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ท่ี     SITHAI-0801/61 

             10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

เร่ือง ค าช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีไดรั้บการสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดขายรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.2 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก

ร้อยละ 15.1 เป็นร้อยละ 13.3 ของยอดขาย โดยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ี

เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจ านวน 41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 151.0 

เป็นก าไรต่อหุน้ 0.02 บาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีก าไรต่อหุน้ 0.01 บาท  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 2 / 14 

รูปที ่1    ภาพรวมงบก าไรขาดทุนรวม 

 

หน่วย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561

ก าไรขั้นต้น % 13.4% 15.1% 13.3%

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 9 16 41

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย % 0.4% 0.7% 1.8%

ก าไรต่อหุ้น บาท 0.003 0.01 0.02  

2.   วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 
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       สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงาน 

 

สดัส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 กบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลง

ดงัน้ี 

- สายธุรกิจพลาสติกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 97.5 เป็นร้อยละ 98.3 ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องาน

อุตสาหกรรมสัดส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 75.7 เป็นร้อยละ 77.6 ขณะท่ีส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน

สดัส่วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 21.8 เป็นร้อยละ 20.6 

- สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพส์ดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 1.7   
 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

เปรียบเทยีบไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 37 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือร้อยละ 7.3 โดยแบ่งตามฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัลดลง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของตลาดตะวนัออกกลางยงัไม่ฟ้ืนตวั และ

ตลาดคา้ปลีกในยโุรปซบเซา จากแนวโนม้พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเนน้การใชว้ตัถุดิบ recycle และวสัดุจากธรรมชาติ

มากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากผล

ของการส่ือสารผ่าน Social Media ในรูปแบบ Online และกระจายการจดักิจกรรมการขายในภูมิภาครูปแบบ Offline โดย

เนน้การเขา้ถึงลูกคา้ในลกัษณะ Localization  
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 กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากผลของการวางตลาดสินคา้ใหม่ส าหรับกลุ่ม HORECA การจดัรายการส่งเสริมการขาย และ

การขยายตลาดส าหรับกลุ่มลูกคา้ Modern Trade ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม  

  เปรียบเทยีบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 8.5 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2561 เน่ืองจากยอดขายส่งออกไปยงักลุ่มตลาดตะวนัออกกลางและตลาดคา้ปลีกในยโุรป 

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

เปรียบเทยีบไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 4 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 0.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ยอดขายลดลงจาก 

- กลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร ความนิยมเมนูอาหารแช่แข็งท่ีใชถ้าด Injection ลดลง และผลิตภณัฑ ์

IML ท่ีจดัรายการร่วมกบัภาพยนตร์ลดลง 

- กลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ลูกคา้ตลาดน ้ าอดัลมลดลงตามแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้

ความสนใจดา้นสุขภาพมากข้ึน 

 กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายจากสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมข้ึน และมีการปรับเพ่ิมราคาขาย 

รวมถึงยอดขายจากลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ถงัสีท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  

  เปรียบเทยีบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 

  ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.9 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2561 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561ไดรั้บค าสัง่ซ้ือสินคา้ premium จ านวนมากจากผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือ 

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

 เปรียบเทยีบไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.7 เน่ืองจาก 

 ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายลดลง เน่ืองมาจากการปรับลดโครงสร้างและขนาดธุรกิจ 
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 ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพล์ดลง เน่ืองจากแม่พิมพผ์ลิตเสร็จและครบก าหนดส่งมอบในไตรมาสน้ีนอ้ยกวา่ปี

ก่อน 

 เปรียบเทยีบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 

 ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 13.2 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2561 เน่ืองจากมีแม่พิมพผ์ลิตเสร็จและทะยอยส่งมอบในไตรมาสน้ีเพ่ิมข้ึน 

 

2.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ยอดขายและก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 

 
 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนลดลง 

21 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42.2 สรุปไดด้งัน้ี 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน แต่อตัรา

ก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.7 เป็นร้อยละ 6.9 เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึนจากยอดขายผ่าน
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จ านวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-)

