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ท่ี SITHAI-1101/64 

        11 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท่ี 3/2564 และงวด 9 เดือนปี 2564โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท 

 

ภาพรวมในไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2563 โดยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 25 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 180.6 จากปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 31 ลา้นบาท ในไตรมาส 

3/2564 น้ีกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้าํนวน 1,727 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 หรือ 29 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และงวด 9 เดือนของปี 2564 มีรายไดร้วมจาํนวน 5,422 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 หรือ 254 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศปรับตวัดีข้ึน การส่งออกท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั

และไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมก้ลุ่มบริษทัยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ี

มีผลต่อการดาํเนินงานในประเทศไทย เวยีดนามและอินเดีย  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ในไตรมาส 3/2564 จาํนวน 185 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3/2563 จาํนวน 21 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 12.8 โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10.7 ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาส 3/2563 และสาํหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2564 มีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 633 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 

11.7 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.4 เน่ืองจากผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY

3/2564 3/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 1,727 1,698 29 1.7% 5,422 5,168 254 4.9%

กําไรขั้นต้น 185 164 21 12.8% 633 535 98 18.3%

กําไรขั้นต้น (%) 10.7% 9.7% 1.1% - 11.7% 10.4% 1.3% -

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 8 (18) 26 144.4% 86 (24) 110 458.3%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 0.5% (1.1%) 1.5% - 1.6% (0.5%) 2.1% -

EBITDA* 214 179 35 19.6% 680 579 101 17.4%

EBITDA Margin (%) 12.4% 10.5% 1.8% - 12.5% 11.2% 1.3% -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 23 (34) 57 167.6% 122 (60) 182 303.3%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) 1.3% (2.0%) 3.3% - 2.3% (1.2%) 3.4% -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 25 (31) 56 180.6% 120 (53) 173 326.4%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.009 (0.012) 0.021 - 0.044 (0.020) 0.064 -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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รวมถึงการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพแมร้าคาวตัถุดิบจะดีดตวัข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 3/2564 จาํนวน 8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อ

ยอดขายร้อยละ 0.5 เทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อนท่ีมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน 18 ลา้นบาทหรืออตัราขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.1 และมีกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับช่วง 9 เดือนจาํนวน 86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไร

จากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 1.6 ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วง 9 เดือนของปีก่อนท่ีมีอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงาน

ต่อยอดขายร้อยละ 0.5  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 214 ลา้นบาทหรือ EBITDA margin ร้อยละ 12.4 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.5 หรือเพ่ิมข้ึน 35 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน และสาํหรับงวด 9 เดือนปี 2564 มี EBITDA จาํนวน 680 ลา้นบาท หรือ EBITDA margin ร้อยละ 

12.5 ปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 11.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีกาํไรต่อหุ้น 0.009 บาทสาํหรับไตรมาส 3/2564 

และ 0.044 สาํหรับงวด 9 เดือน เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3/2563 ท่ีมีขาดทุนต่อหุ้น 0.012 บาท และเพ่ิมข้ึนจากงวด 9 เดือนของปี

ก่อนท่ีมีขาดทุนต่อหุน้ 0.020 ตามลาํดบั 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 3/2564 เทยีบไตรมาส 3/2563 และงวด 9 เดือนปี 2564 เทยีบกบังวด 9 เดือนปี 2563 

• รายไดเ้พ่ิมข้ึน 5 ลา้นบาท (+1.8%) สาํหรับไตรมาสและเพิ่มข้ึน 49 ลา้นบาท (+6.2%) สาํหรับงวด 9 เดือน มาจาก

กิจการในประเทศเป็นหลกัท่ีมียอดขายส่งออกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่งซ้ือต่อเน่ืองมาจากไตรมาส 2 โดยเฉพาะในตลาด

ยโุรปและอเมริกาท่ีมีการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจต่อเน่ืองภายหลงัผา่นพน้สถานการณ์ Covid-19 และกลุ่มบริษทัมีการร่วมพฒันา

สินคา้ใหม่ๆกบัลูกคา้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ประกอบกบัค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีอ่อนตวัลงใน

ไตรมาส 3/2564 (ดงัแสดงในรูปท่ี 3) ขณะท่ีกิจการในต่างประเทศมีรายไดล้ดลงในไตรมาส 3/2564 มาจากบริษทัยอ่ยใน

