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ท่ี     SITHAI-0501/59 

             13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 

2559 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มียอดขายรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.8 อตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 20.8 เป็นร้อยละ 16.7 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 54 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไร

สุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 48 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 65 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 57.5 กาํไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลง 0.02 บาทต่อหุ้นจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุ้น 0.04 บาท โดยมี

รายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ไดแ้ก่รายการขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 7 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงิน

บาทท่ีอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Srithai Superware India 

Limited ในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 6 ลา้นบาท 
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หน่วย ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559

กําไรขั�นต้น % 20.8% 16.7%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 113 48

กําไรสุทธิต่อยอดขาย % 5.0% 2.2%

กําไรต่อหุ้น บาท 0.04 0.02

          รูปที ่1    ภาพรวมข้อมูลกาํไรขาดทุนรวม 
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2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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 สัดส่วนยอดขายแยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายของสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 กบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 94.6 เป็นร้อยละ 97.8 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 18.8 เป็นร้อย

ละ 21.3 และกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 75.8 เป็นร้อยละ 76.5 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขาย

ไปและสายงานแม่พิมพส์ดัส่วนลดลงจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 2.2   

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนจาํนวน 37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.7 โดยแบ่งตามฐานการผลิต ดงัน้ี 

• ฐานผลิตในประเทศมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย โดยไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้เมลามีนจาก

ร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้แลกซ้ือต่อเน่ืองจากช่วงปลายปีก่อน การขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน จากผลของการเปล่ียนรูปแบบการบริหารการขายและการนาํเสนอสินคา้ใหม่ท่ีอยูใ่นความสนใจของตลาด 

• ฐานผลิตต่างประเทศมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากบริษทัย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company 

Limited ท่ีไดรั้บคาํสัง่ซ้ือสินคา้เมลามีนประเภท OEM ประกอบกบัการปรับกลยทุธ์ทางการตลาด ส่งผลใหย้อดขายจากลูกคา้

กลุ่มร้านคา้ปลีกคา้ส่ง (Traditional Market) ห้างสรรพสินคา้ (Modern Trade) และกลุ่มส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยจดัตั้งใหม่ในประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ก็เร่ิมมีรายไดต้ั้งแต่

ไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 
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2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 50 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

2.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 จากยอดขาย 

Preform ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และลาวลดลง เน่ืองจากลูกคา้บางรายจดัหา Preform เอง และการปรับ

ราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง และการพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นแบบ Lightweight ทาํให้ปริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง 

ส่งผลใหร้าคาขายลดลงเช่นกนั 

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะกล่องอาหาร 

(Food Box) เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง หน้ีครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสูง ปัญหาราคาพืชผลทาง

การเกษตรและรายไดภ้าคเกษตรตกตํ่า ทาํใหภ้าคครัวเรือนระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน  

• ส่วนผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ โดยรวมมียอดขายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่งซ้ือลงัเปล่าเพ่ือบรรจุช้ินส่วนรถยนตส์าํหรับส่งออกไปต่างประเทศ และเพ่ือบรรจุ

ผลไมใ้นกลุ่มธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ (Modern Trade) รวมถึงไดรั้บคาํสัง่ซ้ือตามโครงการขนาดใหญ่ สาํหรับสินคา้พาเลทของ

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ ประกอบกบับริษทัย่อยในต่างประเทศไดรั้บคาํสั่งซ้ือลงับรรจุขวดจากลูกคา้ราย

ใหญ่ 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 60.3 เน่ืองจาก 

• การลดลงของยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะยอดขายของธุรกิจเครือข่าย เน่ืองจากมีการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงจากคู่แข่งภายในตลาดธุรกิจเครือข่าย การเสียนกัธุรกิจระดบัผูน้าํขององคก์ร การวางตลาดในสินคา้กลุ่ม

เกษตรอินทรียข์องคู่แข่งซ่ึงเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเครือข่าย ปัจจยัลบทางดา้นเศรษฐกิจโดยรวมของ

ตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค และกาํลงัซ้ือของภาคครัวเรือนท่ีลดลง  

• ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพล์ดลง ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และคาํสัง่ผลิตแม่พิมพใ์หม่ของลูกคา้

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตน์อ้ยลง 
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 2.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

รูปที ่3    กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4    ยอดขายและกาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ�น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 299           13.8% 327           14.5% (28) (8.6%)

รายละเอียด

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1

 ปี พ.ศ. 2558

กาํไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ลดลง 86 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 57.0 สรุปไดด้งัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 โดยอตัรากาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.9 เป็นร้อยละ 5.8 เน่ืองจากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรสูงข้ึน ส่งผลให้

กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีมากกวา่ค่าใชจ่้ายขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบับริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้แลกซ้ือ

จากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ต่อเน่ืองจากปีก่อน และการขายสินคา้จากโรงงานหรือ Srithai Super Outlet ซ่ึงมีอตัรากาํไร

ขั้นตน้ท่ีดี ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารก็เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของยอดขาย  

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 49.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 8.2 เป็นร้อยละ 4.3 เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมา

จากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรลดลง การปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบในงวดก่อนซ่ึงมีผลในไตรมาสน้ี ขณะท่ีราคานํ้ ามนั

เร่ิมปรับข้ึน 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 33 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 68.8 

จากการลดลงของยอดขายและกาํไรขั้นตน้ของทั้งสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงใน

ตลาดธุรกิจเครือข่าย และปัญหาเศรษฐกิจ ขณะท่ียงัมีค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือเนน้การ

ระบายสินคา้คงคลงั และเป็นการสร้างสมดุลของอายสิุนคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
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หน่วย : ล้านบาท

31-ม.ีค.-59 31-ธ.ค.-58

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,864 1,928 (64) (3.3%)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,730 1,658 72 4.3%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,825 5,852 (27) (0.5%)

รวมสินทรัพย์ * 11,014 11,107 (93) (0.8%)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,252 1,752 (500) (28.5%)

เจ้าหนี้การค้า 870 959 (89) (9.3%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,108 2,656 452 17.0%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 387 379 8 2.1%

รวมหนี�สิน * 6,010 6,150 (140) (2.3%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,840 1,792 48 2.7%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 251 245 6 2.4%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 5,004 4,957 47 0.9%

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-58

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ�น (ลดลง)
% +(-) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.6 ซ่ึงลดลงมากกวา่อตัราการลดลงของยอดขาย เน่ืองจากผลประหยดัของค่านายหนา้ ค่า

ส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายส่งออก ตามยอดขายท่ีลดลงของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ขณะท่ีบริษทัย่อยในต่างประเทศมี

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากค่าขนส่ง และค่าออกงานแสดงสินคา้  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ลดลง ตามยอดขายท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงไตรมาสสุดทา้ยของ

ปีก่อน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และการจดัหาสินคา้ของตนเองโดยลูกคา้บางราย 

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากสินคา้สาํเร็จรูปของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน เพ่ือรองรับคาํสัง่ซ้ือในช่วง

เทศกาลถือศีลอดในไตรมาส 2 ของชาวมุสลิมจากลูกคา้ในตะวนัออกกลาง การขายท่ีร้านขายสินคา้จาก
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โรงงาน หรือ Srithai Super Outlet และงานระหวา่งผลิตกลุ่มแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนเพ่ือรอส่งมอบใน

ไตรมาสถดัไป  

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่าย สุทธิจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติม

ระหวา่งงวด  

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง จากการจ่ายชาํระคืน  

• เจ้าหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากเจ้าหน้ีค่าสินคา้ของธุรกิจเครือข่ายและเจา้หน้ีของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมท่ีลดลงตามยอดขายท่ีลดลง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตาม

แผนการผลิต ควบคู่กบัการเจรจากาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ีเพ่ือใหไ้ดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม  

• เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหวา่งปีเพ่ือจดัหาสินทรัพย ์สุทธิดว้ย

การจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี  

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 48 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่สาํหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยสาํหรับผลประกอบการ

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559   

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

รูปที ่5   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 



 

 10 / 17 

หน่วย : ล้านบาท

31-ม.ีค.-58 31-ม.ีค.-59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ 27 (161)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 473 621

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 500 460

 

 

 

 ในงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการผลกาํไร

สุทธิลดลง  

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากปีก่อนมีการจดัหาสินทรัพยถ์าวร และการลงทุน

สาํหรับโรงงานใหม่ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากเงินสดท่ีไดจ้ากการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวตํ่ากวา่การ

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีครบกาํหนด 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้ืมระยะยาว และเงินกูห้มุนเวียนกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมี

กระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือการดาํเนินงาน และลงทุนได ้

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 77.2 79.7 71.1

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 85.9 85.0 75.4

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 43.2 53.1 43.6

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 119.9 111.6 102.9

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 1.0 2.3 9.0

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.8 2.1 7.6

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.2 1.2 1.2

รายการ หน่วย
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5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 119.9 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 111.6 วนั และ 102.9 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 77.2 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 79.7 วนั จากการติดตามหน้ีคา้งชาํระนาน แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 71.1 วนั เน่ืองจากสดัส่วนยอดขายไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ของกลุ่มผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและธุรกิจเครือข่ายท่ีมีการขายเป็นเงินสดลดลงในขณะท่ียอดขายกลุ่มสินคา้ท่ีจาํหน่าย

ผ่านตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงมีเครดิตเทอมนานเพิ่มข้ึน ประกอบกบับริษทัฯไม่ไดมี้การจดังานมหกรรมลดราคา

สินคา้ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้ภายในงานเป็นเงินสด 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 85.9 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 85.0 วนั และ 75.4 วนั ตามลาํดบั จากการ

จดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือรองรับการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ในขณะท่ียอดขายของธุรกิจเครือข่ายชะลอตวั  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 43.2 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 53.1 วนั และ 43.6 วนั ตามลาํดบั จากการ

สั่งซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต และการลดลงของราคาวตัถุดิบหลกัและของสินคา้ท่ีซ้ือมาเพ่ือ

ขาย 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.0 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.3 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลง 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 0.8 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.1 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลงใน

ขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีการจัดหาสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมเติม ตลอดจนกลุ่มบริษทัไม่สามารถใช้

สินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานไดเ้ต็มประสิทธิผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนในช่วง

เร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศ 
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5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 1.2 เท่า ใกลเ้คียงกบั ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และภาระหน้ีเงินกู ้ในขณะท่ี

กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการ 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนสินคา้ และเป็นสินคา้โภค

ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคานํ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง

บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง

ดา้นปริมาณและราคา โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของ

พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดยไม่ลดผลผลิต 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด

ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

• เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลายข้ึน 

• ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท สาํหรับลูกคา้บางประเทศและบางราย 

• เจรจากบัลูกคา้หลกั ขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั 

• ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 

• บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนลูกคา้นอ้ยรายสาํหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 
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ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ โดย

อาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการชาํระเงินของลูกคา้ ตลอดจนกาํหนด

มาตรการในการติดตามและเร่งรัดการชาํระหน้ีรายท่ีมีการชาํระเงินล่าชา้เกินกาํหนด 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็น

สาํคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความสาํคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด

จากการดาํเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก

ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

• จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีดีท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลาท่ี

จดัหาเงินทุน  

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  

• อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 

• กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 

• กาํหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารคํ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินตํ่าลง 

7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  

• ธุรกิจขายตรงคาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากผลของการปรับรูปแบบการบริหารการขาย และ

การปรับทิศทางการดาํเนินงานของผูบ้ริหารการขาย ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน เพ่ือรองรับรูปแบบของ 

B2B และ B2C ซ่ึงช่วยต่อยอดให้การดาํเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งและยัง่ยืน รวมทั้งการนาํเสนอสินคา้ใหม่ท่ีหลากหลาย

และครบตามความตอ้งการของลูกคา้ในจุดเดียว  

• ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet แห่งแรกท่ีชลบุรี ซ่ึงไดเ้ร่ิมเปิด

