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ท่ี     SITHAI-0801/59 

             10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 

2559 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มียอดขายรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.8 อตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 18.8 เป็นร้อยละ 17.8 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 79 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไร

สุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 80 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 58 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 42.0 กาํไรต่อหุน้ 0.03 บาท ลดลง 0.02 บาทต่อหุน้จากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุน้ 0.05 บาท  
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หน่วย ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559

กําไรขั้นต้น % 18.8% 17.8% 16.7%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 138 80 48

กําไรสุทธิต่อยอดขาย % 5.6% 3.5% 2.2%

กําไรต่อหุ้น บาท 0.05 0.03 0.02

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

2.1 ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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 สัดส่วนยอดขายแยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายของสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 กบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 95.2 เป็นร้อยละ 96.1 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.9 เป็นร้อย

ละ 22.4 และกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสดัส่วนลดลงจากร้อยละ 74.3 เป็นร้อยละ 73.7 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไป

และสายงานแม่พิมพส์ดัส่วนลดลงจากร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 3.9   

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนจาํนวน 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยแบ่งตามฐานการผลิต ดงัน้ี 

• ฐานผลิตในประเทศมียอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากผลของการเปล่ียนรูปแบบการ

บริหารการขายและการเปล่ียนภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์ดึงดูดความสนใจของตลาดมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ยอดขายผ่านตวัแทน

จาํหน่ายลดลง เน่ืองจากปีก่อนบริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือพิเศษเพ่ือจาํหน่ายให้กบัห้างร้าน และสถาบนัการศึกษาต่างๆในช่วง

เปิดภาคเรียน ขณะท่ีในปีน้ีรายไดภ้าคเกษตรยงัไม่ฟ้ืนตวั จากภยัแลง้ท่ีกระทบต่อปริมาณผลผลิต ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการ

เขา้ถึงสินเช่ือ ทาํใหก้ารกูย้มืเพ่ืออุปโภคบริโภคเป็นไปไดย้ากข้ึน ส่งผลให้การซ้ือสินคา้อุปโภคและบริโภคลดลง ประกอบ

กบัยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัลดลง จากลูกคา้กลุ่มตลาดตะวนัออกกลางท่ีไดรั้บผลกระทบจากสงคราม การก่อการ

ร้าย และราคานํ้ ามนัท่ีตํ่า  
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• 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 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2559 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2559 เน่ืองจากยอดขายส่งออกไปยงักลุ่มลูกคา้ HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) สาํหรับตลาดสหรัฐอเมริกา

เพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีการจดังานมหกรรมลดราคากลางปี 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 119 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

6.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก 

1)  ยอดขาย Preform ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และลาวลดลง เน่ืองจากลูกคา้บางรายจดัหา   

Preform เอง  

2)  ยอดขาย Closure ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียลดลงตามคาํสัง่ซ้ือ 

3)  การปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง  

4)  การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นแบบ Lightweight ทาํใหป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง ส่งผลใหร้าคาขายลดลง 

ส่วนยอดขายของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม แมว้า่จะประสบปัญหาความแปรปรวน

ของอากาศทางภาคเหนือ ปัญหามลภาวะท่ีระบายออกสู่ทะเลทางภาคกลาง และปัญหาภยัแลง้ทางภาคใต ้ส่งผลให้การ

บริโภคลดลง แต่บริษทัยอ่ยจดัตั้งใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามเร่ิมมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาสแรกของปีน้ี จึงทาํให้

ยอดขายรวมของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารมียอดขายใกลเ้คียงกบัปีก่อน แมว้า่ยอดขายกล่องอาหาร (Food Box) จะลดลง 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง หน้ีครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสูง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและรายได้
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ภาคเกษตรตกตํ่า ทาํให้ภาคครัวเรือนระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน แต่ยอดขายตวัตุ๊กตาลิขสิทธ์ิบนฝาถว้ยเคร่ืองด่ืม หรือ 

Topper เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมุ่งเนน้การขายไปยงักลุ่มลูกคา้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

• ส่วนผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ โดยรวมมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยลดลง จากการปรับโฉมรถยนตรุ่์นใหม่ในปีก่อนแลว้ 

และรถยนตบ์างรุ่นเลิกผลิต ส่งผลให้ยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตรุ่์นนั้นลดลง รวมถึงตลาดรถยนตซ์บเซาในปีน้ี อยา่งไรก็

ตาม ยอดขายผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเปลือกแบตเตอร่ี ซ่ึงบริษทัฯ

