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ท่ี SITHAI-0801/64 

        11 สิงหาคม 2564 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2/2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท่ี 2/2564 และคร่ึงปีแรก 2564โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท 

 

ในไตรมาส 2/2564 กลุ่มบริษทัมีผลประกอบการดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2563 โดยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้

ถือหุ้นบริษทัฯ 32 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 155.2 จากปีก่อนซ่ึงขาดทุนสุทธิจาํนวน 58 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้าํนวน 1,840 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.9 หรือ 293 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้าํนวน 3,695 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 หรือ 225 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากภาพรวมการส่งออกท่ีฟ้ืนตวั และกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศและประเทศเวียดนาม

เติบโตเพ่ิมข้ึน แมส้ถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนยงัคงเผชิญกบัปัญหาการระบาดระลอก

ใหม่ก็ตาม ขณะท่ีสถานการณ์ของประเทศในยโุรปและอเมริกาคล่ีคลายมากข้ึนและเร่ิมกลบัมาใชชี้วติไดต้ามปกติ  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ในไตรมาส 2/2564 จาํนวน 203 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563 จาํนวน 74 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 57.4 โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 11.0 ปรับเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 8.3 ในไตรมาส 2/2563 และสาํหรับช่วงคร่ึงปี

แรกมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 448 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.8 จากช่วงคร่ึงปีแรกของปีก่อน โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 12.1 

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.7 เน่ืองจากผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY

2/2564 2/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 1,840 1,547 293 18.9% 3,695 3,470 225 6.5%

กําไรขั้นต้น 203 129 74 57.4% 448 371 77 20.8%

กําไรขั้นต้น (%) 11.0% 8.3% 2.7% - 12.1% 10.7% 1.4% -

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 19 (40) 59 147.5% 78 (7) 85 1,214.3%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 1.0% (2.6%) 3.6% - 2.1% (0.2%) 2.3% -

EBITDA* 216 156 60 38.5% 466 400 66 16.5%

EBITDA Margin (%) 11.7% 10.1% 1.7% - 12.6% 11.5% 1.1% -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 31 (64) 95 148.4% 99 (25) 124 496.0%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) 1.7% (4.1%) 5.8% - 2.7% (0.7%) 3.4% -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 32 (58) 90 155.2% 95 (22) 117 531.8%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.012 (0.021) 0.033 - 0.035 (0.008) 0.043 -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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รวมถึงการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพแมร้าคาวตัถุดิบจะดีดตวัข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 2/2564 จาํนวน 19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อ

ยอดขายร้อยละ 1.0 เทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อนท่ีมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน 40 ลา้นบาทหรืออตัราขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.6 และมีกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับช่วงคร่ึงปีแรกจาํนวน 78 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไร

จากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.1 ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงคร่ึงปีแรกของปีก่อนท่ีมีอตัราขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 0.2  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 216 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 11.7 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.1 หรือเพ่ิมข้ึน 60 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน และสาํหรับคร่ึงปีแรกมี EBITDA จาํนวน 466 ลา้นบาท หรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.6 ปรับตวั

ดีข้ึนจากร้อยละ 11.5 เม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกของปีก่อน โดยมีกาํไรต่อหุน้ 0.012 บาทสาํหรับไตรมาส 2/2564 และ 0.035 

สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2/2563 ท่ีมีขาดทุนต่อหุน้ 0.021 บาท และเพ่ิมข้ึนจากช่วงคร่ึงปีแรกของปีก่อนท่ีมี

ขาดทุนต่อหุน้ 0.008 ตามลาํดบั 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2564 เทยีบไตรมาส 2/2563 และคร่ึงปีแรก 2564 เทยีบกบัคร่ึงปีแรก 2563 

• รายไดเ้พ่ิมข้ึน 36 ลา้นบาท (+17.5%) สาํหรับไตรมาสและเพ่ิมข้ึน 44 ลา้นบาท (+8.6%) สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก มาจาก

กิจการในประเทศเป็นหลักท่ีมียอดขายส่งออกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอัตราการระบาดของไวรัส Covid-19 ของลูกคา้ใน

ต่างประเทศลดลงและประชากรส่วนใหญ่ไดรั้บการฉีดวคัซีน ส่งผลใหธุ้รกิจต่างๆเร่ิมเปิดให้บริการจึงมีคาํสั่งซ้ือเขา้มาอยา่ง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในตลาดยโุรปและอเมริกาท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัโดยมีคาํสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ๆ รวมถึงสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันา

