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ท่ี     SITHAI-0503/61 

             11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีไดรั้บการสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดขายรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.0 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 17.1 เป็นร้อยละ 13.4 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรสุทธิเฉพาะส่วน

ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจาํนวน 9 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 39 ลา้นบาท หรือร้อยละ 81.5 

กาํไรต่อหุน้ 0.003 บาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุน้ 0.018 บาท  
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ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561

ส่วนงานผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

ส่วนงานผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม

สายธุรกจิเครือข่ายและแม่พมิพ์

2,336

ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน

2,407

476
521

หน่วย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561

กําไรขั้นต้น % 17.1% 13.4%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 48 9

กําไรสุทธิต่อยอดขาย % 2.0% 0.4%

กําไรต่อหุ้น บาท 0.018 0.003

          รูปที ่1    ภาพรวมงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 
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ส่วนงาน
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สายธุรกจิเครือข่าย

และแม่พมิพ์

1.5%

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561

ส่วนงาน

ผลติภัณฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรม

76.1%

ส่วนงานผลติภัณฑ์

เคร่ืองใช้ใน
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20.4%

สายธุรกจิเครือข่าย

และแม่พมิพ์

3.5%

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560

       สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 กบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลง

ดงัน้ี 

- สายธุรกิจพลาสติกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 96.5 เป็นร้อยละ 98.5 ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนสัดส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.4 เป็นร้อยละ 21.6 และส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสัดส่วน

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 76.1 เป็นร้อยละ 76.9 

- สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพส์ดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 1.5   

 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 45 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือร้อยละ 9.7 โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

• กิจการในประเทศ 

ยอดขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากผลของการปรับกลยุทธ์ทาง

การตลาดโดยใช ้Digital Platform ควบคู่ไปกบัการทาํตลาดผ่าน Digital Marketing ประกอบกบัการส่งเสริมการขายและ

การตลาดในลกัษณะ O2O (Online to Offline) ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มผูน้าํและผูบ้ริหารการขายสามารถขบัเคล่ือนการตลาดสู่ภูมิภาค

ในแต่ละพ้ืนท่ีไดก้วา้งและรวดเร็วข้ึน  

ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก 

- ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือสินคา้ Premium จากประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือนาํสินคา้เมลามีนไปแจกในการซ้ือสินคา้เคร่ืองด่ืม 

- มีการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทาง Modern Trade ในตลาดส่งออก 
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• กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากผลของการวางตลาดสินคา้ใหม่สาํหรับกลุ่ม HORECA และการขยายตลาดสาํหรับกลุ่มลูกคา้ 

Modern Trade มากข้ึนของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม  

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 73 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 4.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

• กิจการในประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจาก 

- ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือสินคา้ premium ของผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 จาํนวนมาก 

- กลุ่มสินคา้เปลือกแบตเตอร่ี จากการเปล่ียนนวตักรรมของเปลือกแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ 

- กลุ่มสินคา้พาเลทซ่ึงไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจากโครงการขนาดใหญ่ 

• กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายจากสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมข้ึน รวมถึงยอดขายกลุ่มสินคา้

เปลือกแบตเตอร่ีท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 57.5 เน่ืองจาก 

• ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพ์ลดลง เน่ืองจากคาํสั่งผลิตแม่พิมพ์ใหม่ของลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

นอ้ยลง 

• ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายลดลง เน่ืองมาจากการปรับลดโครงสร้างและขนาดธุรกิจ  
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2.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ยอดขายและกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนลดลง 

57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 59.7 สรุปไดด้งัน้ี 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 5.7 เป็นร้อยละ 3.4 เน่ืองจากเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและยอดขายในประเทศมีคาํสั่งซ้ือใหญ่ท่ีมีอตัรากาํไรไม่สูง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 

จากการขยายตวัของยอดขายในประเทศผา่นช่องทาง direct sales  

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 2.0 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมลดลงจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึน และการแข่งขนัดา้นราคา แมว้า่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจะลดลงก็ตาม 

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพมี์ผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 16 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงาน

ต่อยอดขายร้อยละ 44.6 ซ่ึงขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากสายธุรกิจแม่พิมพมี์ยอดขายลดลง ขณะท่ี
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง )
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 311             13.3% 296             12.3% (15) (4.8%)

รายละเอียด

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1 

ปี พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-60 31-ม.ีค.-61

ลูกหนี้การค้า 2,205 2,172 (33) (1.5%)

สินค้าคงเหลือ 1,673 1,697 24 1.4%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,489 5,336 (153) (2.8%)

รวมสินทรัพย์ * 10,726 10,500 (226) (2.1%)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,952 1,901 (51) (2.6%)

เจ้าหนี้การค้า 1,010 1,002 (8) (0.8%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,542 2,352 (190) (7.5%)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 384 392 8 2.1%

รวมหนี้สิน * 6,178 5,947 (231) (3.7%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,515 1,524 9 0.6%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 258 264 6 2.3%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,548 4,553 5 0.1%