ไดป้รับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงสามารถผลิตและส่งมอบสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน และสินคา้ถงัขยะ ซ่ึงมียอดขาย

พิเศษเป็นถงัขยะในสถานีบริการนํ้ ามนั รวมถึงสินคา้ลงันํ้ าด่ืม ซ่ึงลูกคา้หลกัของบริษทัฯมีกิจกรรมดา้นการตลาดนํ้ าอดัลมท่ีดี 

และมีความตอ้งการใชล้งันํ้ าด่ืมเพ่ิมข้ึนในไตรมาสน้ี ประกอบกบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดรั้บคาํสั่งซ้ือลงับรรจุขวดจาก

ลูกคา้รายใหญ่ต่อเน่ืองจากไตรมาสแรก 

เปรียบเทียบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2559 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2559 เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูร้อน มีการบริโภคเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัไตรมาสก่อนตรงกบัช่วงเทศกาลหยุดยาวของประเทศเวียดนาม ทาํให้จาํนวนวนัส่งของ

นอ้ยลง ขณะท่ียอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยในประเทศลดลง เน่ืองจากรถยนตบ์างรุ่นเลิกผลิต ทาํให้ยอดขาย

งานช้ินส่วนรถยนตล์ดลง และภาพรวมตลาดรถยนตใ์นปีน้ีชะลอตวั 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

เปรียบเทียบไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2558 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.5 เน่ืองจาก 

• ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพล์ดลง ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และคาํสัง่ผลิตแม่พิมพใ์หม่ของลูกคา้

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตน์อ้ยลง 

• ยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะยอดขายของธุรกิจเครือข่ายเติบโตข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจากการ

ปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลจากปัจจยัลบทางเศรษฐกิจและภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ รวมไปถึงการแข่งขนั

ของธุรกิจเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาทั้งจากรายเก่าและรายใหม่   
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เปรียบเทียบไตรมาส 2 กบัไตรมาส 1 พ.ศ. 2559 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2559 เน่ืองจากการปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป และการส่งมอบงานแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย 

 2.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

รูปที ่3    กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4    ยอดขายและกาํไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 
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กาํไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ลดลง 65 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 43.0 สรุปไดด้งัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 20.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2558 โดยอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 7.8 เป็นร้อยละ 6.2 เน่ืองจากการขายสินคา้ท่ีมีกาํไรขั้นตน้ตํ่าใน

จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากการขยายตลาด และรายการส่งเสริมการขายของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 2 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2559 เน่ืองจากยอดขายท่ีสูงกวา่ ขณะท่ีสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาส 1 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 22.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 6.7 เป็นร้อยละ 5.6 เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมา

จากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรลดลงตามยอดขาย และการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบตั้งแต่ปลายปีก่อนซ่ึงมีผลในปีน้ี 

ขณะท่ีราคานํ้ ามนัเร่ิมปรับข้ึน และค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลงเพียงเลก็นอ้ย 

อยา่งไรก็ตาม กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของไตรมาส 2 สูงกวา่ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2559 เน่ืองจากยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน และมียอดขายสินคา้พลาสติก

จากการจดังานมหกรรมลดราคากลางปี ขณะท่ีสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดใ้กลเ้คียงกบัไตรมาส 1 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 41 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 45.1 

จากการลดลงของยอดขายและกาํไรขั้นตน้ของทั้งสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงใน

ตลาดธุรกิจเครือข่าย ปัญหาเศรษฐกิจ และตลาดรถยนต์เร่ิมซบเซา ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึน จากการจัด

กิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือกระตุน้ยอดขาย ระบายสินคา้คงคลงั เพ่ือสร้างสมดุลของอายุสินคา้คงคลงัให้

เหมาะสม 

นอกจากน้ี ขาดทุนจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพข์องไตรมาส 2 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2559 โดยเฉพาะสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ซ่ึงมีค่าส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึน เพ่ือกระตุน้ยอดขาย 
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 326           14.1% 303           12.4% 23 7.6%

รายละเอียด

ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2

 ปี พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

30-ม.ิย.-59 31-ธ.ค.-58

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,924 1,928 (4) (0.2%)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,709 1,658 51 3.1%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,926 5,852 74 1.3%

รวมสินทรัพย์ * 11,203 11,107 96 0.9%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,620 1,752 (132) (7.5%)

เจ้าหนี้การค้า 816 959 (143) (14.9%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,124 2,656 468 17.6%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 396 379 17 4.5%

