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ท่ี SITHAI-0501/65 

        10 พฤษภาคม 2565 

เร่ือง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับ ไตรมาส 1/2565 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท 

 

ในไตรมาส 1/2565 กลุ่มบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการ

ขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.0 หรือ 279 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 2,134 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯจาํนวน 70 

ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 63 ลา้นบาท มาจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือ

งานอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยเฉพาะของกิจการในต่างประเทศท่ีผลประกอบการปรับตวัดีข้ึนมาก อีกทั้ งรายได้กลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของกิจการในต่างประเทศก็เพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศเวยีดนามและอินเดียท่ี

ฟ้ืนตวั   

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ในไตรมาส 1/2565 จาํนวน 279 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2564 จาํนวน 34 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 13.9 โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 13.1 ใกลเ้คียงกบัร้อยละ 13.2 ในไตรมาส 1/2564 แมว้า่ตน้ทุนวตัถุดิบท่ี

ปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีกิจการในต่างประเทศมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีปรับตวัดีข้ึน 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2565 เพ่ิมข้ึนเป็น 82 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 3.8 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 59 ลา้นบาทหรือ

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 3.2  

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2565 1/2564 +/(-) %

รายได้ 2,134 1,855 279 15.0%

กําไรขั้นต้น 279 245 34 13.9%

กําไรขั้นต้น (%) 13.1% 13.2% (0.1%) -

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 82 59 23 39.0%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 3.8% 3.2% 0.7% -

EBITDA* 263 250 13 5.2%

EBITDA Margin (%) 12.3% 13.5% (1.2%) -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 73 68 5 7.4%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) 3.4% 3.7% (0.2%) -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 70 63 7 11.1%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.026 0.023 0.003 -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)



 

 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565 

2 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

จาํนวน 263 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 250 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2564 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 หรือ 13 ลา้นบาทโดยมี 

EBITDA margin ร้อยละ 12.3 ลดลงจาก EBITDA margin ร้อยละ 13.5  สาํหรับไตรมาส 1/2565 น้ีมีกาํไรต่อหุ้น 0.026 บาท 

เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2564 ท่ีมีกาํไรต่อหุน้ 0.023 บาท 

2. ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 
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2.1 สายธุรกจิพลาสติก 

2.1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1/2565 เทยีบไตรมาส 1/2564 

• ภาพรวม กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนมีรายไดล้ดลง 13 ลา้นบาท (-4.2%) มาจากกิจการในประเทศเป็นหลกั 

โดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางการขายตรงและศรีไทยซุปเปอร์เอาท์เล็ทท่ีลดลงจากปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผลกระทบ

ต่อเน่ืองของสถานการณ์ Covid-19 ทาํให้ไม่สามารถจดักิจกรรมการขายไดต้ามแผนและกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคหดตวัลง 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายส่งออกของกิจการในประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะจากลูกคา้ตลาดยโุรป เน่ืองจากไดพ้ฒันาสินคา้ใหม่ๆ

ร่วมกบัลูกคา้และมีคาํสัง่ซ้ือเขา้มาต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัตลาด AEC เร่ิมมีการผอ่นคลายมาตรการ Covid-19 มากข้ึน ส่งผลให้

คาํสัง่ซ้ือสินคา้สาํหรับการขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เม่ือ

เทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดงัแสดงในรูปท่ี 3) ทาํใหข้ายส่งออกมากข้ึน 

 

         ในไตรมาส 1/2565 กิจการในต่างประเทศมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนมาจากทั้งบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามและอินเดีย โดย

ประเทศเวียดนามมีการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจหลงัจากสถานการณ์ Covid-19 ท่ีผ่อนคลายมากข้ึน โดยเฉพาะยอดขายผ่าน

ช่องทาง Modern trade ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการวางจาํหน่ายสินคา้ใหม่ๆ และอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน 

หรือปีใหม่ของเวียดนาม สําหรับประเทศอินเดียยอดขายเพ่ิมข้ึนจากสินคา้ใหม่ๆและคาํสั่งซ้ือสินคา้เพ่ือเตรียมขายในช่วง

เทศกาลถือศีลอด (Ramadan)  

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2565 1/2564 +/(-) %

รายได้ 300 313 (13) (4.2%)

กิจการในประเทศ 215 240 (25) (10.4%)