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-60

จํานวนเงินจํานวนเงิน
จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง )
% +(-) 

รายการ

ตน้ทุนคงท่ีสูงข้ึน ส่วนสายธุรกิจเครือข่ายท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงมียอดขายลดลง จากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน 

ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารก็ลดลง 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 15 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 4.8 เน่ืองจากรายการส่งเสริมการขายและค่าใชจ่้ายทางดา้นบุคคลตามการปรับลดขนาดธุรกิจของสายธุรกิจเครือข่าย 

และค่าใชจ่้ายส่งออกท่ีลดลง  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 
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 ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ ลดลงเน่ืองจากยอดขายไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 

ประกอบกบักระบวนการติดตามการชาํระเงิน 

• สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึนจากการสาํรองวตัถุดิบของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม เพ่ือลดผลกระทบจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับสูงข้ึน 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย สุทธิจากการจดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่ง

งวด  

• เงินกูย้มืระยะสั้น ลดลงจากการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด  

• เจา้หน้ีการคา้ ลดลงเน่ืองจากเจา้หน้ีค่าสินคา้ของธุรกิจเครือข่ายท่ีลดลงตามยอดขายท่ีลดลง  

• เงินกูย้มืระยะยาว ลดลงจากการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด สุทธิจากการจ่ายชาํระในระหวา่งงวด 

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 9 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิสาํหรับงวด 

3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม เพ่ิมข้ึนจากกาํไรสุทธิของบริษทัย่อย สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2561 

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

รูปที ่4   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 
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หน่วย : ล้านบาท

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 70 (73)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 272 290

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (53) 2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 289 219

 

 

 

 ในงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากลูกหน้ี

การคา้ท่ีลดลง สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนนอ้ยกวา่งวดก่อน และดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจดัหา

สินทรัพยถ์าวรในระหวา่งงวดลดลง  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ป ลดลงเน่ืองจากการชาํระคืนและไม่มีการกูย้มืเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือการดาํเนินงาน และลงทุนเพ่ิมเติมได ้

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 81.2 79.8 82.9

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period) วัน 73.2 88.3 73.8

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 43.2 43.3 44.5

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 111.2 124.8 112.1

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 0.3 1.2 1.6

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.3 1.0 1.3

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.3 1.3 1.4

รายการ หน่วย
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5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 111.2 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 124.8 วนั และ 112.1 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 81.2 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 79.8 วนั แต่ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 82.9 

วนั ตามการเปล่ียนแปลงของยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส

สุดทา้ยของปี พ.ศ. 2560 และการติดตามหน้ี 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 73.2 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 88.3 วนั และ 73.8 วนั ตามลาํดบั จากการ

บริหารการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิต ตลอดจนการเคล่ือนไหว

ของราคาวตัถุดิบ  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 43.2 วนั ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 43.3 วนั และ 44.5 วนั ตามลาํดบั จาก

การสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือขายของธุรกิจเครือข่ายท่ีลดลงตามยอดขาย 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบัร้อยละ 0.3 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 1.2 ตามผลประกอบการท่ีลดลง 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบัร้อยละ 0.3 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 1.0 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีลดลงตามอตัรา

กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 1.3 เท่า ใกลเ้คียงเม่ือเทียบ

กบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า และลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 

1.4 เท่า เน่ืองจากหน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุน้ก็ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 
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6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนสินคา้ และเป็นสินคา้โภค

ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคานํ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง

บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง

ดา้นปริมาณและราคา โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของ

พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดยไม่ลดผลผลิต ตลอดจนการขยายธุรกิจท่ีเนน้การใช้

แรงงานสูงในการผลิต ไปในประเทศท่ีมีแรงงานเพียงพอดว้ยค่าแรงงานท่ีตํ่ากวา่ 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด

ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

• เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย 

• ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท สาํหรับลูกคา้ในบางประเทศและบางราย 

• เจรจากบัลูกคา้หลกั เพ่ือขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั 

• ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 

• บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนลูกคา้นอ้ยรายสาํหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ โดย

อาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการชาํระเงินของลูกคา้ ตลอดจนกาํหนด

มาตรการในการติดตามและเร่งรัดการชาํระหน้ีรายท่ีมีการชาํระเงินล่าชา้เกินกาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้รายท่ีมีปัญหาการชาํระเงิน กลุ่มบริษทัก็มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งสมเหตุสมผล 

และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต และการประเมินความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้ 
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5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็น

สาํคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความสาํคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด

จากการดาํเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก

ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

• จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีจดัหาเงินทุน 

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  

• อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 

• กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 

• กาํหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารคํ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินตํ่าลง 
 

7. เหตุการณ์สําคญัในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561  

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญั 

ดงัน้ี 

7.1 การชําระบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

• บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั (“PETB”) 

PETB ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนจาํนวน 20 

ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท 

จากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 

• บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จาํกดั (“SKI”) 