รวมหนี้สิน * 6,424 6,150 274 4.5%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,650 1,792 (142) (7.9%)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 235 245 (10) (4.1%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,779 4,957 (178) (3.6%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-58

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
% +(-) 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.6 เน่ืองจากผลของการกระตุน้ยอดขายดว้ยการจดัรายการส่งเสริมการขาย และบริษทัยอ่ย

ในต่างประเทศท่ีเพ่ิงเปิดดาํเนินการในประเทศเวียดนามและอินเดียมีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีสูงข้ึน

จากค่าขนส่ง และค่าออกงานแสดงสินคา้  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 
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 ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ลดลง ตามยอดขายท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงไตรมาสสุดทา้ยของ

ปีก่อน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั การจดัหาสินคา้ของตนเองโดยลูกคา้บางราย และการปรับราคา

ขายลงตามราคาวตัถุดิบ  

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากการสาํรองวตัถุดิบ เพ่ือเตรียมการผลิตตามคาํสัง่ซ้ือท่ีจะเขา้มาในไตรมาส 3 ของปีน้ี        

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติมระหวา่งงวดสุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการ

จาํหน่าย  

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง จากการจ่ายชาํระคืน  

• เจ้าหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากเจ้าหน้ีค่าสินคา้ของธุรกิจเครือข่ายและเจา้หน้ีของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมท่ีลดลงตามยอดขายท่ีลดลง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตาม

แผนการผลิต ควบคู่กบัการเจรจากาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ีเพ่ือใหไ้ดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม  

• เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหวา่งปีเพ่ือจดัหาสินทรัพย ์สุทธิดว้ย

การจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี  

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 142 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สุทธิด้วยเงินปันผลจากผล

ประกอบการปี พ.ศ. 2558 ท่ีจ่ายในไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 จาํนวน 271 ลา้นบาท 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 ของบริษทัยอ่ย 

สุทธิดว้ยกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
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หน่วย : ล้านบาท

30-ม.ิย.-58 30-ม.ิย.-59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ (19) (101)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 473 621

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 454 520

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

รูปที ่5   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการผลกาํไร

สุทธิลดลง  

2) กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากมีการจดัหาสินทรัพยถ์าวร และการลงทุน

สาํหรับโรงงานใหม่ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด 

ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือการดาํเนินงาน และลงทุนได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 117.3 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 106.7 วนั และ 102.9 วนั ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 75.0 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 69.5 วนั และ 71.1 วนั ตามลาํดบั จากการ

ลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมและธุรกิจเครือข่ายท่ีมีเครดิตเทอมสั้นหรือขายเป็นเงิน

สด ในขณะท่ีกลุ่มสินคา้ท่ีจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงมีเครดิตเทอมนานกวา่มียอดขายเพ่ิมข้ึน 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 81.0 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 77.3 วนั และ 75.4 วนั ตามลาํดบั จากการ

จดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูปเพ่ือรองรับการขายของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ในขณะท่ียอดขายของ

ธุรกิจเครือข่ายในประเทศยงัคงชะลอตวัต่อเน่ือง  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 38.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 40.1 วนั และ 43.6 วนั ตามลาํดบั จากการ

สัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต และการสัง่ซ้ือวตัถุดิบหลกัและสินคา้เพ่ือขายท่ีลดลงตามยอดขาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 77.2 75.0 69.5 71.1

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 85.9 81.0 77.3 75.4

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 43.2 38.7 40.1 43.6

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 119.9 117.3 106.7 102.9

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 1.0 1.7 2.9 9.0

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 0.8 1.4 2.5 7.6

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.2 1.3 1.3 1.2

รายการ หน่วย
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5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.7 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.9 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลง 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.4 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.5 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลงใน

ขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีการจัดหาสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมเติม ตลอดจนกลุ่มบริษทัไม่สามารถใช้

สินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานไดเ้ต็มประสิทธิผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนในช่วง

เร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศเวยีดนามและอินเดีย 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 1.3 เท่า ใกลเ้คียงกบั ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า แต่เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.2 เท่า 

จากเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการลงทุนในสินทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

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 
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• เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลายข้ึน 

• 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 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 
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7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  

• ธุรกิจขายตรงคาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากผลของการปรับรูปแบบการบริหารการขาย และ

การปรับทิศทางการดาํเนินงานของผูบ้ริหารการขาย ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน โดยสมาชิกและผูบ้ริหารการ

