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ท่ี     SITHAI-0802/58 

        14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 

2558 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.53 อตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 19.50 เป็นร้อยละ 18.83 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 149.37 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

กาํไรสุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 138.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 5.72 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.32 โดยมีกาํไรต่อหุ้น 0.05 บาท เท่ากบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 และไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็น

ประจาํท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 
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รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน จํานวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 2,138.68 94.62% 2,332.27 95.16% 2,304.87 92.60% 27.40 1.19%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 424.96 18.80% 511.48 20.87% 477.08 19.17% 34.40 7.21%

  ผลิตในประเทศ 393.37 17.40% 483.53 19.73% 458.05 18.40% 25.48 5.56%

  ผลิตต่างประเทศ 31.59 1.40% 27.95 1.14% 19.03 0.76% 8.92 46.87%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,713.72 75.82% 1,820.79 74.29% 1,827.79 73.43% (7.00) (0.38%)

  ผลิตในประเทศ 1,382.04 61.15% 1,465.07 59.78% 1,475.27 59.27% (10.20) (0.69%)

  ผลิตต่างประเทศ 331.68 14.67% 355.72 14.51% 352.52 14.16% 3.20 0.91%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 121.57 5.38% 118.62 4.84% 184.22 7.40% (65.60) (35.61%)

รวม 2,260.25 100.00% 2,450.89 100.00% 2,489.09 100.00% (38.20) (1.53%)

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2

 พ.ศ.2557

% +(-)

รายละเอียด

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม        2,260.25        2,450.89       2,489.09 (38.20) (1.53%)

กําไรขั้นต้น (%) 2.84% 18.83% 19.50% (0.67%) (3.44%)

EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)           176.85           213.58          186.51 27.07 14.51%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่           112.61           138.19          132.47 5.72 4.32%

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย 4.98% 5.64% 5.32% 0.32% 6.02%

กําไรต่อหุ้น (บาท)               0.04               0.05              0.05                        -                   -   

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 

พ.ศ.2557

% +(-)

 ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2558

 ไตรมาส 2 

พ.ศ. 2558

 ไตรมาส 2 

พ.ศ. 2557

    Uตารางที ่1 U    ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 

2.1 รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

Uตารางที ่2 U   รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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 Uสัดส่วนรายได้แยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนรายไดข้องสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 กบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 92.60 เป็นร้อยละ 95.16 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19.17 เป็นร้อยละ 

20.87 และกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 73.43 เป็นร้อยละ 74.29 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและ

สายงานแม่พิมพล์ดลงจากร้อยละ 7.40 เป็นร้อยละ 4.84 
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1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 กบั พ.ศ. 2557 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนจาํนวน 34.40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.21 เน่ืองจากยอดขายส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้กลุ่มตลาดตะวนัออกกลางท่ีมี

ความตอ้งการสินคา้เมลามีนในช่วงเทศกาลถือศีลอด และมีการสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน นอกจากน้ี สินคา้ท่ีผลิตจาก

ประเทศไทยจะไดรั้บความนิยมเร่ืองคุณภาพและไดรั้บการรับรองคุณภาพก่อนการส่งออกทุกคร้ังตามกฎระเบียบของกลุ่ม

ประเทศตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกนักบัการเพ่ิมข้ึนของยอดขายส่งออกไปยงัลูกคา้กลุ่มตลาดยโุรป 

ยอดขายในประเทศผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Wholesale) ก็เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากตวัแทน

จาํหน่ายมีการสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทัฯเพ่ือจาํหน่ายให้กบัห้างร้าน และสถาบนัการศึกษาต่างๆในช่วงเปิดภาคเรียนจาํนวน

มากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายในประเทศผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาวะ

หน้ีครัวเรือนในประเทศอยูใ่นระดบัสูง รายไดเ้กษตรกรลดลงจากปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกตํ่าและปัญหาภยัแลง้ ทาํให้การ

บริโภคภาคครัวเรือนชะลอตวั ประชาชนระมดัระวงัการใชจ่้ายและความตอ้งการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯลดลง ทั้งน้ีรายได้