SKI ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 42 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2553 จากการชาํระบญัชีปรากฏวา่สินทรัพยข์องบริษทัร่วมไม่เพียงพอชาํระหน้ีสิน ศาลจึงมีคาํสั่งให้บริษทัร่วมเป็น

บริษทัลม้ละลาย โดยมีคาํสัง่ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัฯจึงบนัทึกตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ดงักล่าว ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อสาํรองการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 



 

 12 / 14 

ชื่อบริษัท
เงินปันผลทั้งสิ้น 

(ล้านบาท)

อัตราเงินปัน

ผลต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

รายได้เงินปันผล

ส่วนของบริษัทฯ 

(ล้านบาท)

บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด ("KTT") 30                               10.0                   100.0                30                            

7.2 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

7.3 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   บริษทัฯไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหน่ึงท่ีจด

ทะเบียนในประเทศกมัพูชาเพ่ือจดัหาและจดัส่งแรงงานกมัพูชาเขา้มาทาํงานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย   

โดยบริษทัฯตกลงชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วให้บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเม่ือแรงงานต่างดา้วได้

ใบอนุญาตทาํงานจากทางราชการและทาํงานครบตามสญัญา ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระเงินค่าบริการให้บริษทัจดัหาแรงงานต่าง

ดา้วเรียบร้อยแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื่นฟ้องคดีกบับริษทัฯ โดยกล่าวอา้งวา่ 

บริษทัฯผิดนดัไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระคดีเสร็จส้ิน ต่อมาบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งทนายความและมอบหมาย

ตวัแทนบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลวา่ บริษทัฯไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้อง

กลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซ่ึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 5 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมี

หลกัฐานและขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมท่ีจะต่อสู้คดี และเช่ือมัน่ว่าหลกัฐานและขอ้มูลสําคญัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี  

8. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

8.1 การจ่ายเงนิปันผล 

• บริษทัฯ 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 135 ลา้นบาท และมีกาํหนดจ่ายชาํระในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 
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• บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั (“SMW”) 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของ SMW เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 18 

ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.0 

8.2 การลงทุนเพิม่ในการร่วมค้า 

• บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (“Otto”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัให้บริษทัฯลงทุนเพ่ิมใน Otto 

โดยการรับโอนหุน้สามญัใน Otto จากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 7 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะชาํระค่า

หุ้นโดยการหักกลบลบหน้ีท่ีบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นดงักล่าวคงคา้งชาํระบริษทัฯ ทั้งน้ี ภายหลงัการรับโอนหุ้นสามญั

ดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯจะเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 และส่งผลให้สถานะเงินลงทุนของ

บริษทัฯใน Otto เปล่ียนจากการร่วมคา้มาเป็นบริษทัยอ่ย 

9. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 

9.1 สายธุรกิจพลาสติก 

9.1.1 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กิจการในประเทศ  

• ธุรกิจขายตรง คาดว่ายอดขายขยายตวัต่อเน่ือง จากผลของการปรับกลยุทธ์เป็นรูปแบบดิจิตอล (Digital 

Platform)  

• ตลาดส่งออก มีแนวโน้มท่ีดีในคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 2561 เน่ืองจากไดรั้บคาํสังซ้ือพิเศษจากลูกคา้ตลาด

ญ่ีปุ่นและยโุรป และเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ๆมากข้ึน  

 กิจการในต่างประเทศ  

• บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวียดนาม แนวโนม้ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากการวางตลาดสินคา้ใหม่สาํหรับ

กลุ่ม HORECA และการเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่ม Modern Trade    

9.1.2 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กิจการในประเทศ 

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม : ในไตรมาส 2 คาดว่ายอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ทาํใหมี้การอุปโภคบริโภคเคร่ืองด่ืมมากข้ึน ประกอบกบัมีการ

จดัรายการส่งเสริมการขายของลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่ ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารคาดวา่จะสูงข้ึน

จากการบริโภคในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว  
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• สินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม : ในไตรมาส 2 ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน จากคาํสั่งซ้ือ

โครงการและเพ่ิมฐานลูกคา้มากข้ึน 

กิจการในต่างประเทศ 

• ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้  

- กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม คาดว่ายอดขายยงัเติบโตดี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เวยีดนามมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และเป็นช่วงฤดูร้อน 

- ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากการขยาย

ฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

9.2 สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่าย 

• ยอดขายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากการปรับลดขนาดธุรกิจให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์และควบคุมค่าใชจ่้าย 

สายธุรกิจแม่พิมพ ์

• ยอดขายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีคาํสั่งจา้งผลิตแม่พิมพจ์ากลูกคา้ใน

กลุ่มธุรกิจรับฉีดช้ินส่วนรถยนต์และอิเล็กทรอนิคส์ท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงคาดว่าจะผลิตเสร็จ

และส่งมอบลูกคา้ไดใ้นไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