ร่วมกนั รวมทั้งคาํสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือขายในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกท่ีประเทศญ่ีปุ่น ประกอบกบัค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีอ่อนตวัลงในไตรมาส 2/2564 (ดงัแสดงในรูปท่ี 3)  ขณะท่ีในช่วงคร่ึงปีแรก 2564 เทียบกบัปีก่อน 

กิจการในต่างประเทศมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียมีการผอ่นคลายการปิดเมืองมากกวา่ปีก่อน และบริษทั

ยอ่ยในประเทศเวยีดนามท่ียงัไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจาํนวนมากจากอตัราการติดเช้ือท่ีค่อนขา้งตํ่า 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY

2/2564 2/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 242 206 36 17.5% 555 511 44 8.6%

กิจการในประเทศ 199 164 35 21.3% 439 411 28 6.8%

กิจการในต่างประเทศ 43 42 1 2.4% 116 100 16 16.0%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (5) (54) 49 90.7% 1 (81) 82 101.2%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (2.1%) (26.2%) 24.1% - 0.2% (15.9%) 16.0% -

EBITDA* 11 (30) 41 136.7% 35 (35) 70 200.0%

EBITDA Margin (%) 4.5% (14.6%) 19.1% - 6.3% (6.8%) 13.2% -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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• EBITDA เพ่ิมข้ึน 41 ลา้นบาท (+136.7%) สาํหรับไตรมาสและเพ่ิมข้ึน 70 ลา้นบาท (+200.0%) สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก 

มาจากผลการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากรายไดเ้พ่ิมข้ึน แมร้าคาวตัถุดิบจะเพ่ิมข้ึนเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 4  ผลของการปรับโครงสร้างภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองทาํให้กลุ่มบริษทัมีการควบคุมค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินงานไดดี้ข้ึนทาํใหใ้นคร่ึงปีแรกเร่ิมมีกาํไรจากการดาํเนินงานจากขาดทุนในปีก่อนและ EBITDA กลบัมาเป็นบวก 

  

2.1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 

 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY

2/2564 2/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 1,567 1,263 304 24.1% 3,067 2,821 246 8.7%

กิจการในประเทศ 945 786 159 20.2% 1,985 1,892 93 4.9%

กิจการในต่างประเทศ 622 477 145 30.4% 1,082 929 153 16.5%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 31 2 29 1,450.0% 88 56 32 57.1%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 2.0% 0.2% 1.8% - 2.9% 2.0% 0.9% -

EBITDA* 175 154 21 13.6% 376 364 12 3.3%

EBITDA Margin (%) 11.2% 12.2% (1.0%) - 12.3% 12.9% (0.6%) -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2564 เทยีบไตรมาส 2/2563 และคร่ึงปีแรก 2564 เทยีบกบัคร่ึงปีแรก 2563 

• รายไดเ้พ่ิมข้ึน 304 ลา้นบาท (+24.1%) สาํหรับไตรมาสและเพ่ิมข้ึน 246 ลา้นบาท (+8.7%) สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก 

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่  

- สินคา้เปลือกแบตเตอร่ีและช้ินส่วนรถยนต์ เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ฟ้ืนตวัจากปีก่อน ปริมาณการผลิตและ

จาํหน่ายรถยนตข์ยายตวั โดยเฉพาะกลุ่มรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยอ่ื์นๆท่ีมีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลมาจากการ

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของภาคขนส่งและโลจิสติกส์ 

- สินคา้ถงัสีสําหรับบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามได้รับคาํสั่งซ้ือต่อเน่ืองสําหรับสินคา้รุ่นใหม่ๆท่ีได้มีการพฒันา

ร่วมกบัลูกคา้ 

- สินคา้กลุ่มพาเลท และลงับรรจุภณัฑมี์คาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน และบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามไดรั้บคาํสั่งซ้ือ

สินคา้ตะกร้าใส่ผกัและสินคา้อุปโภคบริโภคสาํหรับลูกคา้ Modern trade ในประเทศเวยีดนามเพ่ิมข้ึน 

- สินคา้กลุ่มถงัขยะ ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือถงัขยะสีแดงเพ่ือแยกขยะติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