ส่วนใหญ่มาจากยอดขายของกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจและสินคา้ใหม่ และงานมหกรรมลดราคาประจาํปีมียอดขาย

ลดลง เน่ืองจากจดัท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ขณะท่ีปีก่อนมีจดังานมหกรรมกลางปีท่ีสาขาโคราชดว้ย 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการปรับกลยทุธ์

ทางการตลาด โดยการหาตลาดลูกคา้ใหม่ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงเนน้การขายสินคา้ตรงกบัลูกคา้โดยไม่ผ่านตวัแทนขาย 

นอกจากน้ีรายไดจ้ากการจดังานออกร้านแสดงสินคา้ก็สูงข้ึน ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวยีดนาม ทาํใหผู้บ้ริโภคมี

การจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน อีกทั้งตลาดกลุ่ม AEC เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2558 เน่ืองจากยอดขายส่งออกไปยงักลุ่มประเทศตะวนัออกกลางท่ีจะนิยมซ้ือสินคา้เมลามีนในช่วงเทศกาลถือศีลอดใน   

ไตรมาส 2 ยอดขายในประเทศผา่นตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนมีการจดังานมหกรรมลดราคากลางปี 
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2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 กบั พ.ศ. 2557 

กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมมีสัดส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึน แต่ยอดขายลดลงจาํนวน 7.00 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 0.38 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากปีก่อนเป็นปี

ท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก (World Cup) ทาํให้ผูป้ระกอบการนํ้ าอดัลมรายใหญ่ทั้ง 2 ราย จดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ี

เก่ียวกบั World Cup อยา่งรุนแรง ประกอบกบัยอดขายขวดก่ึงสาํเร็จรูป (Preform) ลดลงในปีน้ี จากยอดคาํสั่งซ้ือของลูกคา้

ต่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจากลูกคา้สามารถผลิต Preform เอง 

ส่วนผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ โดยรวมมียอดขายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน จากการปรับโฉมรถยนตรุ่์นใหม่ ซ่ึงเร่ิมมีคาํสั่งซ้ือ

เขา้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ประกอบกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของบรรจุภณัฑป์ระเภทถงัโดยเฉพาะถงัท่ีใชน้วตักรรมการผลิตท่ี

เรียกวา่ IML (In Mould Labeling) และลงั จากการขยายฐานลูกคา้และมีคาํสั่งซ้ือจากห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ ขณะเดียวกนั

เปลือกแบตเตอร่ี ลงับรรจุขวดและพาเลทมียอดขายลดลง เน่ืองจากคาํสั่งซ้ือท่ีลดลง และลูกคา้รายใหญ่ส่วนหน่ึงแบ่ง     

คาํสัง่ซ้ือใหผู้ผ้ลิตรายอ่ืนเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากปริมาณการขายตาม 

คาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่เพ่ิมข้ึน และจาํนวนลูกคา้มากข้ึน รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

เวียดนาม ผูบ้ริโภคจึงมีกาํลงัในการจบัจ่ายใชส้อย นอกจากน้ี ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามท่ีขยายตวั ส่งผลให้

ยอดขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์มีการเติบโต และช่วยกระตุน้ยอดขายของสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติด

บนภาชนะ IML 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2558 เน่ืองจากเป็นช่วง high season ของสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และรายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของ

บริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน 
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กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย

กําไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 162.32 7.59% 162.09 6.95% 138.65 6.02% 23.44 16.91%

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 21.37 5.03% 39.79 7.78% 42.99 9.01% (3.20) (7.44%)

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 140.95 8.22% 122.30 6.72% 95.66 5.23% 26.64 27.85%

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ (11.13) (9.16%) (10.76) (9.07%) 7.13 3.87% (17.89) (250.91%)

รวม 151.19 6.69% 151.33 6.17% 145.78 5.86% 5.55 3.81%

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

รายละเอียด

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2

 พ.ศ.2557

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

Uเปรียบเทียบไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 กบั พ.ศ. 2557 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 65.60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.61 เน่ืองจากยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปลดลง โดยเฉพาะ

