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ท่ี     SITHAI-1101/58 

             13 พฤศจิกายน พ .ศ . 2558 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน พ .ศ . 2558 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.50 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 19.04 เป็นร้อยละ 17.37 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 106.05 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรสุทธิ

เฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่จาํนวน 100.01 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2557 จาํนวน 18.16 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 15.37 โดยมีกาํไรต่อหุ้น 0.04 บาท เท่ากบัไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2557 และไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็น

ประจาํท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 ยกเวน้รายการกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 17.94 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 5.92 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินบาทท่ีอ่อนค่าเม่ือ

เทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม        2,450.89        2,379.27       2,440.33 (61.06) (2.50%)

กําไรขั้นต้น (%) 18.83% 17.37% 19.04% (1.67%) (8.77%)

EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)           213.58           149.44          168.67 (19.23) (11.40%)

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่           138.19           100.01          118.17 (18.16) (15.37%)

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย 5.64% 4.20% 4.84%

กําไรต่อหุ้น (บาท)               0.05               0.04              0.04

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3 

พ.ศ.2557

% +(-)

 ไตรมาส 2 

พ.ศ. 2558

 ไตรมาส 3 

พ.ศ. 2558

 ไตรมาส 3 

พ.ศ. 2557

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน จํานวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 2,332.27 95.16% 2,271.24 95.46% 2,263.43 92.75% 7.81 0.35%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 511.48 20.87% 450.44 18.93% 464.17 19.02% (13.73) (2.96%)

  ผลิตในประเทศ 483.53 19.73% 418.04 17.57% 439.17 18.00% (21.13) (4.81%)

  ผลิตต่างประเทศ 27.95 1.14% 32.40 1.36% 25.00 1.02% 7.40 29.60%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,820.79 74.29% 1,820.80 76.53% 1,799.26 73.73% 21.54 1.20%

  ผลิตในประเทศ 1,465.07 59.78% 1,486.24 62.47% 1,458.36 59.76% 27.88 1.91%

  ผลิตต่างประเทศ 355.72 14.51% 334.56 14.06% 340.90 13.97% (6.34) (1.86%)

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 118.62 4.84% 108.03 4.54% 176.90 7.25% (68.87) (38.93%)

รวม 2,450.89 100.00% 2,379.27 100.00% 2,440.33 100.00% (61.06) (2.50%)

รายละเอียด

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3

 พ.ศ.2557

% +(-)

    Uตารางที ่1 U    ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 

2.1 รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

Uตารางที ่2 U   รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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Uสัดส่วนรายได้แยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนรายไดข้องสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 กบัไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2557 

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 92.75 เป็นร้อยละ 95.46 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 73.73 

เป็นร้อยละ 76.53 แต่กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 19.02 เป็นร้อยละ 18.93 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมา

ขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงจากร้อยละ 7.25 เป็นร้อยละ 4.54   
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1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

Uเปรียบเทียบไตรมาส 3 พ .ศ.2558 กบั พ .ศ.2557 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนจาํนวน 13.73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.96 เน่ืองจากยอดขายส่งออกท่ีลดลง จากลูกคา้กลุ่มตลาดอเมริกาซ่ึง

ชะลอการนาํเขา้เพ่ือปรับปรุงระบบสินคา้คงคลงั ตลอดจนผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และความไม่มัน่คง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียใต ้

ยอดขายในประเทศผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาวะหน้ี

ครัวเรือนในประเทศอยูใ่นระดบัสูง ทาํใหก้ารบริโภคภาคครัวเรือนชะลอตวั และประชาชนระมดัระวงัการใชจ่้าย 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้เมลามีนลิขสิทธ์ิลวดลายการ์ตูนจากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ 

เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้แลกซ้ือ ซ่ึงไดค้วามนิยมและการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการปรับกล

ยทุธ์ทางการตลาด โดยการหาตลาดลูกคา้ใหม่ภายในประเทศ การขยายการขายสู่ต่างจงัหวดั นอกจากน้ียอดขายจากการ

จดังานออก ร้านแสดงสินคา้ก็สูงข้ึน ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม ทาํให้ผูบ้ริโภคมีการจบัจ่ายใชส้อย

เพ่ิมข้ึน อีกทั้งตลาดกลุ่ม AEC เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง 

Uเปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ .ศ.2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ .ศ .

