ีมากกวา่ยอดข
63 เท่ากบั 50.3 ว
อบ 
ปี 2563 เท่ากบั
 เพื่อรักษาสภา

ณ ส้ินปี 2563 เท

ดาํเนินงาน ณ ส้ิ
 ขณะท่ีสินทรัพ

องผูถื้อหุน้ ณ สิ
ะภาระหน้ีเงินกูล้

ดอกเบ้ียสุทธิต่อ
ากสัดส่วนหน้ีส

รับผลกระทบจ

การผ่อนคลายต

ขายในปี 2564 

9 ท่ีผอ่นคลายม

คาํอธิบายแล

 ปรับตวัดีข้ึนม

วนั ลดลงเม่ือเที
ายท่ีลดลง 
วนั ลดลงเม่ือเที

 46.6 วนั เพิ่มข้ึ
พคล่องของกิจ

ท่ากบัขาดทุนร้

ส้ินปี 2563 เท่าก
พยเ์พ่ือการดาํเนิ

ส้ินปี 2563 เท่า
ลดลงจากการจ่

อส่วนของผูถื้อ
สินท่ีมีภาระดอ

าก Covid-19 

ต่างๆท่ีจะช่วย

 ทั้งในประเท

ากข้ึน ควบคู่กบั

ละการวเิคราะห

มาก โดยเท่ากบั

ทียบกบั ณ ส้ินปี

ทียบกบั ณ ส้ินปี

ข้ึนเม่ือเทียบกบั
จการ ประกอบ

ร้อยละ 2.6 ขา

กบัขาดทุนร้อย
นินงานลดลงจา

ากบั 1.0 เท่า ล
จ่ายชาํระหน้ีสิน

หุ้น ณ ส้ินปี 25
อกเบ้ียลดลงมา

ซ่ึงข้ึนอยู่กบักา

ให้ทุกภาคส่ว

ศและส่งออกข

บการบริหารจดั

ห์ของฝ่ายจดักา

บ 73.3 วนัลดล

ปี 2562 ซ่ึงเท่ากั

ปี 2562 ซ่ึงเท่ากั

บ ณ ส้ินปี 2562
กบัการสั่งซ้ือที

าดทุนนอ้ยลงจา

ละ 2.5 ขาดทุน
ากค่าเส่ือมราคา

ลดลงเม่ือเทียบกั
นระยะยาวตามก

563 เท่ากบั 0.5
ากกว่าส่วนของ

ารควบคุมการแ

นต่างๆค่อยๆฟื

ของกิจการในป

ดการท่ีมีประสิท

 

าร  ปี 2563 

งอย่างเป็น

กบั 70.7 วนั 

กบั 52.4 วนั 

2 ซ่ึงเท่ากบั 
ท่ีลดลงตาม

าก ณ ส้ินปี 

นลดลงเม่ือ
าและค่าตดั

กบั ณ ส้ินปี 
กาํหนดเป็น

5 เท่า ลดลง
งผูถื้อหุ้นท่ี

แพร่กระจาย

ฟ้ืนตัว เพ่ือ

ประเทศจะมี

ทธิภาพมาก
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สาํ

ลงทุนในโ

คาดว่ายอด

ออกผลิตภั
 

กลุ่มผลิตภ

ใน

ตลาดนํ้าด่ื

เวียดนาม

เศรษฐกิจ 

กล

- สิ

การเติบโต

ตอบสนอง

- 

เศรษฐกิจแ

- สิ
 

6.2 สายธุ

กล

ลูกคา้อยา่ง

 

ดงั

กระชับแล

ไดม้าก แม

ใกลชิ้ด แล

การบริหา

ดาํเนินงาน

เติบโตของ

 

 

 

าหรับกิจการใน

โครงสร้างพื้นฐ

ดขายและกาํไร

ภณัฑใ์หม่ 

ภณัฑ์เพื่องานอุต

นปี 2564 คาดว่

มบรรจุขวด พร้

มีการลงทุนใน

 ประกอบกบักา

ลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น

สินคา้บรรจุภณั

ตของธุรกิจอาห

งการใชง้านของ

สินคา้ถงัสี แล

และโครงการให

สินคา้พาเลท ลงั

ธุรกิจแม่พมิพ์

ลุ่มแม่พิมพค์าด

งต่อเน่ือง และมี

งนั้น จากการท่ี

ละคล่องตวัใน

มก้ลุ่มบริษทัจะ

ละปรับกลยทุธ์

รจดัการสภาพ

นของปี 2563 ป

งบริษทัฯในอน

 