จาํหน่ายอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมสินคา้จากโรงงานทั้งของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทั

ชั้นนาํอ่ืนๆ ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้หลากหลาย และช่วยเสริมสร้างการรับรู้ตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 
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ตลาดส่งออก  

• คาดวา่แนวโน้มการส่งออกจะเพ่ิมข้ึน จากคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ตะวนัออกกลางจะทยอยมาในช่วงตน้ไตร

มาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเขา้สู่ช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม ท่ีมีความเช่ือวา่ตอ้งเปล่ียนภาชนะ ถว้ยชามบนโต๊ะ

อาหารก่อนการถือศีล 

• บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียคาดวา่จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายกาํลงัการผลิต เป็นการขยาย

ฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้เพราะการนาํเขา้สินคา้

จากประเทศไทย ทาํให้มีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง โดยกลุ่มบริษทัยงัคงเนน้การสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ไดรั้บการ

ยอมรับมากข้ึนในดา้นของคุณภาพ ความคงทน และความสวยงาม 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม จะเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแรก เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูร้อนซ่ึงเป็นช่วง high season และเป็นช่วงเทศกาลท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

เทศกาลสงกรานต ์ซ่ึงโดยปกติจะเป็นช่วงท่ีมีความตอ้งการในการบริโภคสูง และลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมมีการส่งเสริมการ

ขาย 

• ยอดขายของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแรก เน่ืองจากฐานการผลิต

ใหม่ท่ีเมืองฮานอย ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เพ่ือรองรับ

การขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ใชก้าํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหาร  

• ตลาดบรรจุภณัฑ์อาหารยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษทัฯจึงเนน้การ

ขยายตลาดต่างประเทศไปยงัลูกคา้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆมากข้ึน โดยเฉพาะการ

ส่งออกไปยงัประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี ไตห้วนั และจีน ซ่ึงธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัคงเติบโต 

ประกอบกบัมีภาพยนตร์ยอดนิยมเขา้ฉาย  

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากคาํสัง่ซ้ือของโครงการขนาดใหญ่ สาํหรับสินคา้

พาเลท และลงัเปล่า ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีจะเติบโตไปกบัอุตสาหกรรมต่างๆท่ีมีการขยายตวั และบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ขยาย

ตลาดถงัสีทาบา้นซ่ึงผลิตดว้ยระบบ IML และมีคุณภาพสูงกว่าระบบ Silk Screen นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือ

สินคา้พรีเม่ียมจากกลุ่มร้านสะดวกซ้ือเพ่ิมข้ึน โดยจะเร่ิมมียอดขายในไตรมาส 3 ปีน้ี และหากรัฐบาลมีการกระตุน้

เศรษฐกิจ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากข้ึน ก็จะส่งผลดีต่อยอดขายสินคา้เฟอร์นิเจอร์และถงัขยะของบริษทัฯ 

• กลุ่มผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยคาดวา่ยอดขายจะลดลง เน่ืองจากผูผ้ลิตรถยนตไ์ดล้ดกาํลงั

การผลิตและลดคาํสัง่ซ้ือช้ินส่วนรถยนต ์
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7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• แมว้า่บริษทัฯจะเผชิญภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของตลาดธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงส่งผลกระทบทาํให้ยอดขาย

ลดลงและเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนใหคู้่แข่ง บริษทัฯก็ไดพ้ยายามปรับกลยทุธ์ต่างๆทั้งจดักิจกรรมทางการตลาดและหา

ฐานลูกคา้เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน เพ่ือกระตุน้กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1) โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และนโยบายสนับสนุนด้านเกษตรกรรมจาก

ภาครัฐบาล เพ่ือการวิจยัและพฒันาคิดคน้ผลิตภณัฑเ์พ่ือการเกษตรกรรมใหม่ๆ ท่ีมีมาตรฐานระดบั