ประเทศเวียดนาม เน่ืองจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ของประเทศเวียดนามตอนใต ้ซ่ึงมี

การสัง่ปิดเมืองรวมถึงหา้มประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงไตรมาส 3 ส่งผลใหย้อดขายผ่านช่องทาง Traditional market 

และ HORECA ลดลง ขณะท่ีสาํหรับงวด 9 เดือน มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียซ่ึงฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY

3/2564 3/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 288 283 5 1.8% 843 794 49 6.2%

กิจการในประเทศ 232 216 16 7.4% 671 627 44 7.0%

กิจการในต่างประเทศ 56 67 (11) (16.4%) 172 167 5 3.0%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 13 (21) 34 161.9% 14 (102) 116 113.7%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 4.5% (7.4%) 11.9% - 1.7% (12.8%) 14.5% -

EBITDA* 30 (2) 32 1,600.0% 65 (37) 102 275.7%

EBITDA Margin (%) 10.4% (0.7%) 11.1% - 7.7% (4.7%) 12.4% -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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Covid-19 และจะเขา้สู่ช่วงเทศกาล Dewali ท่ีมีการจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน 

 

• EBITDA เพ่ิมข้ึน 32 ลา้นบาท (+1,600.0%) สาํหรับไตรมาสและเพ่ิมข้ึน 102 ลา้นบาท (+275.7%) สาํหรับงวด 9 เดือน 

มาจากผลการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน แมร้าคาวตัถุดิบจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 4  

จากการปรับโครงสร้างภายในองคก์รอย่างต่อเน่ืองทาํให้กลุ่มบริษทัมีการควบคุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไดดี้ข้ึน และ

ปรับราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหใ้นปีน้ีมีกาํไรจากการดาํเนินงานและมี EBITDA เพ่ิมข้ึนมากเม่ือ

เทียบกบัขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวนมากในปีก่อนและ EBITDA ติดลบ 

  

2.1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY

3/2564 3/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 1,408 1,339 69 5.2% 4,475 4,160 315 7.6%

กิจการในประเทศ 917 871 46 5.3% 2,902 2,763 139 5.0%

กิจการในต่างประเทศ 491 468 23 4.9% 1,573 1,397 176 12.6%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (4) 26 (30) (115.4%) 84 82 2 2.4%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (0.3%) 1.9% (2.2%) - 1.9% 2.0% (0.1%) -

EBITDA* 141 177 (36) (20.3%) 517 541 (24) (4.4%)

EBITDA Margin (%) 10.0% 13.2% (3.2%) - 11.6% 13.0% (1.5%) -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ผลการดาํเนินงานไตรมาส 3/2564 เทยีบไตรมาส 3/2563 และงวด 9 เดือนปี 2564 เทยีบกบังวด 9 เดือนปี 2563 

• รายไดเ้พ่ิมข้ึน 69 ลา้นบาท (+5.2%) สาํหรับไตรมาสและเพ่ิมข้ึน 315 ลา้นบาท (+7.6%) สาํหรับงวด 9 เดือน 

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่  

- สินคา้กลุ่มพาเลท และลงับรรจุภณัฑมี์คาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการส่งออกพาเลทเน่ืองจากประเทศเพ่ือน

บา้นมีปัญหาดา้นการผลิต และบริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละหา้งคา้ปลีกมีคาํสัง่ซ้ือลงับรรจุภณัฑเ์พ่ิมข้ึน 

- สินคา้กลุ่มถงัขยะ ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจากภาครัฐสาํหรับถงัขยะสีแดงเพ่ือแยกขยะติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

- สินคา้บรรจุภณัฑอ์าหารไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึนตามความนิยมบริการจดัส่งอาหารถึงท่ีหมาย (Food Delivery) ท่ีเพิ่มข้ึน  

สาํหรับสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานลูกคา้รายใหม่ในประเทศและส่งออก

เพ่ิมมากข้ึนและบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามทางตอนเหนือไดรั้บคาํสั่งซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ ทาํให้ยอดขายมากข้ึนเม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ขณะท่ีบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามทางตอนใตไ้ดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมากในไตรมาสน้ีจากการแพร่ระบาด