- สินคา้เฟอร์นิเจอร์ ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเกา้อ้ีพลาสติกเพ่ิมข้ึน เพ่ือนาํไปใหบ้ริการตามจุดฉีดวคัซีนต่างๆ 

   สาํหรับสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเป็นหลกัท่ียงัเติบโต

ดี ขณะท่ียอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในไตรมาส 2/2564 แมว้า่จะเป็นช่วง high season ก็ตาม เน่ืองจากการดาํเนินการ

ควบคุมการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดของภาครัฐ ทาํให้การใชจ่้ายเพ่ือการบริโภคลดลง การจดักิจกรรมส่งเสริมการ

ขายและงานอีเวนตต์่างๆ ยกเลิกหรือเล่ือนออกไป 

• EBITDA เพ่ิมข้ึน 21 ลา้นบาท (+13.6%) สาํหรับไตรมาสและเพ่ิมข้ึน 12 ลา้นบาท (+3.3%) สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก มา

จากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ควบคู่ไปกบัการวาง

แผนการสัง่ซ้ือและการผลิต แมว้า่ราคาวตัถุดิบหลกัจะสูงกวา่ปีก่อนก็ตาม ดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยมีประเภทของวตัถุดิบท่ีใช้

ผลิตแต่ละกลุ่มสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 
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- PP COPO ใชส้าํหรับสินคา้ถงัสี ลงับรรจุภณัฑ ์และเปลือกแบตเตอร่ี  

- PP HOMO ใชส้าํหรับสินคา้เฟอร์นิเจอร์  

- HDPE ใชส้าํหรับสินคา้พาเลท ถงัขยะ ลงันํ้ าด่ืม และฝาขวดนํ้ า  

- PET ใชส้าํหรับสินคา้ขวดนํ้ า  

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2/2564 เทยีบไตรมาส 2/2563 และคร่ึงปีแรก 2564 เทยีบกบัคร่ึงปีแรก 2563 

• รายไดล้ดลง 47 ลา้นบาท (-60.3%) สาํหรับไตรมาสและลดลง 65 ลา้นบาท (-47.1%) สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก จากการ

ชะลอการส่งมอบแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ยในประเทศ เน่ืองจากปีก่อนบริษทัผลิตรถยนต์หยุดดาํเนินการชัว่คราว ส่งผลให้

คาํสัง่ผลิตแม่พิมพล์ดลง กระทบถึงการส่งมอบและรับรู้เป็นรายไดใ้นปีน้ีลดลง โดยคาํสั่งผลิตเร่ิมกลบัเขา้มาในปีน้ีตามภาวะ

อุตสาหกรรมรถยนตท่ี์กลบัมาฟ้ืนตวั และคาดวา่จะส่งมอบไดใ้นช่วงปลายปีและปีถดัไป  

 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. YoY

2/2564 2/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 31 78 (47) (60.3%) 73 138 (65) (47.1%)

ธุรกิจแม่พิมพ์ 31 78 (47) (60.3%) 73 138 (65) (47.1%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (7) 12 (19) (158.3%) (11) 18 (29) (161.1%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (22.6%) 15.4% (38.0%) - (15.1%) 13.0% (28.1%) -

EBITDA* (3) 14 (17) (121.4%) (5) 23 (28) (121.7%)

EBITDA Margin (%) (9.7%) 17.9% (27.6%) - (6.8%) 16.7% (23.5%) -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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• EBITDA ลดลง 17 ลา้นบาท (-121.4%) สาํหรับไตรมาสและลดลง 28 ลา้นบาท (-121.7%) สาํหรับช่วงคร่ึงปีแรก จาก

ผลการดาํเนินงานท่ีเป็นขาดทุน เน่ืองจากยอดขายในปีน้ีส่วนใหญ่เป็นงานแม่พิมพเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและงานช้ินเล็กอ่ืนๆท่ีมี

อตัราการทาํกาํไรค่อนขา้งตํ่า 

3. ฐานะการเงินรวม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ ส้ิน

ปี 2563  และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่ม

บริษทัมี 

สินทรัพย์รวม 8,158 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

499 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสําคญั 

ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,483 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 153 ลา้นบาท โดยเฉพาะลูกหน้ีกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมตามยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึนของกิจการในประเทศเวยีดนาม 
 