โลก และนาํผลิตภณัฑก์ลุ่มเอส-แมททริกซ์ออกสู่ตลาดอาเซียน  

2) เพ่ิมจาํนวนการเปิดฟู้ ดแมททริกซ์เอก็ซ์เพรส (FoodMatrix Express)  

3) กระตุน้ยอดขายจากการซ้ือซํ้ าผา่นช่องทางฟู้ ดแมททริกซ์เอก็ซ์เพรส (FoodMatrix Express) และศูนย์

เกษตรอินทรีย์เอส-แมททริกซ์ (S-Matrix Center) ผ่านการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวระยะสั้ น 

(Motivation Trips) 

4) จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระตุน้ผูน้าํระดบั Leader ข้ึนไป ให้มีแรงจูงใจในการทาํธุรกิจ

ผา่นกิจกรรมท่องเท่ียวประจาํปี 

สายงานแม่พิมพ ์

• คาดว่ายอดขายแม่พิมพใ์นไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 จะลดลงตามความตอ้งการแม่พิมพใ์หม่ของลูกคา้

หลกัในธุรกิจยานยนตข์องกลุ่มบริษทัท่ีลดลง เน่ืองจากมีการปรับโฉมรถยนตใ์หม่ไปแลว้ในปีก่อน  
 

8. เหตุการณ์สําคญัในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559  

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญัท่ี

เกิดข้ึนจากการลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) 

SSMP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 600 ลา้นอินเดียรูปี เป็น 720 ลา้นอินเดียรูปี ตามมติของ

คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะทาํใหทุ้นจดทะเบียนเม่ือรวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 900 ลา้นอินเดีย

รูปี โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนทั้งหมดภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 



 

 16 / 17 

ล้าน VND
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 59 270,000         415                   

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 50,000           80                     

รวมทุน ณ 31 มี.ค. 59 320,000         495                   

ทุน

ล้าน Rupee
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ทุน ณ 31 มี.ค. 59 750                403                   

เพิ่มทุน เม.ย. 59 150                79                     

รวมทุน ณ 13 พ.ค. 59 900                482                   

ทุน

อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั�งสิ�น (ล้านบาท)

อัตราเงินปันผล

ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่จะ

ได้รับ (ล้านบาท)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559
81                           100.0                 81                          27.0                      

• Srithai (Hanoi) Company Limited 

 สรุปการลงทุนใน Srithai (Hanoi) Company Limited โดย Srithai (Vietnam) Company Limited 

 

 

 

 

 

8.2 การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai Superware India Limited (“SSI”) 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเห็นสมควรใหรั้บรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย SSI ในขอ้มูล

ทางการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 6 ลา้นบาท เน่ืองจากแนวโน้มอตัราการเติบโตของยอดขายท่ีลดลงจากประมาณการเดิมทาํ

ใหผ้ลประกอบการเป็นขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน  

8.3 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

• บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั  

 

 

 

 

 

9. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

9.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนใน SSMP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยเป็นการจ่าย

ชาํระค่าหุ้นตามมูลค่าท่ีตราไวแ้ละส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงิน 150 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่ากบั 79 ลา้นบาท ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.0 
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อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั�งสิ�น (ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่จะ

ได้รับ (ล้านบาท)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
30                          25.0                      15                           51.0                   

อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั�งสิ�น (ล้านดอง)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่จะ

ได้รับ (ล้านดอง)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SVN

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
75,000                    75,000                   100.0                 

ล้าน VND
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ทุน ณ 31 มี.ค. 59 320,000         495                

เพิ่มทุน เม.ย. - พ.ค. 59 18,000           29                  

รวมทุน ณ 13 พ.ค. 59 338,000         524                

ทุน

• Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) – บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 

ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ไดจ่้ายชาํระค่า

หุ้นเพ่ิมเติมใน SHN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงินรวม 18,000 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 29 ลา้นบาท ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.0 

 

 

 

 

 

9.2 การจ่ายเงนิปันผล 

• ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มี

มติอนุมติัเสนอใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 271 ลา้นบาท และมีกาํหนดจ่าย

ชาํระในวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

• Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) 

 

 

 

• บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