ของ Covid-19 ท่ีมีการปิดเมืองและหา้มประชาชนออกนอกเคหสถานชัว่คราว กระทบการขนส่งและส่งมอบสินคา้  

        ในไตรมาสท่ี 3/2564 ราคาวตัถุดิบหลกัยงัคงสูงต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยมีประเภทของ

วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตแต่ละกลุ่มสินคา้ ดงัต่อไปน้ี  

 

- PP COPO ใชส้าํหรับสินคา้ถงัสี ลงับรรจุภณัฑ ์และเปลือกแบตเตอร่ี  

- PP HOMO ใชส้าํหรับสินคา้เฟอร์นิเจอร์  

- HDPE ใชส้าํหรับสินคา้พาเลท ถงัขยะ ลงันํ้ าด่ืม และฝาขวดนํ้ า  

- PET ใชส้าํหรับสินคา้ขวดนํ้ า  

• EBITDA ลดลง 36 ลา้นบาท (-20.3%) สาํหรับไตรมาสและลดลง 24 ลา้นบาท (-4.4%) สาํหรับงวด 9 เดือน มาจากผล

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามทางตอนใตเ้ป็นหลกัท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาด

ของรัฐบาล ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนอนัเก่ียวเน่ืองกบัการกกัตวัให้พนักงานอยูอ่าศยัและทาํงานในโรงงานตามมาตรการ 

Bubble & Seal และการตรวจโควดิของพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
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2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 3/2564 เทยีบไตรมาส 3/2563 และงวด 9 เดือนปี 2564 เทยีบกบังวด 9 เดือนปี 2563 

• รายไดล้ดลง 45 ลา้นบาท (-59.2%) สาํหรับไตรมาสและลดลง 110 ลา้นบาท (-51.4%) สาํหรับงวด 9 เดือน จากการ

ชะลอการส่งมอบแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ยในประเทศ เน่ืองจากปีก่อนบริษทัผลิตรถยนต์หยุดดาํเนินการชัว่คราว ส่งผลให้

คาํสั่งผลิตแม่พิมพล์ดลง กระทบถึงการส่งมอบและรับรู้เป็นรายไดใ้นปีน้ีลดลง ขณะท่ีคาํสั่งผลิตเร่ิมกลบัเขา้มาในปีน้ีตาม

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์กลบัมาฟ้ืนตวั ซ่ึงจะทยอยส่งมอบไดใ้นช่วงปลายปีน้ีและปีหนา้  

• EBITDA เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นบาท (+105.3%) สาํหรับไตรมาสแต่ลดลง 7 ลา้นบาท (-175.0%) สาํหรับงวด 9 เดือน จากการ

บริหารจดัการควบคุมตน้ทุนไดดี้ข้ึน ในปีน้ียอดขายส่วนใหญ่เป็นงานแม่พิมพเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและงานช้ินเล็กอ่ืนๆท่ีมีอตัรา

การทาํกาํไรค่อนขา้งตํ่า จึงทาํใหง้วด 9 เดือนมีผลการดาํเนินงานลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

3. ฐานะการเงินรวม 

 

เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2563  และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมี 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส YoY ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. YoY

3/2564 3/2563 +/(-) % 2564 2563 +/(-) %

รายได้ 31 76 (45) (59.2%) 104 214 (110) (51.4%)

ธุรกิจแม่พิมพ์ 31 76 (45) (59.2%) 104 214 (110) (51.4%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (1) (22) 21 95.5% (12) (4) (8) (200.0%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (3.2%) (28.9%) 25.7% - (11.5%) (1.9%) (9.7%) -

EBITDA* 1 (19) 20 105.3% (3) 4 (7) (175.0%)

EBITDA Margin (%) 3.2% (25.0%) 28.2% - (2.9%) 1.9% (4.8%) -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 668                 827                  718                  583                  85

ลูกหนี้การค้า 1,376              1,483               1,541               1,330               46

สินค้าคงเหลือ 1,138              1,062               906                  860                  278

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,740              3,665               3,724               3,782               (42)

รวมสินทรัพย*์ 8,032              8,158               7,950               7,659               373

เจ้าหนี้การค้า 821                 1,052               995                  798                  23

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,208              1,603               1,579               1,646               (438)

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,075              738                  715                  734                  341