กลุ่มสินคา้นวตักรรมทางการเกษตร จากผลกระทบของภยัแลง้ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้เกิดปัญหากบัการทาํนาปี ทาํ

ใหภ้าคเกษตรกรรมของทั้งประเทศถูกเล่ือนออกไปจากกาํหนดเดิมตามประกาศของกรมชลประทาน อีกทั้งปัจจยัลบทางดา้น

เศรษฐกิจของตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค ภาวะหน้ีครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสูง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและรายได้

ภาคเกษตรตกตํ่า  ทาํให้กาํลงัการซ้ือสินคา้ลดลง ขณะเดียวกนัคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจเครือข่ายมีการเปิดตวัและปรับแผน

ธุรกิจให้จูงใจมากข้ึน ทาํให้สมาชิกใชเ้วลาส่วนหน่ึงในการเปรียบเทียบแผนธุรกิจของแต่ละบริษทั ส่งผลให้มีสมาชิกใหม่

เขา้สู่ธุรกิจลดลง 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจากยอดขายแม่พิมพข์องบริษทัฯ และแม่พิมพ์

สาํหรับผลิตช้ินส่วนรถยนตรุ่์นใหม่ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 

Uเปรียบเทียบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 จากการลดลงของยอดขายของธุรกิจซ้ือมาขายไป 

 

  2.2 กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

Uตารางที ่3U    กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 
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กาํไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เพ่ิมข้ึน 5.55 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.81 ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 7.44 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 9.01 เป็นร้อยละ 7.78 เน่ืองจากยอดขายรวมและกาํไรขั้นตน้ท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการปรับราคาสินคา้ส่งออก และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง เป็นไปในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่านายหนา้ ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายในการออกร้านจดังานแสดงสินคา้เพ่ือกระตุน้ยอดขาย 

อยา่งไรก็ตาม กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 2 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 เน่ืองจากยอดขายส่งออกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาส 1 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.85 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.23 เป็นร้อยละ 6.72 เน่ืองจากจาํนวนเงินของกาํไรขั้นตน้

ท่ีสูงข้ึน จากราคาวตัถุดิบท่ีลดลงตามการปรับลดของราคานํ้ ามนั ขณะท่ีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 อยา่งไรก็ตาม กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของไตรมาส 2 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง ตามราคาวตัถุดิบท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

กาํไรจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงร้อยละ 250.91 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 3.87 เป็นขาดทุนร้อยละ 9.07 เน่ืองจากการลดลงของ

ยอดขายและกาํไรขั้นตน้ของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป แมว้า่ค่าใชจ่้ายจะลดลงดว้ยก็ตาม  

อยา่งไรก็ตาม ขาดทุนจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพข์องไตรมาส 2 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 เน่ืองจากมีกาํไรจากสายงานแม่พิมพท่ี์เพ่ิมข้ึนจากยอดขายท่ีสูงข้ึนในไตรมาสน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,892.48 1,992.36 (99.88) (5.01%)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,707.54 1,599.49 108.05 6.76%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,450.25 5,373.05 77.20 1.44%

รวมสินทรัพย์ * 10,773.17 10,516.04 257.13 2.45%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,388.32 1,452.30 (63.98) (4.41%)

เจ้าหนี้การค้า 885.73 968.42 (82.69) (8.54%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,996.70 2,575.10 421.60 16.37%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 310.90 296.57 14.33 4.83%

รวมหนี้สิน * 6,062.67 5,783.93 278.74 4.82%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,654.61 1,674.79 (20.18) (1.20%)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 233.77 225.67 8.10 3.59%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,710.50 4,732.11 (21.61) (0.46%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายละเอียด
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
% +(-) 

งบการเงินรวม หน่วย:ล้านบาท

จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย
จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 327.29            14.48% 302.75             12.35% 342.14             13.75% (39.39) (11.51%)

รายละเอียด

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 พ.ศ. 2557ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

Uตารางที ่U4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 39.39 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.51 เน่ืองจากค่านายหนา้และค่าส่งเสริมการขายท่ีลดลงตามยอดขายของธุรกิจขายตรง

และสายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

Uตารางที ่5 U  งบแสดงฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 
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 ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากยอดขายในช่วงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ตํ่ากวา่ยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 

2557 ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลท่ีประชาชนมีการอุปโภคบริโภค จบัจ่ายใชส้อยจาํนวนมาก ประกอบกบัมีการเร่งรัด

การติดตามการชาํระเงินจากลูกคา้ 

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากสินคา้สาํเร็จรูปกลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารเพ่ือรองรับผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงไดค้าํสัง่ซ้ือในปี

น้ี ส่วนสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ เปลือกแบตเตอร่ีรถยนต์เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการ

เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของหลายค่ายรถยนต์ และถังสี เ พ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย ์

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโรงงานใหม่ท่ีประเทศอินเดียและเวียดนาม และการจดัหา

สินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมระหวา่งงวด สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่ายระหวา่งปี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง จากการจ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด 

• เจา้หน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากลดการสาํรองวตัถุดิบ ตามแผนการผลิตในไตรมาส 3 ซ่ึงเป็นช่วง low season 

โดยกลุ่มบริษัทจะสั่งซ้ือและจัดเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจําเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่กับการเจรจากําหนด

ระยะเวลาชาํระหน้ีเพ่ือใหไ้ดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม ตลอดจนผลของราคาวตัถุดิบหลกัท่ีลดลงกวา่ปีก่อน 

• เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหวา่งงวดเพ่ือจดัหาสินทรัพย ์สุทธิดว้ย

การจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด  

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 20.18 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจาก

ผลประกอบการปี พ.ศ. 2557 ในไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 จาํนวน 270.99 ลา้นบาท  

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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หน่วย : ล้านบาท

6 เดือนสิ้นสุด 6 เดือนสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงจาก

30-มิ.ย.-58 30-มิ.ย.-57 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 352.51 420.40 (67.89)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (449.29) (311.51) (137.78)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 77.65 (124.98) 202.63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

 

(19.13) (16.09) (3.04)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 472.96 437.12 35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 453.83 421.03 32.80

รายละเอียด

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

Uตารางที ่6 U   งบกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่จากการลดลงของเจา้หน้ี

การคา้ 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส่วนใหญ่จากการจดัหาสินทรัพยถ์าวร และสิทธิการเช่า

สาํหรับโรงงานใหม่ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มข้ึน จากการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวสูงกว่าการจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีครบกาํหนด 

ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี 

เงินกูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีน ประมาณ 5,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ตลอดจน

อยูร่ะหวา่งการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ืองท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาํใหเ้ช่ือมัน่ได้

วา่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดาํเนินงาน และลงทุนได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่7  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 106.67 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 

ปี พ.ศ. 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากับ 97.83 วนั และ 102.38 วนั 

ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 69.49 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 71.12 วนั และ 73.56 วนั 

ตามลาํดบั จากการลดลงของยอดขายและการเร่งรัดการติดตามการชาํระเงินจากลูกคา้ 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 77.25 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 75.33 วนั และ 73.07 วนั 

ตามลําดับ จากการจัดเก็บวตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปเพ่ือรองรับปริมาณขายและการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนใน      

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี�จากลูกค้า (Collection Period) วัน 79.71 69.49 71.12 73.56

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 84.99 77.25 75.33 73.07

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี�การค้า (Payment Period) วัน 53.05 40.07 48.62 44.24

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 111.64 106.67 97.83 102.38

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 2.30 2.93 2.91 9.93

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื�อการดําเนินงาน % 2.08 2.54 2.47 8.75

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.20 1.29 1.30 1.22

รายการ หน่วย
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3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 40.07 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 48.62 วนั และ 44.24 

วนั ตามลาํดบั จากการจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต และผลของราคาวตัถุดิบหลกัท่ีลดลงจาก

ปีก่อน 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

• อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบัร้อยละ 2.93 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.91 ตามผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

• อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบัร้อยละ 2.54 เพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.47 ตามผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน และอตัราการใชสิ้นทรัพยเ์พ่ือ

การดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามยอดขาย 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 1.29 เท่า ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.30 เท่า จากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสะสมตามผลประกอบการ แมว้า่กลุ่ม

บริษทัมีการเบิกใชเ้งินกูเ้พ่ือการลงทุนในสินทรัพยแ์ละหมุนเวียนในกิจการเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วนดงักล่าวเพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.22 เท่า จากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวและ

การจ่ายปันผลประจาํปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ 

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนการผลิต และเป็นสินคา้โภค

ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคานํ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง

บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง

ดา้นปริมาณและราคา โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 
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2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของ

พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดยไม่ลดผลผลิต 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด

ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

• เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินอ่ืนท่ีมิใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

• ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท สาํหรับลูกคา้บางประเทศและบางราย 

• เจรจากบัลูกคา้หลกั ขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั 

• ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 

• บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนลูกคา้นอ้ยรายสาํหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ โดย

อาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการชาํระเงินของลูกคา้ ตลอดจนกาํหนด

มาตรการในการติดตามและเร่งรัดการชาํระหน้ีรายท่ีมีการชาํระเงินล่าชา้เกินกาํหนด 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่กระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง

หรือกลุ่มสินคา้ใดโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ 

กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสาํคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความสาํคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด

จากการดาํเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก

ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 
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• จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีดีท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลาท่ี

จดัหาเงินทุน 

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั 

• อตัราดอกเบ้ียลอยตวัก็จะอา้งอิงหลากหลายเกณฑ ์

• กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 

• กาํหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารคํ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินตํ่าลง 

7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ 

• คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 3 เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้เมลามีนลิขสิทธ์ิลวดลาย

การ์ตูนจากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้พรีเม่ียมแลกซ้ือ 

• การขยายฐานในกลุ่มลูกค้าใหม่  เช่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มลูกค้าชาว

ต่างประเทศ เป็นตน้ ด้วยกลยุทธ์การสร้างความน่าสนใจให้กับสินคา้ โดยการนําสินคา้ใหม่และผลิตภัณฑ์เมลามีนท่ี

สร้างสรรออกแบบใหดึ้งดูดใจมากข้ึน การนาํเสนอสินคา้ท่ีหลากหลายและครบตามความตอ้งการของลูกคา้ในจุดเดียวโดย

ร่วมมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจ นาํสินคา้ต่างๆมาใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร รวมถึงการสร้างโอกาสใหก้บัสมาชิกชาวต่างประเทศในการ

ขยายธุรกิจในประเทศของตนเอง ซ่ึงจะเร่ิมส่งผลดีในไตรมาส 3 และไดรั้บผลอยา่งเตม็ท่ีในไตรมาส 4 ของปีน้ี 

• ร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet แห่งแรกท่ีชลบุรี ซ่ึงรวบรวมสินคา้จากโรงงานทั้ง

ของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้หลากหลาย โดยไดเ้ร่ิมเปิดจาํหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 และเปิดเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ และเสริมสร้างการ

รับรู้ตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

ตลาดส่งออก 

• คาดว่าแนวโน้มการส่งออกสินคา้เมลามีนจะลดลงในไตรมาส 3 ซ่ึงเป็นช่วง low season ของทุกๆปี 

เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มประเทศยโุรปอยูใ่นช่วงฤดูพกัร้อน โดยบริษทัฯจะเนน้ตลาดกลุ่มประเทศในเอเชียเป็นหลกั และเนน้

การพฒันาสินคา้ร่วมกบัลูกคา้เพ่ือเตรียมสินคา้สาํหรับช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่และคริสตม์าส 

• บริษทัฯจะขยายตลาดไปยงัลูกคา้ใหม่ ไดแ้ก่ประเทศในกลุ่มยโุรป จีน และอาเซียนเพ่ิมข้ึน และปรับเปล่ียน

การจดัจาํหน่ายในช่องทางของ Wholesale ใหข้ยายตวัเพ่ิมข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

• บริษทัย่อยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียอยู่ระหวา่งก่อสร้างโรงงาน และทดลองเคร่ืองจกัร คาดวา่จะผลิต