กิจการในต่างประเทศ 85 73 12 16.4%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 24 6 18 300%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 8.0% 1.9% 6.1% -

EBITDA* 40 23 17 73.9%

EBITDA Margin (%) 13.3% 7.3% 6.0% -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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• EBITDA เพ่ิมข้ึน 17 ลา้นบาท (+73.9%) มาจากผลการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน แมร้าคาวตัถุดิบจะสูงกวา่เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการปรับราคาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบตั้งแต่ช่วงปีก่อน การ

สรรหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตภายในประเทศเพ่ือลดการนาํเขา้วตัถุดิบ และดาํเนินการจดัเก็บวตัถุดิบให้เพียงพอต่อคาํสั่งซ้ือใน

อนาคต รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดการสูญเสียจากการผลิตไดดี้ข้ึน ควบคู่ไปกบัการควบคุมค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงาน ทาํใหมี้กาํไรจากการดาํเนินงานและมี EBITDA เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

  

2.1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1/2565 เทยีบไตรมาส 1/2564 

• รายไดเ้พ่ิมข้ึน 300 ลา้นบาท (+20.0%) มาจาก 

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่  

- สินคา้กลุ่มพาเลท และลงับรรจุภณัฑมี์ยอดขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลูกคา้บริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละห้างคา้ปลีกมีคาํสั่งซ้ือ

เพ่ิมข้ึน 

- สินคา้บรรจุภณัฑอ์าหารไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการขยายตลาดในประเทศผา่นช่องทางตวัแทนจาํหน่ายมากข้ึน 

- สินคา้กลุ่มช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตฟ้ื์นตวั 

    สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในต่างประเทศมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากสินคา้กลุ่มถงัสี และเปลือก

แบตเตอร่ี เน่ืองจากอตัราการเติบโตทั้ งในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจยานยนต์ และห้างคา้ปลีกในประเทศ

เวยีดนามมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบัมีการพฒันาสินคา้ใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2565 1/2564 +/(-) %

รายได้ 1,800 1,500 300 20.0%

กิจการในประเทศ 1,121 1,040 81 7.8%

กิจการในต่างประเทศ 679 460 219 47.6%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 64 57 7 12.3%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 3.6% 3.8% (0.2%) -

EBITDA* 204 200 4 2.0%

EBITDA Margin (%) 11.3% 13.3% (2.0%) -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)
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    สาํหรับสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมมียอดขายเพ่ิมข้ึนทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศจากการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด มาตรการเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียว การฟ้ืนตวัของธุรกิจบริการ โดยลูกคา้ผูผ้ลิต

เคร่ืองด่ืมมีการจดัแคมเปญเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนและมีการส่งออกมากข้ึน ขณะท่ี

โครงการใหม่ไดถู้กเล่ือนออกไปในไตรมาสถดัไป 

        ในไตรมาส 1/2565 ราคาวตัถุดิบหลกัยงัคงสูงต่อเน่ืองจากปีก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยมีประเภทของวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต

แต่ละกลุ่มสินคา้ ดงัต่อไปน้ี  

 

- PP COPO ใชส้าํหรับสินคา้ถงัสี ลงับรรจุภณัฑ ์และเปลือกแบตเตอร่ี  

- PP HOMO ใชส้าํหรับสินคา้เฟอร์นิเจอร์  

- HDPE ใชส้าํหรับสินคา้พาเลท ถงัขยะ ลงันํ้ าด่ืม และฝาขวดนํ้ า  

- PET ใชส้าํหรับสินคา้ขวดนํ้ าด่ืม 

• EBITDA เพ่ิมข้ึน 4 ลา้นบาท (+2.0%) มาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเป็นหลกั ขณะท่ี

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายปรับลดลงเน่ืองจากผลกระทบของราคาวตัถุดิบหลกัท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แมว้า่จะมีการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึนก็ตาม  
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2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1/2565 เทยีบไตรมาส 1/2564 

• รายไดล้ดลง 8 ลา้นบาท (-19.0%) จากการชะลอการส่งมอบแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ยในประเทศ ประกอบกบัคาํสั่งซ้ือ

จากลูกคา้ลดลงจากผลกระทบของการแข่งขนัดา้นราคา 

• EBITDA ลดลง 3 ลา้นบาท (-300.0%) จากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลง การแข่งขนัดา้นราคา 

ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคงท่ี ส่งผลใหมี้ขาดทุนจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 

3. ฐานะการเงินรวม 

 

เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2564  และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมี 

สินทรัพย์รวม 8,268 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 222 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 579 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 93 ลา้นบาท 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,743 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 203 ลา้นบาท โดยเฉพาะลูกหน้ีกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจการในประเทศเวยีดนาม 

 สินคา้คงเหลือ 1,247 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 140 ลา้นบาท จากการสาํรองวตัถุดิบมากข้ึน เพ่ือบรรเทาผลกระทบ

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ไตรมาส ไตรมาส YoY

1/2565 1/2564 +/(-) %

รายได้ 34 42 (8) (19.0%)

ธุรกิจแม่พิมพ์ 34 42 (8) (19.0%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (6) (4) (2) (50.0%)

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (17.6%) (9.5%) (8.1%) -

EBITDA* (4) (1) (3) (300.0%)

EBITDA Margin (%) (11.8%) (2.4%) (9.4%) -

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 579                 672                 718                (93)

ลูกหนี้การค้า 1,743              1,540              1,541             203

สินค้าคงเหลือ 1,247              1,107              906                140

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,632              3,651              3,724             (19)

รวมสินทรัพย*์ 8,268              8,046              7,950             222

เจ้าหนี้การค้า 1,174              962                 995                212

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,103              1,187              1,579             (84)

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,022              1,059              715                (37)

รวมหนี้สิน* 4,078              3,903              4,040             175

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 4,190              4,143              3,910             47

หมายเหตุ:

*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

31 ธ.ค. 256431 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564(หน่วย: ล้านบาท)
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ของตน้ทุนราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือรองรับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,632 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 19 ลา้นบาท มาจากค่าเส่ือมราคาเป็นหลกัสุทธิจากการซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร  

หนีสิ้นรวม 4,078 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 175 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 1,174 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 212 ลา้นบาทจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนของกลุ่มบริษทัเพ่ือรองรับ

ปริมาณการผลิตสาํหรับคาํสัง่ซ้ือในไตรมาสถดัไป 

 ภาระหน้ีเงินกูย้มื 2,125 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 121 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้นลดลงจาํนวน 84 ลา้นบาท และ

เงินกูร้ะยะยาวลดลงจาํนวน 37 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมตามกาํหนด ขณะท่ีมีการกูเ้พ่ิมบางส่วนของกิจการใน

ต่างประเทศ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,190 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 47 ลา้นบาท จากผลกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึนของกลุ่มบริษทั  

4. กระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดลดลงจาํนวน 83 ลา้นบาท โดยมาจาก 

 เงินสดไดรั้บจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

จํานวน 171 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจาก

สินทรัพยด์ําเนินงานโดยเฉพาะสินค้าคงเหลือ

เน่ืองจากสาํรองวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ิม  

ข้ึนและลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 128 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากมีการลงทุนซ้ือสินทรัพย์

ถาวรเพ่ิมข้ึน  

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 125 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืนตามกาํหนด

ของเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมข้ึนมากกวา่การเบิกถอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้

หมุนเวยีนและเงินกูร้ะยะยาว รวมมากกวา่ 3,000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

3 เดือน 3 เดือน เปลี่ยน

2565 2564 แปลง

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 171           297 (126)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (128) (43) (85)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (125) (104) (21)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (82) 150 (232)

(หน่วย: ล้านบาท)
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5. อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

 

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  

 

      (นายไชยวฒัน ์กลุภทัรวาณิชย)์ 

       กรรมการและเลขานุการบริษทั 

        

ตารางที่ 7: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ไตรมาส ไตรมาส

1/2565 1/2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.2 1.0

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า วัน 73.5 74.8

ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ วัน 60.5 50.6

ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า วัน 56.9 55.6

วงจรเงินสด วัน 77.1 69.8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 1.7 1.7

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 1.9 1.7

อัตราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.0 1.0

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.4 0.4

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

       สาํนกัเลขานุการบริษทั 

 โทรศพัท ์  02-427-0088 ต่อ 2204-5 

  โทรสาร    02-428-9675 

  E-mail: company_secretary@srithaisuperware.com 