2558 เน่ืองจากในไตรมาส 2 มียอดขายส่งออกจาํนวนมากไปยงัลูกคา้กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ซ่ึงซ้ือสินคา้เมลามีน

ชุดใหม่เพ่ือใชใ้นช่วงเทศกาลถือศีลอด ประกอบกบัมียอดขายในประเทศผ่านตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีคาํสั่งซ้ือสินคา้ของ

บริษทัฯเพ่ือจาํหน่ายให้กบัห้างร้าน และสถาบนัการศึกษาต่างๆในช่วงเปิดภาคเรียนจาํนวนมาก ตลอดจนมีการจดังาน

มหกรรมลดราคากลางปีในเดือนมิถุนายน 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

Uเปรียบเทียบไตรมาส 3 พ .ศ.2558 กบั พ .ศ.2557 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจํานวน 21.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.20 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 
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ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมกลุ่มช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยมียอดขายเพ่ิมข้ึนมาก จากการปรับโฉม

รถยนตรุ่์นใหม่ ซ่ึงเร่ิมมีคาํสัง่ซ้ือเขา้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน  

อยา่งไรก็ตาม สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2557 

เน่ืองจากปีก่อนเป็นปีท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก (World Cup) ทาํให้ผูป้ระกอบการนํ้ าอดัลมรายใหญ่ทั้ง 2 ราย จดั

กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกบั World Cup อยา่งรุนแรง ประกอบกบัยอดขาย Preform ของลูกคา้ต่างประเทศลดลง

ในปีน้ี เน่ืองจากลูกคา้จดัหา Preform เอง อีกทั้งการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน และ

การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นแบบ Light Weight ทาํใหป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง ส่งผลใหร้าคาขายลดลงเช่นกนั 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานประมงเถ่ือน ทาํใหผู้ป้ระกอบการอาหารทะเลส่งออกของไทยถูกระงบั

การสัง่ซ้ือจากผูน้าํเขา้ในยโุรป  

ส่วนผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ โดยรวมมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ไดแ้ก่ ลงับรรจุขวดและพาเลทลดลง เน่ืองจากลูกคา้มีแนวโนม้ลดการใชล้งับรรจุขวดลงเร่ือยๆ โดย

ไดเ้ปล่ียนจากขวดแกว้เป็นขวด PET เกือบทั้งหมดแทน ซ่ึงไม่ตอ้งบรรจุในลงั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือ

สินคา้แลกซ้ือเป็นจาํนวนท่ีสูงจากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ในไตรมาสน้ี 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ยอดขายลดลงเล็กนอ้ย แมว้า่ราคาขายจะ

ลดลงตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนก็ตาม แต่ปริมาณการใชว้ตัถุดิบเพ่ิมสูงข้ึนตามคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้

ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่ท่ีสูงข้ึน และจาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ทาํ

ใหผู้บ้ริโภคมีกาํลงัในการจบัจ่ายใชส้อย ตลอดจนการขยายตวัของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนาม ก็ส่งผลให้

ยอดขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์มีการเติบโต และช่วยกระตุน้ยอดขายของสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลาก

ติดบนภาชนะหรือ IML   

Uเปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ .ศ.2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 2 ปี พ  .ศ  . 2558 

แมว้่าในไตรมาส 3 จะเป็นช่วง low season ของสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม แต่รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆของบริษทัเพ่ิมข้ึน เช่น เปลือกแบตเตอร่ียานยนต ์ลงั และสินคา้แลกซ้ือ เป็นตน้ 
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กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย

กําไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 162.09 6.95% 102.96 4.53% 103.61 4.58% (0.65) (0.63%)

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 39.79 7.78% 42.28 9.39% 38.97 8.40% 3.31 8.49%

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 122.30 6.72% 60.68 3.33% 64.64 3.59% (3.96) (6.13%)

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ (10.76) (9.07%) (12.07) (11.17%) 8.62 4.87% (20.69) (240.02%)