นต่างประเทศ เ

านและการเติบ

รสําหรับกิจการ

ตสาหกรรม 

ว่ายอดขายกลุ่มผ

ร้อมกบัมีการออ

นเคร่ืองจักรแล

ารปรับราคาขาย

นๆของกิจการใ

ณฑอ์าหาร คาดว

หารประเภทสั่ง

งผูผ้ลิตอาหารแ

ะสินคา้เฟอร์นิเ

หม่ต่างๆ  

งอุตสาหกรรม 

พ์และอ่ืน  ๆ

ว่ายอดขายในปี

มีการเพ่ิมฐานลูก

บริษทัฯไดด้าํเ

การบริหารงาน

ไดรั้บผลกระท

ธ์เพื่อรองรับกบั

พคล่อง เงินทุนห

ปรับตวัดีข้ึน ข

นาคต บริษทัฯจึง

เวียดนามเป็นห

โตของภาคบริก

รในต่างประเท

ผลิตภณัฑบ์รรจ

อกผลิตภณัฑใ์ห

ละแม่พิมพเ์พ่ิม

ยเพิม่ข้ึนตามแน

ในประเทศและต

ว่ายอดขายในปี

ซ้ือไปรับประท

แปรรูป  

เจอร์ คาดว่ายอ

และลงันํ้ าด่ืม ค

ปี 2564 จะเพิ่มขึ

กคา้งานแม่พมิพ

นินการปรับโค

น การลดจาํนว

ทบจาก Covid-1

ผลกระทบต่าง

หมุนเวียน และ

ณะเดียวกนั บริ

งเช่ือมัน่วา่ผลก

 

หน่ึงในประเทศ

การท่ีดีข้ึน ขณะ

ศจะมีทิศทางที

จุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

หม่สู่ตลาดเพ่ือต

มข้ึนอย่างต่อเน่ื

นวโนม้ราคาวตั

ต่างประเทศแย

ป 2564 จะเพิ่มข้ึ

ทานท่ีบา้น ประ

อดขายในปี 256

คาดวา่ยอดขายเพ

ข้ึนจากปี 2563 

พท่ี์นอกเหนือไ

ครงสร้างองคก์

วนสาขาพิธีกรข

9 ตั้งแต่ตน้ปีท

ๆท่ีอาจเกิดข้ึน

ะกระแสเงินสด

ริษทัฯก็กาํลงัมอ

การดาํเนินงานข

คาํอธิบายแล

ศท่ีมีเศรษฐกิจเ

ะท่ีประเทศอินเ

ท่ีดีข้ึนจากการป

มจะเพิ่มข้ึนจาก

ตอบสนองลูกค้

น่ืองเพื่อรองรับ

ถุดิบท่ีเร่ิมสูงข้ึน

กตามประเภทสิ

ข้ึนจากสินคา้บร

ะกอบกบัมีแผน

64 เติบโตข้ึนใ

พิม่ข้ึนจากการข

 เน่ืองจากกลุ่มบ

ไปจากกลุ่มอุตส

รอย่างต่อเน่ือง

ขายตรงท่ีไม่ทํ

ทาํใหย้อดขายล

 ควบคู่ไปกบัก

ด รวมถึงการบ ิ

องหาโอกาสทา

ของปี 2564 จะมี

ละการวเิคราะห

ติบโตดีกว่าปร

เดียคาดว่าภาวะ

ปรับตวัโดยขยา

กปี 2563 เน่ือง

า้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

บคาํสั่งซ้ือท่ีเพิ่ม

น 

สินคา้ ดงัน้ี 

รรจุภณัฑอ์าหา

นการพฒันาสิน

นประเทศเวียด

ขยายตลาดในเชิ

บริษทัมีการติด

สาหกรรมยานย

ง รวมศูนยง์าน

ากาํไร ซ่ึงบริษั

ดลง บริษทัฯได

ารควบคุมตน้ท

ริหารทั้งห่วงโ

างธุรกิจใหม่ๆเพ

มีทิศทางท่ีดีข้ึน 

ห์ของฝ่ายจดักา

ระเทศอ่ืนๆในเ

ะเศรษฐกิจจะเร่ิ

ายฐานของกลุ่ม

จากมีการขยาย

 สาํหรับกิจการ

มข้ึนตามการข

รประเภทใชค้ร้ั

คา้ใหม่ดว้ยนวั

ดนาม จากการข

ชิงรุก 

ตามเพื่อส่งมอบ

นต ์ 

หลายส่วนเพื่อ

ษทัฯสามารถลด

ดติ้ดตามสถาน

ทุนและค่าใชจ่้า

ซ่อุปทาน ทาํ

พื่อเสริมศกัยภา

 

 

าร  ปี 2563 

อเชีย มีการ

มฟ้ืนตวั จึง

มลูกคา้และ

ยตลาดไปยงั

รในประเทศ

ยายตัวทาง

ร้ังเดียว จาก

ตักรรมเพื่อ

ขยายตวัของ

บงานใหก้บั

ใหเ้กิดการ

ดค่าใช้จ่าย

การณ์อยา่ง

าย และเนน้

าให้ผลการ

าพและการ

9 



 

  จึ

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโ

  

  

 

โปรดทราบ 

 

  

  

    

  

  

 

 ขอแ

บริษทั ศรีไทยซ

 
 

 (นายไชย

 กรรมการ

คาํอธิบายแล

แสดงความนบัถื

ซุปเปอร์แวร์ จาํ

 

วฒัน ์กลุภทัรว

รและเลขานุการ

ละการวเิคราะห

ถือ 

ากดั (มหาชน) 

าณิชย)์ 

รบริษทั 

ห์ของฝ่ายจดักา
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