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 308             13.0% 270             11.7% (38) (12.3%)

รายละเอยีด

ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 

ปี พ.ศ. 2560

ช่องทาง direct sales ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานผ่านช่องทางดงักล่าวก็เพ่ิม

สูงข้ึนเช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 2 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2561 เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่ ขณะท่ีค่าใชจ่้ายส่งออกลดลงตามยอดขายส่งออก  

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรา

ก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 2.1 เป็นร้อยละ 0.6 เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมลดลงจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึน แมว้า่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจะลดลงก็ตาม 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของไตรมาส 2 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 

เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ลดลงจากราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารยงัคงสูง 

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพมี์ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 13 ลา้นบาท แมว้่าผลขาดทุนจะลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน แตอ่ตัราขาดทุนจากการด าเนินงานต่อยอดขายเป็นร้อยละ 34.1 เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากส่งเสริมการขายดว้ยการ
ระบายสินคา้ของสายธุรกิจเครือข่าย จากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน  

อยา่งไรก็ตาม ผลขาดทุนจากสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพข์องไตรมาส 2 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 
เน่ืองจากยอดขายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนจ านวน 38 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 12.3 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่งออก ตลอดจนการลดลงของค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและค่าใชจ่้ายทางดา้นบุคคลจากการ

ปรับลดขนาดธุรกิจของสายธุรกิจเครือข่าย 
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3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-60 30-ม.ิย.-61

ลูกหน้ีการคา้ 2,205 2,097 (108) (4.9%)

สินคา้คงเหลือ 1,673 1,820 147 8.8%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,489 5,183 (306) (5.6%)

รวมสินทรัพย์ * 10,726 10,457 (269) (2.5%)

เงินกูย้มืระยะสั้น 1,952 2,132 180 9.2%

เจา้หน้ีการคา้ 1,010 1,035 25 2.5%

เงินกูย้มืระยะยาว 2,542 2,195 (347) (13.7%)

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 384 398 14 3.6%

รวมหนีสิ้น * 6,178 6,115 (63) (1.0%)

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,515 1,429 (86) (5.7%)

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 258 243 (15) (5.8%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,548 4,342 (206) (4.5%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-60

จ านวนเงินจ านวนเงิน
จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้ (ลดลง)
% +(-) 

 

 ณ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2561 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย  

 ลูกหน้ีการคา้ ลดลงเน่ืองจากยอดขายไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 

ประกอบกบักระบวนการติดตามเร่งการรับช าระเงิน 

 สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึนจากการส ารองวตัถุดิบของกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษทัย่อยใน

ประเทศเวยีดนาม เพ่ือลดผลกระทบจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับสูงข้ึน 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจ าหน่าย สุทธิจากการจดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่ง

งวด  

 เงินกูย้มืระยะสั้น เพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานและหมุนเวยีนในกิจการ  

 เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเจา้หน้ีจากการส ารองวตัถุดิบของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม  
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หน่วย : ล้านบาท

30 มถุินายน พ.ศ. 2560 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 8 (21)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 272 290
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (59) (19)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 221 250

 เงินกูย้มืระยะยาว ลดลงจากการจ่ายช าระคืนตามก าหนดโดยไม่มีการกูย้มืเงินเพ่ิม 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด สุทธิจากการจ่ายช าระในระหวา่งงวด 

 ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จ านวน 86 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษัทใหญ่ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สุทธิด้วยเงินปันผลจากผล

ประกอบการปี พ.ศ. 2560 ท่ีจ่ายในไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 จ านวน 135 ลา้นบาท  

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2560 สุทธิดว้ยก าไร

สุทธิของบริษทัยอ่ยส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 
รูปที ่4   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 ในงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการลดลง

ของลูกหน้ีการคา้ และดอกเบ้ียจ่าย 
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2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจดัหา

สินทรัพยถ์าวรในระหวา่งงวดลดลง  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลดลงเน่ืองจากการช าระคืนตามก าหนดและไม่มีการกูย้ืมเงินกูร้ะยะยาว

