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ท่ี SITHAI-0501/64 

        13 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท่ี 1/2564 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

ในไตรมาส 1/2564 กลุ่มบริษทัมี

ผลประกอบการดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของผู ้ถือหุ้นบริษัทฯ  63 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 75 จากปีก่อนซ่ึงมีกําไร

จาํนวน 36 ลา้นบาท แมว้า่ยอดขายจะลดลง

ร้อยละ 3.5 หรือ 68 ลา้นบาทเป็น 1,855 

ลา้นบาทจากกิจการในประเทศเป็นหลัก 

ขณะท่ีกิจการในต่างประเทศมีสัญญาณท่ีดี

ต่อเน่ือง  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 245 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 3 ลา้นบาท   

หรือร้อยละ 1.2 อตัรากาํไรขั้นตน้ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12.6 เป็นร้อยละ 13.2 จากผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม

บริษทั การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ถึงแมว้า่ราคา

วตัถุดิบหลกัในปีน้ีจะเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

           กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 59 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 3.2 

เทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.8  และมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทาง

การเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) จาํนวน 250 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 13.5 เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 12.7 หรือเพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท โดยมีกาํไรต่อหุ้น 0.023 บาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2563 ท่ีมีกาํไรต่อหุ้น 0.013 

บาท  

 

 

 

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2564 1/2563 +/(-) %

รายได้ 1,855 1,923 (68) (3.5%)

กําไรขั้นต้น 245 242 3 1.2%

กําไรขั้นต้น (%) 13.2% 12.6% 0.6% 5.0%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 59 34 25 73.5%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 3.2% 1.8% 1.4% 79.9%

EBITDA* 250 244 6 2.5%

EBITDA Margin (%) 13.5% 12.7% 0.8% 6.2%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 68 38 30 78.9%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) 3.7% 2.0% 1.7% 85.5%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 63 36 27 75.0%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.023 0.013 0.010 76.9%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 

 

2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ในไตรมาส 1/2564 รายได้จาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

313 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 

1/2563 ร้อยละ 2.6 โดยแบ่งตามฐาน

การดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

 ภาพรวมยอดขายของกิจการใน

ประเทศลดลงเล็กน้อย โดยมาจาก

ยอดขายส่งออกเป็นหลกั จากการแพร่   

ระบาดของโรคติดเช้ือ Covid-19 ท่ียงัส่งผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลัก HORECA ใน

สหรัฐอเมริกาและยโุรป  ประกอบกบัค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีแข็งค่าตั้งแต่ปลายปี 2563 ซ่ึง

แมจ้ะอ่อนตวัลงในปลายไตรมาส 1/2564 แต่ก็ยงันอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) ขณะท่ียอดขาย

ภายในประเทศเพิ่มข้ึนจากการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายใหม่ๆ รวมถึงการขายตรงและส่วนงาน Srithai Super Outlet จาก

การปรับทีมผูบ้ริหารการขาย การขายผ่านโมเดลธุรกิจแบบ Online to Offline (O2O) และการเพ่ิมความหลากหลายของ

สินคา้  

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2564 1/2563 +/(-) %

รายได้ 313 305 8 2.6%

กิจการในประเทศ 240 247 (7) (2.8%)

กิจการในต่างประเทศ 73 58 15 25.9%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 6 (27) 33 122.2%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 1.9% (8.9%) 10.8% 121.7%

EBITDA* 23 (5) 28 560.0%

EBITDA Margin (%) 7.3% (1.6%) 9.0% 548.2%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)



 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  ไตรมาส 1/2564 

3 

 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดจ้ากบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศเวยีดนามและอินเดียเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 โดยเฉพาะในประเทศ

เวยีดนามท่ีมีการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจค่อนขา้งเร็ว การบริโภคของประชาชนกลบัมาเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทาง 

Traditional market ในกลุ่มตวัแทนจาํหน่าย ผูค้า้ส่ง และคา้ปลีกเพ่ิมข้ึนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเวียดนาม (Tet) และ

ยอดขายกลุ่ม HORECA เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากร้านอาหารกลบัมาเปิดให้บริการ และมีการขยายสาขาของร้านอาหารมากข้ึน 

ขณะเดียวกนัยอดขายของประเทศอินเดียปรับตวัดีข้ึนจากการเร่งระบายสินคา้คงเหลือแมมี้การระบาดท่ีรุนแรง 

กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในไตรมาส 1/2564 มีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 6 ลา้นบาท (อตัรากาํไร

จากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.9) ปรับตวัดีข้ึนจากไตรมาส 1/2563 ซ่ึงขาดทุนจาํนวน 27 ลา้นบาท (อตัราขาดทุน

จากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 8.9) EBITDA margin ร้อยละ 7.3 ในไตรมาส 1/2564 ดีข้ึนจากไตรมาส 1/2563 ท่ีมี 

EBITDA margin ขาดทุนร้อยละ 1.6 เน่ืองจากผลของการปรับโครงสร้างกิจการท่ีทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีการควบคุมคา่ใชจ่้ายใน