สินคา้ และเร่ิมมียอดขายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศ
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อินเดีย และสามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้เพราะปัจจุบนัตอ้งนาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย ทาํให้มีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง 

กลุ่มบริษทัยงัคงเนน้การสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ไดรั้บการยอมรับมากข้ึนในเร่ืองของคุณภาพ ความคงทน และ

ความสวยงาม 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 คาดวา่ยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจะลดลง เน่ืองจากเป็นช่วงฤดู

ฝน ซ่ึงเป็นช่วง low season ของธุรกิจน้ี แต่ยอดขายจะกลบัมาในไตรมาส 4 เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ซ่ึงจะเป็นตวัช่วย

กระตุน้การบริโภคใหเ้พ่ิมข้ึน 

• Srithai (Hanoi) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นโรงงานผลิต

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงาน คาดวา่จะเร่ิมผลิตและมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 

2558 ซ่ึงจะช่วยขยายกาํลงัการผลิตให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืม การเติบโตของเศรษฐกิจใน

ประเทศ การขยายตลาดสู่ทางเหนือของประเทศเวยีดนาม รวมถึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้

ใหลู้กคา้ท่ีอยูต่อนเหนือของประเทศ เน่ืองจากปัจจุบนัตอ้งส่งสินคา้จากโรงงานของบริษทัท่ีอยูท่างตอนใต ้

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหาร  

• ยอดขายจะลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากปัญหาการทาํประมงผิดกฎหมาย และการระงบัการ

สั่งซ้ืออาหารทะเลจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้พฒันาบรรจุภณัฑ์อาหาร (Food Box) ใหม่ๆออกสู่

ทอ้งตลาด และเนน้การเพ่ิมบรรจุภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานสาํหรับตลาดในประเทศในช่วงเทศกาลกินเจ ส่วนบรรจุ

ภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ ท่ีเรียกวา่ IML (In Mould Labeling) คาดวา่จะมีลูกคา้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะประเทศ

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี และจีน จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีจะเขา้ฉาย เช่น Terminator, Minions, 

Star Wars เป็นตน้ 

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2558 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากคาํสั่งซ้ือสินคา้ของแถม (Premium) ของ

ร้านคา้สะดวกซ้ือ เพ่ือใช้เป็นสินคา้แลกซ้ือ คาํสั่งซ้ือลงัเปล่าจากห้างคา้ปลีก คาํสั่งซ้ือพาเลท การออกผลิตภณัฑ์ใหม่

สาํหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถึงการขยายฐานลูกคา้สู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• คาดวา่ยอดขายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 จะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากธุรกิจศรีไทยเน็ทเวิร์คมีโครงการใหม่ๆ

และหาช่องทางการขายสินคา้เพ่ือกระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 
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1. เ ร่ิมโครงการความร่วมมือกับบริษัทท่ีเป็นตัวแทนในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์และบริการทาง

การเกษตรซ่ึงใชใ้นการผลิตสินคา้ทางการเกษตรใหส้หกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศ โดยการนาํสินคา้

ประเภทอาหารพืชของบริษทัฯเขา้สหกรณ์การเกษตรโดยเร่ิมทางภาคเหนือก่อน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้

เกษตรกร และจะขยายเขา้สู่สหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศในอนาคต 

2. ร่วมมือกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในการนาํเทคโนโลยีอากาศยานโดยการใชเ้ฮลิคอปเตอร์ฉีดพ่น

อาหารพืชรายเดียวในประเทศไทย ทาํให้เกษตรกรประหยดัเวลา แรงงาน และตน้ทุน และเป็นการ

สนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยการนาํเทคโนโลยใีนส่วนน้ีเขา้มาผลกัดนัใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน 

3. เปิดโครงการฟู้ ดแมททริกซ์ เอ็กซ์เพรส (Food Matrix Express) เพ่ิมเติมสาํหรับหุ้นส่วนธุรกิจท่ี

