ที่ SITHAI-0202/62
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่ อง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําปี พ.ศ. 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ส่ งงบการเงิ นประจําปี พ.ศ. 2561 ที่

ได้รั บ การตรวจสอบโดยผู ส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต ซึ่ งผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุ ม ัติ โ ดย
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ของกลุ่มบริ ษทั มียอดขายรวม 9,698 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 121 ล้าน
บาทหรื อร้อยละ 1.3 อัตรากําไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 14.8 เป็ นร้อยละ 13.4 ของยอดขาย โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี จํานวน
85 ล้านบาทและส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯจํานวน 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จํานวน 34 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 79.4 เป็ นกําไรต่อหุน้ 0.03 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกาํ ไรต่อหุน้ 0.02 บาท
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รู ปที่ 1 ภาพรวมงบกําไรขาดทุนรวม

กําไรขั�นต้น
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กําไรสุทธิต่อยอดขาย
กําไรต่อหุ้น

หน่วย

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

%
ล้านบาท
%
บาท

14.8%
42
0.4%
0.02

13.4%
76
0.8%
0.03

2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2561
2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่ วนงาน
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รู ปที่ 2 ยอดขายรวมแยกตามส่ วนงาน
สัดส่ วนยอดขายแยกตามส่ วนงาน

สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2561 กับปี พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงดังนี้
-

สายธุ รกิ จพลาสติกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 97.4 เป็ นร้อยละ 98.0 ประกอบด้วยส่ วนงานผลิตภัณฑ์

เครื่ องใช้ในครัวเรื อนสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.1 เป็ นร้อยละ 21.5 และส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76.3 เป็ นร้อยละ 76.5
-

สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆสัดส่วนยอดขายลดลงจากปี ก่อนจากร้อยละ 2.6 เป็ นร้อยละ 2.0

1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายของส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน 2,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหรื อร้อยละ 3.0 โดยแบ่งตามฐานการดําเนินงาน ดังนี้
• กิจการในประเทศ
ยอดขายเพิ่มขึ้นจากทั้งช่องทางการขายแบบ Wholesale และ Direct Sales อีกทั้งได้ฐานลูกค้าใหม่จากช่องทาง
Modern Trade เพิ่มขึ้นในปี นี้ ยอดขายจากช่องทางการขายแบบส่ งออกก็เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่ม HORECA ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และได้คาํ สัง่ ซื้อพิเศษจากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น
• กิจการในต่างประเทศ
ยอดขายเพิ่มขึ้น จากผลของการจัดรายการส่ งเสริ มการขายสําหรับลูกค้าทั้งกลุ่ม Modern Trade และ Traditional
Trade ของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม และการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดีย
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1.2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กลุ่มบริ ษทั มียอดขายของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112 ล้านบาทหรื อร้อยละ
1.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยแบ่งตามฐานการดําเนินงาน ดังนี้
• กิจการในประเทศ
ยอดขายลดลงจาก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม เนื่ องจากอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มหดตัว การจัดรายการส่ งเสริ มการขาย
ของลูกค้าผูผ้ ลิตนํ้าอัดลมลดลง แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสนใจด้านสุ ขภาพมากขึ้น และลูกค้า
บางรายมีการผลิตเอง รวมถึงการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรของลูกค้าและบริ ษทั ฯเอง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหาร ความนิยมเมนูอาหารแช่แข็งที่ใช้ถาด Injection ลดลง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยอดขายพาเลทลดลง เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนไปใช้พาเลทที่ทาํ จากเหล็กแทน การชะลอคํา
สัง่ ซื้อพาเลทจากลูกค้า และปี ก่อนมีคาํ สัง่ ซื้อพิเศษของสิ นค้า Premium จากลูกค้าร้านสะดวกซื้ อรายใหญ่ อีก
ทั้ง ยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยลดลง
• กิจการในต่างประเทศ
ยอดขายกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากลูกค้าเพิ่มฐานการผลิตใน
ตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีการปรั บเพิ่มราคาขายตามราคาวัตถุดิบ และมี การขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มนํ้าดื่ ม
รวมถึงยอดขายจากลูกค้าในกลุ่มสิ นค้าถังสี เพิม่ ขึ้นเช่นกัน
2) สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ
ยอดขายสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 53 ล้านบาทหรื อร้อยละ 21.0 เป็ น 197 ล้านบาท
เนื่องจาก
• ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพ์ลดลง เนื่องจากลูกค้าชะลอการรับมอบแม่พิมพ์
• ยอดขายของธุรกิจเครื อข่ายลดลง เนื่องมาจากการแข่งขันด้านธุรกิจ และปรับลดขนาดธุรกิจ
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2.2 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รู ปที่ 3 ยอดขายและกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน

กําไรจากการดําเนิ นงานรวมของปี พ.ศ. 2561 ลดลงจํานวน 18 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
สรุ ปได้ดงั นี้
1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กําไรจากการดําเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงจากปี ก่อน โดยอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 5.5 เป็ นร้อยละ 3.9 เนื่ องจากกําไรขั้นต้นที่ลดลงจากสภาวะการแข่งขันของตลาดที่
กระทบราคาขายและสัดส่วนยอดขายส่งออกที่มีอตั รากําไรขั้นต้นตํ่ามีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าส่ งเสริ มการขายของ Direct
Sales เพิ่มสูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
1.2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กําไรจากการดําเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากปี ก่อน โดยอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 1.7 เป็ นร้อยละ 1.2 เนื่ องจากกําไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มลดลง
จากราคาวัตถุดิบที่ ปรับเพิ่มขึ้ น การใช้กาํ ลังการผลิ ตไม่เต็มที่ ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงได้น้อยกว่า
สัดส่วนกําไรขั้นต้นที่ลดลง
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2) สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ
สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆมีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงาน 44 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งขาดทุน 90
ล้านบาท อัตราขาดทุนจากการดําเนิ นงานต่อยอดขายลดลงเป็ นร้อยละ 22.3 เนื่ องจากผลขาดทุนของธุ รกิ จแม่พิมพ์ลดลง
และค่าส่งเสริ มการขายของธุรกิจเครื อข่ายลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจ
2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 1 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2560

รายละเอียด
จํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,288

ปี พ.ศ. 2561

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2560

% ต่อ
% ต่อ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ�น(ลดลง )
13.4%

1,185

12.2%

% +(-)

(103)

(8.0%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,185 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน
หรื อลดลงร้อยละ 8.0 เนื่ องจากค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและธุรกิจเครื อข่าย
ลดลง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจของธุรกิจเครื อข่าย
3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 2 ข้ อมูลฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-60
จํานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ�น (ลดลง )
(133)
(6.0%)
99
5.9%
(580)
(10.6%)

2,205
1,673
5,489

2,072
1,772
4,909

10,726

10,239

(487)

(4.5%)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1,952
1,010
2,541
384

2,156
1,022
1,872
402

204
12
(669)
18

10.5%
1.2%
(26.3%)
4.7%

รวมหนี�สิน *

6,178

5,814

(364)

(5.9%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

1,515
258

1,443
252

(72)
(6)

(4.8%)
(2.3%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น *

4,548

4,425

(123)

(2.7%)

รวมสินทรัพย์ *

หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฐานะการเงินรวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย
• ลูกหนี้การค้า ลดลงเนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริ ษทั ภายในประเทศลดลงจาก
ปี ก่อน ประกอบกับกระบวนการติดตามเร่ งรัดการชําระเงินจากลูกค้า
• สิ นค้าคงเหลื อ เพิ่มขึ้ นจากการสํารองวัตถุดิบของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มของบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนาม เพื่อลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ปรับสู งขึ้น และแม่พิมพ์ระหว่างผลิตของบริ ษทั ย่อย
ในประเทศ
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่ อมราคาและการตัดจําหน่าย สุ ทธิ จากการจัดหาเพิ่มเติมในระหว่าง
งวด
• เงินกูย้ มื ระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเพื่อใช้ในการดําเนินงานและหมุนเวียนในกิจการ
• เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากการสํารองวัตถุดิบของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม
• เงินกูย้ มื ระยะยาว ลดลงจากการจ่ายชําระคืนตามกําหนด
• สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างงวด สุทธิจากการจ่ายชําระในระหว่างปี
• กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร ลดลงจากปี ก่อน จํานวน 72 ล้านบาท จากกําไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สุทธิดว้ ยเงินปั นผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2560 ที่
จ่ายในไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 จํานวน 135 ล้านบาท
• ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2560 สุ ทธิ ดว้ ยกําไร
สุทธิของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
รู ปที่ 4 ข้ อมูลกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
57
272
(39)
290

หน่วย : ล้านบาท
3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
159
290
(74)
375

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับปี ก่ อน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้า
คงเหลือ
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ชะลอการลงทุนและจัดหาสิ นทรัพย์
ถาวรในระหว่างปี ลดลง
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลงเนื่องจากการชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวตามกําหนดและกูย้ มื ลดลง
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกถอน ซึ่ งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกูห้ มุนเวียนมากกว่า 4,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ทําให้เชื่อมัน่ ได้วา่ กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสด
เพื่อการดําเนินงานได้อย่างเพียงพอ
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5. วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)
รายการ

หน่วย

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period)
2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period)
3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period)
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)
5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน
(Return on Operating Assets)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Debt to Equity)

งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2560

งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2561

วัน
วัน
วัน
วัน

82.9
73.8
44.5
112.1

76.9
75.9
43.8
109.1

%
%

1.6
1.3

1.9
1.7

เท่า

1.4

1.3

5.1 อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 109.1 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 112.1 วัน เนื่องจาก
1) ระยะเวลาเก็บหนี้ จากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 76.9 วัน ลดลงเมื่อเที ยบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 82.9 วัน เนื่องจากยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมซึ่ งมีเครดิต
เทอมสั้นเพิ่มขึ้น และการเร่ งรัดติดตามหนี้คา้ งชําระ
2) ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 75.9 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 73.8 วัน จากการสํารองวัตถุดิบและสิ นค้ารอการส่งมอบของกลุ่มบริ ษทั ย่อย
3) ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 43.8 วัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเท่ากับ 44.5 วัน จากการสั่งซื้ อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นสํารองในการผลิต
ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศและเครดิ ตเทอมที่ บริ ษทั ย่อยได้รับ ขณะที่ กลุ่มบริ ษทั ขอปรับเครดิ ตเทอม
สําหรับการสัง่ ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าบางรายการให้นานขึ้นโดยไม่กระทบต่อราคาซื้อ
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5.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
1) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 1.6 จากกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ลดลงจากการจ่ายปั นผลและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
2) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 1.7 เพิ่มขึ้น
เมื่ อเที ยบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเท่ ากับร้อยละ 1.3 จากกําไรที่ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ขณะที่
สิ นทรัพย์เพื่อการดําเนินงานลดลงโดยหลักมาจากค่าเสื่ อมราคาที่มีจาํ นวนเงินมากกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่ที่
จัดหาเพิ่มในระหว่างปี เนื่องจากการชะลอการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
5.3 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1.3 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 1.4 เท่า เนื่ องจากหนี้ สินรวมที่ลดลงตามภาระหนี้ เงินกู้ และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง
จากการจ่ายเงินปั นผล
6. การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2562
6.1 สายธุรกิจพลาสติก
6.1.1 ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กิจการในประเทศ
• ธุรกิจภายในประเทศและขายตรง คาดว่ายอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ ายแบบ
online ธุรกิจขายตรงจากแผนการพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ รุ่ นใหม่ และการสร้างตลาดการค้าใหม่ในกลุ่ม AEC
• ตลาดส่ งออก แม้วา่ สภาพเศรษฐกิ จของตลาดตะวันออกกลางยังไม่ฟ้ื นตัวกอปรกับความผันผวนและการ
แข็งค่าของเงินบาท คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากตลาดอเมริ กาและยุโรปจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผูป้ ระกอบการราย
ใหญ่หันมาสั่งสิ นค้าเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและจี น รวมถึงแนวโน้มของกลุ่ม
บริ ษทั ที่ จะพัฒนาสิ นค้าที่ ใช้วสั ดุจากธรรมชาติ เพื่อตอบสนองกับการตื่ นตัวกับการรณรงค์การใช้ภาชนะที่ เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
กิจการในต่างประเทศ
• บริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม มีแนวโน้มยอดขายขยายตัวต่อเนื่ อง จากการวางตลาดสิ นค้า
ใหม่สําหรับกลุ่ม HORECA และกลุ่มสิ นค้าสําหรับเด็ก การจัดรายการส่ งเสริ มการขายในช่องทางหลักในกลุ่ม Modern
Trade และ Traditional Trade ควบคู่ไปกับการหาสิ นค้าใหม่ๆ สําหรับตลาด Premium
10 / 11

6.1.2 ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กิจการในประเทศ
• กลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม : คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มนํ้าดื่ม และเพิ่ม
การส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น
• กลุ่มอื่นๆของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม : คาดว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากคําสัง่ ซื้อพาเลทแบบเปลี่ยนคืน
(returnable pallets) และลังแบบพับได้ รวมถึงโครงการใหม่ๆ ที่ได้วจิ ยั และพัฒนาร่ วมกับลูกค้าและพันธมิตรในการคิดค้น
และพัฒนาพลาสติกที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
กิจการในต่างประเทศ
• ยอดขายของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามยังคงเติบโตได้ดี
- กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม คาดว่ายอดขายยังเติ บโตดี เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ
เวียดนามมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง มีการขยายฐานลูกค้านํ้าดื่ มในท้องถิ่น รวมถึงขยายกําลังการผลิตของฐานการ
ผลิตทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามที่ยงั เติบโตได้ดี
- ส่วนยอดขายสิ นค้ากลุ่มอื่นของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม คาดว่าจะรักษายอดขายได้ต่อเนื่ องจาก
การฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
6.2 สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ
• ธุรกิ จแม่พิมพ์ คาดว่ายอดขายมีแนวโน้มขยายตัว เนื่ องจากมีงานระหว่างผลิตที่ รอส่ งมอบจํานวนหนึ่ ง
ซึ่งเป็ นคําสัง่ จ้างผลิตแม่พิมพ์ของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรับฉี ดชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
• ธุรกิจเครื อข่าย คาดว่ายอดขายทรงตัว เนื่องจากมีการปรับระบบการขาย โดยมุ่งเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าในการนําเสนอสู่ผบู ้ ริ โภค

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)

(นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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