การดาํเนินงานไดดี้ข้ึน ถึงแมว้า่ตน้ทุนราคาวตัถุดิบจะสูงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อนก็ตาม ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงกลุ่มบริษทั

สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

ในไตรมาส 1/2564 รายไดจ้าก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

1,500 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 

1/2563 ร้อยละ 3.7 โดยแบ่งตามฐาน

การดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ร า ย ไ ด้ล ด ล ง จ า ก ไ ต ร ม า ส 

1/2563 มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุ

ภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน  

อุตสาหกรรมในบางกลุ่มสินคา้ โดยยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 

ท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อน การชะลอของการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย กระทบต่อยอดขายบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัฯ 

           สาํหรับยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม กลุ่มสินคา้ท่ีมียอดขายลดลง ไดแ้ก่: 

- สินคา้บรรจุภณัฑ์อาหาร ยอดส่งออกลดลงจากผลกระทบของ Covid-19 และปัญหาในการขนส่ง ขณะท่ียอดขาย

ภายในประเทศ ลูกคา้รายใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ส่งผลใหย้อดขายของบริษทัฯลดลง 

- สินคา้ลงันํ้ าด่ืมและลงับรรจุภณัฑ ์ยอดขายลดลง เน่ืองจากลูกคา้เล่ือนคาํสั่งซ้ือและลดปริมาณความตอ้งการจาก Covid-19  

จากเดิมท่ีสัง่ซ้ือเพ่ือเตรียมงานเทศกาลสงกรานต ์ 

- สินคา้ถงัขยะ ยอดขายลดลงจากการเล่ือนการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล ท่ีมีผลกระทบต่อโครงการประมูลจดัซ้ือถงั

ขยะของภาครัฐ 

ขณะท่ี กลุ่มสินคา้ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ 

- สินคา้ถงัสี มียอดขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วง high season และมีการจดัรายการส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภคจาํนวนมาก 

- สินคา้เฟอร์นิเจอร์ ไดรั้บงานในโครงการพิเศษ ทาํใหย้อดขายเพ่ิมข้ึน 

- สินคา้เปลือกแบตเตอร่ี ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์เร่ิมฟ้ืนตวั 

 กิจการในต่างประเทศ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2653 เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ถงัสี ท่ีมีการพฒันาสินคา้รุ่นใหม่ๆร่วมกบัลูกคา้จาํนวนมากในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา และวางตลาด

ในช่วงไตรมาส 1/2564 และกลุ่มสินคา้ตะกร้าสาํหรับลูกคา้ Modern trade ซ่ึงเติบโตเร็วในประเทศเวียดนาม ทาํให้มียอด

สัง่ซ้ือมาอยา่งต่อเน่ืองในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ของเวียดนาม (Tet) ขณะท่ีรายไดจ้ากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของ

บริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามลดลง จากการชะลอการสัง่ซ้ือเพ่ือเตรียมออกสินคา้ตวัใหม่  

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในไตรมาส 1/2564 มีกาํไรจาํนวน 57 ลา้นบาท (อตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 3.8) ดีข้ึนเล็กน้อยจากไตรมาส 1/2563 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 54 ลา้นบาท (อตัรา

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2564 1/2563 +/(-) %

รายได้ 1,500 1,558 (58) (3.7%)

กิจการในประเทศ 1,040 1,106 (66) (6.0%)

กิจการในต่างประเทศ 460 452 8 1.8%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 57 54 3 5.6%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 3.8% 3.5% 0.3% 9.6%

EBITDA* 200 210 (10) (4.8%)

EBITDA Margin (%) 13.3% 13.5% (0.1%) (1.1%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 3.5) EBITDA margin ร้อยละ 13.3 ในไตรมาส 1/2564 ลดลงเล็กนอ้ยจากไตร

มาส 1/2563 ท่ีแสดงร้อยละ 13.5 ทั้งน้ี แมว้า่รายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมจะลดลง และราคาวตัถุดิบหลกั

ท่ีสูงกวา่ปีก่อนมาก ดงัแสดงในรูปท่ี 4 โดยมีประเภทของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตแต่ละกลุ่มสินคา้ ดงัต่อไปน้ี  

 

- PP COPO ใชส้าํหรับสินคา้ถงัสี ลงับรรจุภณัฑ ์และเปลือกแบตเตอร่ี  

- PP HOMO ใชส้าํหรับสินคา้เฟอร์นิเจอร์  

- HDPE ใชส้าํหรับสินคา้พาเลท ถงัขยะ ลงันํ้ าด่ืม และฝาขวดนํ้ า  

- PET ใชส้าํหรับสินคา้ขวดนํ้ า  

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ควบคู่ไปกบัการวางแผนการสั่งซ้ือและการผลิต การควบคุม

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ทาํใหส้ามารถสร้างกาํไรจากการดาํเนินงานเช่นเดียวกบัปีก่อน  