สนใจสมคัรเป็นตวัแทนในการกระจายสินคา้ของบริษัทฯในระดับตาํบล กว่า 8,000 ตาํบลทั่ว

ประเทศโดยจะตอ้งมีสถานท่ีหนา้ร้านและผา่นคุณสมบติัท่ีบริษทัฯกาํหนดในการเขา้ร่วมเป็นเจา้ของ

ฟู้ ดแมททริกซ์ เอก็ซ์เพรส 

4. พฒันาแอพพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟน ท่ีมีช่ือว่า ศรีไทยเน็ทเวิร์ค ซ่ึงรองรับทั้งระบบปฏิบติัการ OS 

และ แอนดรอยด ์ซ่ึงจะช่วยทาํให้สมาชิกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของธุรกิจในการทาํธุรกิจเครือข่ายได้

ง่ายและสะดวกเพ่ิมข้ึน 

สายงานแม่พิมพ ์

• คาดวา่ยอดขายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 จะใกลเ้คียงกบัไตรมาส 2 เน่ืองจากมีงานรอส่งมอบอีกจาํนวน

หน่ึงของบริษทัยอ่ย 

 

8. เหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญัท่ี

เกิดข้ึนจากการลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน Srithai (Vietnam) Company Limited บางส่วน เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 101.29 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไดช้าํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุน

แลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 6.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 199.24 ลา้นบาท 

• Srithai (Hanoi) Company Limited 

ในไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นบางส่วนใน Srithai (Hanoi) 

Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 49,000.00 ลา้นเวียดนามดองหรือเทียบเท่า 73.50 ลา้นบาท และ ณ 



- 18/19 - 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไดช้าํระเงินค่าหุ้นทั้งหมดรวมเป็นจาํนวนเงิน 91,000.00 ลา้นเวียดนามดองหรือเทียบเท่า 

136.50 ลา้นบาท 

• Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 

100.00 ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากจาํนวน 500.00 ลา้นอินเดียรูปี เป็น 900.00 ลา้นอินเดียรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษทั

ยอ่ย  โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นท่ีเพ่ิมทุนในไตรมาสน้ีรวมเป็นจาํนวนเงิน 125.00 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่า 66.13 ลา้น

บาท และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดช้าํระเงินค่าหุ้นทั้งหมดรวมเป็นจาํนวนเงิน 624.98 ลา้นอินเดียรูปี หรือ

เทียบเท่า 335.18 ลา้นบาท  

8.2 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

• บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมไดมี้

มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 20.00 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 60.00 ลา้นบาท โดย

บริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 60.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 และสาํหรับงวดหกเดือน ปี 

พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดรั้บรายไดเ้งินปันผลทั้งหมดรวมเป็นจาํนวนเงิน 120.00 ลา้นบาท 

• บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยประจาํปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 17.00 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 20.40 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 10.40 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 51.00 

 

9. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 

9.1 การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นควรในการปรับยา้ยหมวดธุรกิจของบริษทัฯ จากกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภท “สินคา้อุปโภคบริโภค” หมวดธุรกิจ “ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน” ไปอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม

ประเภท “สินคา้อุตสาหกรรม” หมวดธุรกิจ “บรรจุภณัฑ์” เพ่ือความชดัเจนต่อผูล้งทุนและความเหมาะสมต่อการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯมีสดัส่วนโครงสร้างรายไดส่้วนใหญ่มาจากผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมใน

กลุ่มสินคา้ท่ีเป็นบรรจุภณัฑ ์โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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9.2 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 4.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 139.52 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 100.00 และ ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดช้าํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมดรวมเป็นจาํนวนเงินรวม 10.00 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 338.76 ลา้นบาท 

• Srithai (Hanoi) Company Limited – บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 

เม่ือวนัท่ี 27 และ 30 กรกฎาคม และวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็น

บริษทัใหญ่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมใน Srithai (Hanoi) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงินรวม 

20,000.00 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 30.00 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 และ ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 ไดช้าํระเงินค่าหุน้ทั้งหมดรวมเป็นจาํนวนเงิน 111,000.00 ลา้นเวยีดนามดองหรือเทียบเท่า 166.50 ลา้นบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

       

 

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

               กรรมการ 