รวมหนี้สิน* 3,915              4,168               4,040               3,866               49

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 4,117              3,990               3,910               3,793               324

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

31 ธ.ค. 6330 ก.ย. 64(หน่วย: ล้านบาท) 30 มิ.ย. 64 31 มี.ค. 64
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สินทรัพย์รวม 8,032 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 373 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 668 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 85 ลา้นบาท 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,376 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 46 ลา้นบาท โดยเฉพาะลูกหน้ีกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจการในประเทศเวยีดนามทางตอนเหนือ 

 สินคา้คงเหลือ 1,138 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 278 ลา้นบาท จากการสาํรองวตัถุดิบมากข้ึน เพ่ือบรรเทาผลกระทบ

ของตน้ทุนราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือรองรับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,740 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 42 ลา้นบาท มาจากค่าเส่ือมราคาเป็นหลกัสุทธิจากการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร  

หนีสิ้นรวม 3,915 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 49 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 821 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 23 ลา้นบาทจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนของบริษทัยอ่ยในประเทศ

เวยีดนามทางตอนเหนือเพ่ือรองรับปริมาณการผลิตสาํหรับคาํสัง่ซ้ือ 

 ภาระหน้ีเงินกูย้ืม 2,283 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 97 ลา้นบาท มาจากการแปลงเงินกูร้ะยะสั้นเป็นระยะยาวกับ

ธนาคารจาํนวน 400 ลา้นบาทเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและลดความเส่ียง พร้อมมีการชาํระคืนบางส่วน ทาํให้เงินกูร้ะยะสั้นลดลง

จาํนวน 438 ลา้นบาทและเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 341 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,117 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 324 ลา้นบาท จากผลกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน  

4. กระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 101 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จํานวน 474 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจาก

สินทรัพย์ดําเนินงานโดยเฉพาะสินค้าคงเหลือ

เพ่ิมข้ึน   

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 
 

จาํนวน 218 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากมีการลงทุนซ้ือสินทรัพยถ์าวร ขณะท่ีเงินปันผลรับลดลง 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 155 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะยาวลดลง  

ณ 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้

หมุนเวยีน และเงินกูร้ะยะยาว รวมมากกวา่ 3,000 ลา้นบาท 

 

 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

9 เดือน 9 เดือน

2564 2563

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 474           888

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (218) (209)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (155) (386)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 101 293

(หน่วย: ล้านบาท)
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5. อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

 

 

6. การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

บริษทัฯให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์ของพนัธมิตร คู่คา้ ลูกคา้ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในมิติ

ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในการกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บการรับรองจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน) ใน

ไตรมาสน้ี นอกเหนือจากความร่วมมือกบัพนัธมิตรคู่คา้ผ่านโครงการแยกขยะต่างๆ การนาํขวดพลาสติก PET มารีไซเคิล 

และการผลิตสินคา้จากวสัดุรีไซเคิลเพ่ือเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ในมิติสังคม บริษทัฯได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกับ

กรุงเทพมหานครในการจดัตั้งศูนยพ์กัคอยเพ่ือส่งต่อ (Community Isolation) ของสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ โกดัง

คลงัสินคา้ของบริษทัฯ เพ่ือรองรับผูป่้วยติดเช้ือ Covid-19 กวา่ 200 เตียง ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีให้

ความสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมใหบ้ริษทัฯเป็นองคก์รท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

โปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ละคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนจนไดรั้บการประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CGR) 

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.

3/2564 3/2563 2564 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.2 1.0 1.2 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 71.7 70.7 68.5 69.7

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 66.4 55.1 64.2 54.7

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 47.9 43.2 46.3 42.9

วงจรเงินสด วัน 90.2 82.6 86.4 81.5

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 0.6 (0.9) 3.0 (1.5)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.6 (0.8) 3.1 (1.4)

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 1.0 1.0 1.0

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.4 0.5 0.4 0.5

รายการ หน่วย

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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ระดบั 5 ดาวหรือดีเลิศ เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกนั (2559-2564) จากสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

 

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

       กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 

            

       สาํนกัเลขานุการบริษทั 

 โทรศพัท ์  02-427-0088 ต่อ 2204-5 

  โทรสาร    02-428-9675 

  E-mail: company secretary@srithaisuperware.com 