 สินคา้คงเหลือ 1,062 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 202 ลา้นบาท จากการสาํรองวตัถุดิบมากข้ึน เพ่ือบรรเทาผลกระทบ

ของตน้ทุนราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือรองรับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,665 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 117 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาเป็นหลกั  

หนีสิ้นรวม 4,168 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 302 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 1,052 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 254 ลา้นบาทจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับปริมาณการผลิต

สาํหรับคาํสัง่ซ้ือ 

 ภาระหน้ีเงินกูย้มื 2,341 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 39 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 43 ลา้นบาท จาก

การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืตามกาํหนด ขณะท่ีเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 4 ลา้นบาท จากการเบิกถอนของกิจการในประเทศ

เวยีดนาม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,990 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 197 ลา้นบาท จากผลกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ลูกหนี้การค้า 1,483              1,541               1,330               153

สินค้าคงเหลือ 1,062              906                  860                  202

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,665              3,724               3,782               (117)

รวมสินทรัพย*์ 8,158              7,950               7,659               499

เจ้าหนี้การค้า 1,052              995                  798                  254

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,603              1,579               1,646               (43)

เงินกู้ยืมระยะยาว 738                 715                  734                  4

รวมหนี้สิน* 4,168              4,040               3,866               302

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 3,990              3,910               3,793               197

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 6330 มิ.ย. 64
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4. กระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 270 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จํานวน 436 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจาก

สินทรัพย์ดําเนินงาน อาทิ ลูกหน้ีการค้า และ

สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน   

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  

จาํนวน 96 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการลงทุนซ้ือสินทรัพยถ์าวรลดลง 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 70 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะยาวลดลง ขณะท่ีมีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม  

ณ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้

หมุนเวยีน และเงินกูร้ะยะยาว รวมมากกวา่ 3,000 ลา้นบาท 

5. อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

6 เดือน 6 เดือน

2564 2563

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 436          530

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (96) (130)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (70) (246)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 270 154

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

2/2564 2/2563 2564 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.1 1.0 1.1 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 72.6 80.7 72.3 72.0

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 58.4 68.3 58.9 62.5

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 57.9 47.0 58.3 43.0

วงจรเงินสด วัน 73.1 102.0 72.8 91.4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 0.8 (1.6) 2.5 (0.7)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.8 (1.5) 2.5 (0.6)

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 1.1 1.0 1.1

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.4 0.6 0.4 0.6

รายการ หน่วย
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6. การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

บริษทัฯให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได ้เพ่ือประโยชน์ของพนัธมิตร คู่คา้ ลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน บริษทัฯมีการ

จดัการความยัง่ยนืในมิติส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการเขา้ร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รอนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนว

ทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัดาํเนินงานโดยความร่วมมือกับ

พนัธมิตรคู่คา้ผา่นโครงการแยกขยะต่างๆ การนาํขวดพลาสติก PET มารีไซเคิล และการผลิตสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเพ่ือเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัฯมีการจดัการความยัง่ยนืในมิติสงัคมในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษทั

ฯไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกบักรุงเทพมหานครในการจดัตั้งศูนยพ์กัคอยเพ่ือส่งต่อ (Community Isolation) ของสาํนกังาน

เขตราษฎร์บูรณะ ณ โกดงัคลงัสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น 1 ใน 50 ศูนย ์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Covid-19 ท่ีรอ

เตียงหรือตกคา้งอยูใ่นชุมชนจาํนวนมาก และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางดาํเนินธุรกิจท่ีมีการดูแลดา้นสุขภาพและความ

ปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อนัเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญั เพ่ือส่งเสริมให้

ทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯเขา้ไปดาํเนินธุรกิจเป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่และเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

 

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

       กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 

            

หมายเหตุ:

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า = ลูกหนี้การค้า / รายได้จากการขาย x จํานวนวันเฉลี่ยในงวด

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ = สินค้าคงเหลือ / ต้นทุนขาย x จํานวนวันเฉลี่ยในงวด

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า = เจ้าหนี้การค้า / ต้นทุนขาย x จํานวนวันเฉลี่ยในงวด

วงจรเงินสด = ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า + ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ - ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น = กําไรสุทธิสําหรับงวด / ส่วนของผู้ถือหุ้น x 100

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน = กําไรสุทธิสําหรับงวด / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้ x 100

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
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