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากสาย

ธุ ร กิ จ แ ม่ พิ ม พ์ใ น ไ ต ร ม า ส  1/2564 

จาํนวน 42 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 

1/2563 ร้อยละ 30.0 จากการชะลอการ

ส่งมอบแม่พิมพ์ของบริษัทย่อยแห่ง

หน่ึงในประเทศ 

ผลการดาํเนินงานของสายธุรกิจ

แม่พิมพใ์นไตรมาส 1/2564 เป็น  

ขาดทุนจาํนวน 4 ลา้นบาท (อตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 9.5) ลดลงจากไตรมาส 1/2563 ซ่ึงมีกาํไร

จาํนวน 6 ลา้นบาท (อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 10.0) EBITDA margin เป็นขาดทุนร้อยละ 2.4 ในไตร

มาส 1/2564 ลดลงจากไตรมาส 1/2563 ซ่ึงมีกาํไรร้อยละ 15.0 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2564 1/2563 +/(-) %

รายได้ 42 60 (18) (30.0%)

ธุรกิจแม่พิมพ์ 42 60 (18) (30.0%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (4) 6 (10) (166.7%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (9.5%) 10.0% (19.5%) (195.2%)

EBITDA* (1) 9 (10) (111.1%)

EBITDA Margin (%) (2.4%) 15.0% (17.4%) (115.9%)

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่  

3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2563    

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 

7,950 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 291 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,541 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

211 ลา้นบาท โดยเฉพาะลูกหน้ีกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงไตร

มาสสุดทา้ยของปีก่อน 

 สินคา้คงเหลือ 906 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 46 

ล้านบาท จากการสํารองวตัถุดิบมากข้ึน เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบของตน้ทุนราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,724 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 58 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาเป็นหลกั  

หน้ีสินรวม 4,040 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 174 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 995 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 197 ลา้นบาทจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนก่อนท่ีจะมีการปรับราคา 

 ภาระหน้ีเงินกูย้มื 2,294 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 86 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 67 ลา้นบาท และ

เงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 19 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืตามกาํหนด  

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,910 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 117 ลา้นบาท จากผลกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน  

4. กระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 150 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จาํนวน 297 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจากผล

ประกอบการท่ีดีข้ึนและภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย

ไดรั้บคืนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศ  

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  

จาํนวน 43 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการลงทุนซ้ือสินทรัพยถ์าวรลดลง 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 104 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะยาวลดลง ขณะท่ีมีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม  

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ�น

(ลดลง)

ลูกหนี้การค้า 1,541         1,330        211

สินค้าคงเหลือ 906            860           46

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,724         3,782        (58)

รวมสินทรัพย*์ 7,950         7,659        291

เจ้าหนี้การค้า 995            798           197

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,579         1,646        (67)

เงินกู้ยืมระยะยาว 715            734           (19)

รวมหนี้สิน* 4,040         3,866        174

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 3,910         3,793        117

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 6331 มี.ค. 64

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

3 เดือน 3 เดือน

2564 2563

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 297          213

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (43) (65)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (104) (112)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 150 36

(หน่วย: ล้านบาท)
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ณ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกถอน ซ่ึงประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้

หมุนเวยีน และเงินกูร้ะยะยาว รวมมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท 

5. อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินไตร

มาส 1/2564 เท่ากบั 1.0 เท่า ใกลเ้คียงกบั 

ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 1.0 เท่า

เช่นกัน จากนโยบายการบริหารจัดการ

สินทรัพย์ควบคู่ไปกับหน้ีสิน เพ่ือเสริม

สภาพคล่องและกระแสเงินสดให้กบักลุ่ม

บริษทั  

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ 

ส้ินไตรมาส 1/2564 ปรับตวัดีข้ึนมาก โดย 
 

เท่ากบั 69.8 วนัลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 94.4 วนั เน่ืองจาก 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 74.8 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 

ซ่ึงเท่ากบั 84.8 วนั เน่ืองจากการบริหารการจดัเก็บหน้ี  

 ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 50.6 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 

ซ่ึงเท่ากบั 62.5 วนั เน่ืองจากการบริหารจดัการการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ การจดัเก็บสินคา้คงเหลือและการส่งมอบ 

 ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 55.6 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 

1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 52.9 วนั จากการขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระเจา้หน้ี เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกิจการ ควบคู่ไปกบัการ

บริหารจดัการตน้ทุน  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบัร้อยละ 1.7 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินไตรมาส 

1/2563 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 1.0 ตามผลประกอบการท่ีดีข้ึน  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบัร้อยละ 1.7 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.9 จากผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานลดลงจาก

ค่าเส่ือมราคาเป็นหลกั 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 1.0 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 1.2 เท่า เน่ืองจากหน้ีสินรวมโดยเฉพาะภาระหน้ีเงินกูล้ดลงจากการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส

1/2564 1/2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 74.8 84.8

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 50.6 62.5

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 55.6 52.9

วงจรเงินสด วัน 69.8 94.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 1.7 1.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 1.7 0.9

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 1.2

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.4 0.6

รายการ หน่วย
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เป็นหลกั 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 0.4 เท่า 

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ ส้ินไตรมาส 1/2563 ซ่ึงเท่ากบั 0.6 เท่า เน่ืองจากสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียลดลงมาก 
 

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

 

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

      กรรมการและเลขานุการบริษทั 
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