ขายรุ่นใหม่ดว้ย Social Media เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ ขณะท่ีผูบ้ริหารการขายเดิมก็สามารถปรับตวัได ้

ตลอดจนการเปล่ียนภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หดึ้งดูดตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่มากข้ึน  

• ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet แห่งแรกท่ีชลบุรี โดยรวบรวม

สินคา้จากโรงงานทั้งของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้หลากหลาย และช่วยเสริมสร้าง

การรับรู้ตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

ตลาดส่งออก  

• คาดว่าแนวโน้มการส่งออกจะใกลเ้คียงกบัปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ยงั

ประสบปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงบริษทัฯก็ไดพ้ฒันาสินคา้ใหม่ๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ใหห้นัมานิยมสินคา้เมลามีนเพ่ิมข้ึน 

• บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียคาดวา่จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายกาํลงัการผลิต การขยายพ้ืนท่ี

จดัจาํหน่ายไปยงัภาคต่างๆในประเทศ การจดัรายการส่งเสริมการขายสําหรับเทศกาลสําคญัตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึง

คริสตม์าสและปีใหม่ รวมทั้งการวางตลาดสินคา้ใหม่สาํหรับลูกคา้กลุ่ม HORECA ดว้ยการออกแบบลวดลายใหม่ให้ตรงกบั

รสนิยมของชาวอินเดีย 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม จะลดลงจากไตรมาส 2 เน่ืองจากเป็นช่วง low season ทั้งในประเทศและประเทศเวยีดนาม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหาร  

• ยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน จากการท่ีสหรัฐอเมริกาได้ปรับสถานะของ

ประเทศไทยเร่ืองการคา้มนุษยป์ระจาํปี พ.ศ. 2559 จาก Tier 3 คือประเทศท่ีดาํเนินการไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นตํ่า

ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแกไ้ขปัญหา ให้อยูใ่น Tier 2 แบบจบัตาเฝ้าระวงั โดยกรณีของไทยถูก

ระบุวา่รัฐบาลไทยมีความพยายามอนัสาํคญัในการขจดัการคา้มนุษย ์แต่ยงัไม่ไดข้ั้นตํ่าของมาตรฐานท่ีสภาสหรัฐอเมริกา

วางไว ้ แต่ก็ทาํให้ความเช่ือมัน่กลบัมา ภาพลกัษณ์ของประเทศดีข้ึน ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลของไทยมีการ

ขยายตวัท่ีดี ประกอบกบัไตรมาส 3 จะมีเทศกาลกินเจ จึงมีความตอ้งการบรรจุภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานมากข้ึน  
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สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากคาํสัง่ซ้ือของโครงการขนาดใหญ่ สาํหรับสินคา้

พาเลท และลงัเปล่า ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีเติบโตไปกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ หรือมีการขยายโรงงานหรือ

คลงัสินคา้ โดยบริษทัฯสามารถขยายฐานลูกคา้พาเลท และมีกาํลงัการผลิตเพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในคร่ึงปีหลงั ส่วน

กลุ่มถงับรรจุภณัฑ ์บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ขยายตลาดถงัสีทาบา้นท่ีผลิตดว้ยระบบ IML ซ่ึงมีราคาขายและคุณภาพสูงกว่า

ระบบ Silk Screen นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้พรีเม่ียมจากกลุ่มร้านสะดวกซ้ือเพ่ิมข้ึน โดยจะเร่ิมมียอดขาย

ในไตรมาส 3 ปีน้ี และหากรัฐบาลมีการกระตุน้เศรษฐกิจ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณมากข้ึน ก็จะส่งผลดีต่อยอดขาย

สินคา้เฟอร์นิเจอร์และถงัขยะของบริษทัฯ 

• กลุ่มผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยคาดวา่จะยงัคงรักษาระดบัยอดขายไวไ้ม่ต่างจากไตรมาสน้ี 

แต่ลดลงจากปีก่อน ทั้งน้ี เน่ืองจากภาพรวมตลาดรถยนตซ์บเซา ผูผ้ลิตรถยนตไ์ดล้ดกาํลงัการผลิตและลดคาํสั่งซ้ือช้ินส่วน

รถยนต ์

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• ธุรกิจศรีไทยเน็ทเวิร์ค ซ่ึงขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยสมาชิกท่ีเรียกว่า “หุ้นส่วนธุรกิจ” โดยเฉพาะสมาชิกใน