รวม 151.33 6.17% 90.89 3.82% 112.23 4.60% (21.34) (19.01%)

รายละเอียด

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3

 พ.ศ.2557

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

Uเปรียบเทียบไตรมาส 3 พ .ศ.2558 กบั พ .ศ.2557 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 68.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.93 เน่ืองจากยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปลดลง 

โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้นวตักรรมทางการเกษตรภายใตธุ้รกิจเครือข่าย จากผลกระทบของภยัแลง้ในจงัหวดัท่ีเป็นเป้าหมาย

ในการทาํตลาดสินคา้กลุ่มเกษตรกรรม อีกทั้ งปัจจัยลบทางดา้นเศรษฐกิจของตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค ภาวะหน้ี

ครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสูง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและรายไดภ้าคเกษตรตกตํ่า ทาํให้กาํลงัการซ้ือสินคา้ลดลง 

ขณะเดียวกนัคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจเครือขา่ยมีการเปิดตวัและปรับแผนธุรกิจใหจู้งใจมากข้ึน ส่งผลใหมี้สมาชิกใหม่เขา้สู่

ธุรกิจลดลง และเสียนกัธุรกิจระดบัผูน้าํขององคก์รส่วนหน่ึง 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมของยอดขายแม่พิมพส์าํหรับผลิต

ช้ินส่วนรถยนต ์ 

Uเปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ .ศ.2558 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 

ปี พ .ศ . 2558 จากการลดลงของยอดขายของธุรกิจซ้ือมาขายไปตามกาํลงัซ้ือท่ีลดลง ภยัธรรมชาติ และคู่แข่ง และจากการ

ลดลงของยอดขายของสายงานแม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีคาํสัง่ซ้ือพิเศษในไตรมาส 2 

 

   2. 2 กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

Uตารางที ่U3    กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 
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กาํไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ลดลง 

21.34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.01 ดงัน้ี 

 



 
 
 

- 8 - 

 
 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.49 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.40 เป็นร้อยละ 9.39 แมว้่ายอดขายจะลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนก็ตาม เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับราคาสินคา้ส่งออก และเงินบาทท่ีอ่อนคา่ลง 

ประกอบกับในปีน้ีบริษทัฯได้รับคาํสั่งซ้ือสินคา้แลกซ้ือจากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ และการเปิดขายสินคา้จาก

โรงงานหรือ Srithai Super Outlet ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดี ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นไปในสัดส่วน

ท่ีนอ้ยกวา่กาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึน  

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 3 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี พ  .ศ  . 2558 

เน่ืองจากยอดขายสินคา้แลกซ้ือใหก้บัร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่เพ่ิมข้ึน 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 6.13 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.59 เป็นร้อยละ 3.33 เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน แต่ในไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 

วตัถุดิบเร่ิมปรับราคาข้ึน ซ่ึงบริษทัฯยงัไม่ไดป้รับราคาขายใหเ้พ่ิมข้ึนตาม ขณะท่ีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ  .ศ  . 2558 

เน่ืองจากในไตรมาส 3 เป็นช่วง low season ของผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และราคาวตัถุดิบท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน

ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ของปีน้ี ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 12.07 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 

11.17 จากการลดลงของยอดขายและกาํไรขั้นตน้ของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงในตลาดธุรกิจ

เครือข่าย ปัญหาเศรษฐกิจ และภยัแลง้ ขณะท่ีค่าใชจ่้ายลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง การมีจดัรายการ

ส่งเสริมการขาย เพ่ือเนน้การระบายสินคา้คงคลงั และเป็นการสร้างสมดุลของอายสิุนคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม 

ขาดทุนจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพข์องไตรมาส 3 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี พ  .ศ  . 2558 

เน่ืองจากผลขาดทุนของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปจากยอดขายท่ีลดลงในไตรมาสน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 302.75      12.35% 322.40      13.55% 346.46      14.20% (24.06) (6.94%)

รายละเอียด

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3

 พ.ศ.2557

หน่วย : ล้านบาท

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

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,984.10 1,992.36 (8.26) (0.41%)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,679.70 1,599.49 80.21 5.01%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,730.13 5,373.05 357.08 6.65%