ระหวา่งงวด 

ณ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการด าเนินงาน และลงทุนเพ่ิมเติมได ้

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 116.8 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 125.5 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 112.1 

วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 81.6 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 80.8 วนั แต่ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 82.9 

วนั ตามยอดขายท่ีทรงตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปี 

พ.ศ. 2560 และการเร่งรัดติดตามหน้ีคา้งช าระ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเกบ็หน้ีจากลูกคา้ (Collection Period) วนั 81.6 80.8 82.9
2. ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Period) วนั 81.7 81.7 73.8
3. ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ (Payment Period) วนั 46.5 37.0 44.5
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 116.8 125.5 112.1
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)
5. อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (Return on Equity) % 0.9 0.6 1.6
6. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงาน % 0.7 0.4 1.3

(Return on Operating Assets)
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)
7. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) เทา่ 1.4 1.4 1.4

รายการ หน่วย
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2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 81.7 วนั ใกลเ้คียงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 81.7 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 

73.8 วนั จากการบริหารการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิต การ

ส ารองวตัถุดิบของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ตลอดจนการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 46.5 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 37.0 วนั และ 44.5 วนั ตามล าดบั 

จากการจดัหาวตัถุดิบเป็นส ารองในการผลิตของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบัร้อยละ 0.9 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.6 ตามผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัปีก่อน ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากการจ่ายปันผลและผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบัร้อยละ 0.7 เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 0.4 ตามผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี

สินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงานลดลงจากค่าเส่ือมราคาท่ีลดลงในสัดส่วนท่ีมากกวา่การจดัหาสินทรัพยใ์หม่ใน

ระหวา่งงวด 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 1.4 เท่า ใกลเ้คียงเม่ือเทียบ
กบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 1.4 เท่า และ 1.4 เท่า ตามล าดบั เน่ืองจาก
หน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนสินคา้ และเป็นสินคา้โภค
ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคาน ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามส าคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง
บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง
ดา้นปริมาณและราคา โดยค านึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 
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2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการท างานของ
พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยไม่ลดผลผลิต ตลอดจนการขยายธุรกิจท่ีเนน้การใช้
แรงงานสูงในการผลิต ไปในประเทศท่ีมีแรงงานเพียงพอดว้ยค่าแรงงานท่ีต ่ากวา่ 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการน าเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด
ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

 เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย 
 ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท ส าหรับลูกคา้ในบางประเทศและบางราย 
 เจรจากบัลูกคา้หลกั เพื่อขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั 
 ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 
 บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนลูกคา้นอ้ยรายส าหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ โดย
อาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการช าระเงินของลูกคา้ ตลอดจนก าหนด
มาตรการในการติดตามและเร่งรัดการช าระหน้ีรายท่ีมีการช าระเงินล่าชา้เกินก าหนด 

อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้รายท่ีมีปัญหาการช าระเงิน กลุ่มบริษทัก็มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งสมเหตุสมผล 
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต และการประเมินความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้ 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็น
ส าคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความส าคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด
จากการด าเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก
ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 
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ช่ือบริษทั
เงนิปันผลทั้งส้ิน 

(ล้านบาท)

อัตราเงนิปัน

ผลต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

รายได้เงนิปันผล

ส่วนของบริษทัฯ 

(ล้านบาท)

บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั ("KTT") 30                               10.0                   100.0                30                            

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ  ากดั ("SMW") 36                               30.0                   51.0                  18                            

รวม 66                               48                            

 จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีจดัหาเงินทุน 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 
 กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 
 ก าหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารค ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินต ่าลง 
 

7. เหตุการณ์ส าคญัในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561  

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์ส าคญั 

ดงัน้ี 

7.1 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

7.2 การลงทุนเพิม่ในการร่วมค้า 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯลงทุนเพ่ิมในบริษทั ศรีไทย-อ๊อต

โต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (“Otto”) โดยการรับโอนหุน้สามญัใน Otto จากผูถื้อหุน้เดิมรายหน่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 7 

ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะช าระค่าหุ้นโดยการหักกลบหน้ีท่ีบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นดงักล่าวคงคา้งช าระบริษทัฯ ทั้งน้ี 

ภายหลงัการรับโอนหุ้นสามญัดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯจะเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 และ

ส่งผลใหส้ถานะเงินลงทุนของบริษทัฯใน Otto เปล่ียนจากการร่วมคา้มาเป็นบริษทัยอ่ย 

ในระหวา่งไตรมาส 2 บริษทัฯอยูร่ะหวา่งด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในการโอนหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม 

ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ของปีพ.ศ. 2561 

7.3 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ในปีพ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพชูาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดย

กล่าวอา้งว่าบริษทัฯผิดนัดไม่ช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วและให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายพร้อม

ดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2560 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 5 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2560 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซ่ึงคาดว่าจะแลว้

เสร็จภายในปีปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัฯเช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีหลกัฐานและขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี 

ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ตั้งส ารองหน้ีสินส าหรับคดีความดงักล่าว 

8. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 

8.1 สายธุรกิจพลาสติก 

8.1.1 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กิจการในประเทศ  
 ธุรกิจขายตรง คาดวา่ยอดขายขยายตวัต่อเน่ือง จากการออกสินคา้ใหม่เพ่ือกระตุน้ยอดขาย  
 ตลาดส่งออก มีแนวโน้มท่ีดีในคร่ึงปีหลัง เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน กระทบต่อการลดการน าเขา้สินคา้จากประเทศจีน จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับบริษทัฯในการส่งออกไป
ยงัตลาดอเมริกา รวมถึงมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆหลากหลาย และไดรั้บค าสัง่ซ้ือพิเศษจากลูกคา้ตลาดญ่ีปุ่น  

 กิจการในต่างประเทศ  
 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม มีแนวโนม้ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากการวางตลาดสินคา้ใหม่ส าหรับ

กลุ่ม HORECA การเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่ม Modern Trade และเขา้สู่ช่วงเทศกาลส าคญัของประเทศอินเดีย    

8.1.2 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

กิจการในประเทศ 
 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม : ในไตรมาส 3 ตลาดในประเทศเขา้สู่เทศกาลกินเจ คาดวา่

ยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทานจะเพ่ิมข้ึน และมีการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่มน ้ าด่ืมส าหรับ
สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม  

 สินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม : ในไตรมาส 3 ยอดขายจะทรงตวั เน่ืองจากครบ
ก าหนดช่วงเวลาการจดัรายการส่งเสริมการขายส าหรับสินคา้ Premium ของร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ในไตรมาส 2 แต่
ไดรั้บค าสัง่ซ้ือลงัจากหา้งคา้ปลีกรายใหญ่เพ่ิมเติม 

กิจการในต่างประเทศ 
 ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้  

- กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม คาดว่ายอดขายยงัเติบโตดี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เวยีดนามมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีการขยายฐานลูกคา้น ้ าด่ืม รวมถึงมีการบริหารจดัการควบคุมราคาวตัถุดิบและ
กระบวนการผลิตท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 

- ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากการขยาย
ฐานลูกคา้ 
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8.2 สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่าย 
 ยอดขายในคร่ึงปีหลงัมีแนวโนม้ทรงตวั แต่บริษทัฯมีการเตรียมออกสินคา้ใหม่ในช่วงปลายปีเพื่อดึงดูด

ความสนใจใหส้มาชิกใหม่เขา้สู่ธุรกิจมากข้ึน 

สายธุรกิจแม่พิมพ ์
 ยอดขายในคร่ึงปีหลงัมีแนวโน้มดีข้ึน เน่ืองจากมีค าสั่งจา้งผลิตแม่พิมพจ์ากลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจรับฉีด

ช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคาดว่าจะผลิตเสร็จและส่งมอบลูกคา้ไดก่้อนงานมอเตอร์โชวใ์นช่วง
ปลายปี 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      
  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