ระดบั “ผูน้าํ” ไดรั้บความสนใจจากผูน้าํของธุรกิจเครือข่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน และเขา้ร่วมธุรกิจกบัศรีไทยเน็ทเวิร์ค โดยกลุ่มผูน้าํ

ดงักล่าวมีประสบการณ์และความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลในทางท่ีดีของธุรกิจสาํหรับช่วงเวลาท่ีเหลือของปี

น้ี ประกอบกบัการเน้นกลุ่มลูกคา้หรือกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้รายใหญ่ เช่น กลุ่มผูป้ระกอบการระดบัอาํเภอ กลุ่มเกษตรกรท่ีมี

ขนาดพ้ืนท่ีในการใชสิ้นคา้ขนาดใหญ่ และโครงการต่างๆของภาครัฐ เป็นตน้ ซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้ของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนสมาชิกโดยส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ส่งผลให้ผลประกอบการ

โดยรวมในคร่ึงปีหลงัคาดวา่จะปรับตวัดีข้ึน  

สายงานแม่พิมพ ์

• คาดวา่ยอดขายแม่พิมพใ์นไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 จะลดลงตามความตอ้งการแม่พิมพใ์หม่ท่ีลดลงของ

ลูกคา้หลกัในธุรกิจยานยนตข์องกลุ่มบริษทั เน่ืองจากมีการปรับโฉมรถยนต์ใหม่แลว้ในปีก่อน ตลอดจนภาพรวมตลาด

รถยนตท่ี์ซบเซา 
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อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่จะ

ได้รับ (ล้านบาท)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

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

ล้านรูปี
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 59 750                  403                   

เพิ่มทุน ไตรมาส 2 150                  79                     

รวมทุน ณ 30 มิ.ย. 59 900                  482                   

ทุน

ล้านดอง
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 59 270,000         415                  

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 50,000           80                    

ไตรมาส 2 104,920         168                  

รวมทุน ณ 30 มิ.ย. 59 424,920         663                  

ทุน

อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น (ล้านดอง)

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่ได้รับ 

(ล้านดอง)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SVN

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

8. เหตุการณ์สําคญัในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559  

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญั 

ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) 

 สรุปการลงทุนใน SSMP  

 

 

 

 

 

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

 สรุปการลงทุนใน SHN โดย Srithai (Vietnam) Company Limited 

 

 

 

 

 

 

8.2 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

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

 

 

 

 

 

• บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 
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8.3 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

เม่ือวนัท่ี15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   บริษทัได้ทาํสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหน่ึงท่ีจด

ทะเบียนในประเทศกมัพูชาเพ่ือจดัหาและจดัส่งแรงงานกมัพูชาเขา้มาทาํงานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย   

โดยบริษทัตกลงจะชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วใหบ้ริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเม่ือแรงงานต่างดา้วได้

ใบอนุญาตทาํงานถูกตอ้งจากทางราชการและทาํงานครบตามสัญญา ซ่ึงบริษทัไดช้าํระเงินค่าบริการให้บริษทัจัดหา

แรงงานต่างดา้วเรียบร้อยแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการท่ีบริษทัไดรั้บ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื่นฟ้องคดีกบับริษทั โดยกล่าวอา้งวา่ 

บริษทัผิดนัดไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และให้บริษทัชดใชค้่าเสียหาย พร้อมจ่ายดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระคดีเสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดแ้ต่งตั้งทนายความและมอบหมายตวัแทนบริษทั เพ่ือดาํเนินการต่อสู้

คดีตามขั้นตอนกระบวนการยติุธรรมวา่ บริษทัไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้องกลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่าง

ดา้วซ่ึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา โดยวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทนายของบริษทัไดข้ึ้นศาลไกล่เกล่ียใหก้ารและสืบพยาน โดย

ยนืยนัวา่บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินครบถว้นตามเอกสารเรียกเก็บค่าบริการท่ีบริษทัไดรั้บ แต่ยงัมีเอกสารเรียกเก็บค่าบริการอีก

ส่วนหน่ึงท่ีบริษทัไม่ไดรั้บ ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าเป็นการจดัหาแรงงานต่างดา้วใหม่ทดแทนแรงงานต่างดา้วเดิมท่ีผิดเง่ือนไข

สญัญา จึงไม่มีเหตุท่ีบริษทัตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าว   ศาลไดส้ั่งให้นดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2559 เพ่ือนาํ

หลกัฐานมาพิสูจน์ต่อไป บริษทัจึงประเมินวา่ จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน และพิจารณาไม่บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ดงักล่าวในรายงานทางการเงิน 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