รวมสินทรัพย์ * 11,030.08 10,516.04 514.04 4.89%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,591.15 1,452.30 138.85 9.56%

เจ้าหนี้การค้า 879.52 968.42 (88.90) (9.18%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,880.82 2,575.10 305.72 11.87%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 318.18 296.57 21.61 7.29%

รวมหนี้สิน * 6,133.17 5,783.93 349.24 6.04%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,754.62 1,674.79 79.83 4.77%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 239.58 225.67 13.91 6.16%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,896.91 4,732.11 164.80 3.48%

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายละเอียด
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
% +(-) 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

Uตารางที ่U4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 ตํ่าลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 24.06 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.94 เน่ืองจากผลประหยดัของค่านายหนา้ ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายส่งออก

ตามยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจขายตรง สายธุรกิจซ้ือมาขายไป และยอดขายส่งออกของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน  

 

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

Uตารางที ่5 U  งบแสดงฐานะการเงนิรวม )บางส่วน(  
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 ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

• ลูกหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากยอดขายในช่วงไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 ตํ่ากวา่ยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ปี 

พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลท่ีประชาชนมีการอุปโภคบริโภค จบัจ่ายใชส้อยจาํนวนมาก และราคา

สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีลดลง เน่ืองจากราคาวตัถุดิบ 

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากสินคา้สาํ1 Tเ1 Tร็จรูปของกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือ

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ รวมถึงงานมหกรรมลดราคาสินค้าปลายปี นอกจากน้ีสินค้า

สาํเร็จรูปของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึน เพ่ือรองรับปริมาณการขายในช่วงเทศกาลใน

ไตรมาส 4 ซ่ึงเป็นช่วง high season 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโรงงานใหม่ท่ีประเทศอินเดียและเวียดนาม และการ

จดัหาสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมระหวา่งงวด สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่ายระหวา่งปี  

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน จากการเบิกถอนในระหวา่งงวด  

• เจา้หน้ีการคา้ลดลง ตามยอดขายท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบยอดขายของไตรมาสน้ีกบัยอดขายของไตรมาส 4 

ปี พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเป็นช่วง high season โดยเฉพาะเจา้หน้ีค่าสินคา้ของธุรกิจเครือข่ายท่ีลดลงจาํนวนมาก 

รวมทั้งกลุ่มบริษทัสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่กบัการเจรจากาํหนด

ระยะเวลาชาํระหน้ีเพ่ือใหไ้ดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม  

• เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหวา่งงวดเพ่ือจดัหาสินทรัพย ์สุทธิ

ดว้ยการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เพ่ิมข้ึนจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด  

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 79.83 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด 9 เดือน สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ  .ศ .

2557 จาํนวน 270.99 ลา้นบาท  

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยงวด 9 เดือน   
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หน่วย : ล้านบาท

9 เดือนสิ้นสุด 9 เดือนสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงจาก

30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-57 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 756.25 444.45 311.80

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (855.67) (541.80) (313.87)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 146.65 (14.79) 161.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

 

47.23 (112.14) 159.37

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 472.96 437.12 35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 520.19 324.98 195.21

รายละเอียด

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

Uตารางที ่6 U   งบกระแสเงนิสดรวม )บางส่วน(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 9 เดือน ปี พ .ศ . 2558 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของ

ค่าเส่ือมราคา การลดลงของลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีกรมสรรพากรจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือท่ีนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส่วนใหญ่จากการจัดหาสินทรัพยถ์าวร และการ

ลงทุนสาํหรับโรงงานใหม่ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึน จากการเบิกถอนเงินกูย้มืระยะยาวสูงกวา่การจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีครบกาํหนด 

ณ 30 กนัยายน พ  .ศ  . 2558 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกิน

บญัชี เงินกูย้ืมระยะยาว และเงินกู้หมุนเวียนกว่า 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนอยูร่ะหว่างการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ืองท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

ทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือการดาํเนินงาน และลงทุนได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

Uตารางที ่7 U  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด  (Cash Cycle) ไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เท่ากบั 111.68 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตร

มาส 3 ปี พ .ศ . 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 110.51 วนั และ 102.38 

วนั ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เท่ากบั 75.05 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 

พ  .ศ  . 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 72.54 วนั และ 

73.56 วนั ตามลาํดบั จากการลดลงของยอดขายท่ีเป็นเงินสดของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและ

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ตลอดจนมีลูกหน้ีคา้งชาํระนานบางรายท่ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการ

ติดตามหน้ี 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เท่ากบั 76.89 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 

พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 77.83 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 73.07 วนั จากการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูปของผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ือรองรับปริมาณขายในไตรมาส 4 ปี พ .ศ . 2558 ตลอดจน

สินคา้เพ่ือการส่งเสริมการขายของร้านสะดวกซ้ือท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือพิเศษในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี พ  .ศ .

2558  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 งวด 12 เดือน

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

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 79.71 69.49 75.05 72.54 73.56

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 84.99 77.25 76.89 77.83 73.07

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 53.05 40.07 40.26 39.86 44.24

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 111.64 106.67 111.68 110.51 102.38

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 2.30 2.93 2.04 2.53 9.93

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 2.08 2.54 1.75 2.20 8.75

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.20 1.29 1.25 1.25 1.22

รายการ หน่วย
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3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เท่ากบั 40.26 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 

3 ปี พ .ศ . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 39.86 วนั แต่ลดลงเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 44.24 วนั จากการสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต และผล

ของวตัถุดิบหลกัท่ีราคาลดลงจากปีก่อน 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

• อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ ไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 เท่ากบัร้อยละ 2.04 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 

พ .ศ . 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.53 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลง 

• อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 เท่ากบัร้อยละ 1.75 ลดลงเม่ือ

เทียบกบัไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.20 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลงในขณะท่ีกลุ่ม

บริษทัมีการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ประกอบกบักลุ่มบริษทัไม่สามารถใชสิ้นทรัพย์

เพ่ือการดาํเนินงานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพและมีอตัราการใชล้ดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 เท่ากบั 1.25 เท่า ซ่ึงเท่ากบัไตรมาส 3 

ปี พ  .ศ  . 2557 แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ  .ศ  . 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.22 เท่า จาก

การเบิกใช้เงินกู้เ พ่ิมข้ึนเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์และหมุนเวียนในกิจการ การเพ่ิมข้ึนของกําไรสะสมตามผล

ประกอบการและการจ่ายปันผลประจาํปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนการผลิต และเป็นสินคา้

โภคภณัฑ์ ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคานํ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงให้ความสําคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือให้ไดต้น้ทุนท่ี

เหมาะสม ซ่ึงบริหารงานจัดซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การ

วางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้งดา้นปริมาณและราคา โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้

กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงาน

ของพนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดยไม่ลดผลผลิต 
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3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 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 ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ 

โดยอาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการชาํระเงินของลูกคา้ ตลอดจน

กาํหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการชาํระหน้ีรายท่ีมีการชาํระเงินล่าชา้เกินกาํหนด 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจาก

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการ

เมืองเป็นสาํคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความสาํคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงิน

สดจากการดาํเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้า่กลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกู้

จากธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

• จัดหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยู่กับขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีดีท่ีสุดในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีจดัหาเงินทุน  

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  

• อตัราดอกเบ้ียลอยตวัก็จะอา้งอิงหลากหลายเกณฑ ์ 

• กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 

• กาํหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือให้การคํ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้

ตน้ทุนทางการเงินตํ่าลง 
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7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 4 ปี พ .ศ . 2558 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  

• คาดว่ายอดขายจะเพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 4 เน่ืองจากบริษทัฯได้รับคาํสั่งซ้ือสินคา้เมลามีนลิขสิทธ์ิ

ลวดลายการ์ตูนจากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้แลกซ้ือต่อเน่ืองจากไตรมาส 3  

• สําหรับธุรกิจขายตรงมีแผนขยายฐานในกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ร้านอาหาร กลุ่มลูกคา้ชาวต่างประเทศ เป็นตน้ ดว้ยกลยทุธ์การสร้างความน่าสนใจให้กบัสินคา้ โดยการนาํสินคา้ใหม่

และผลิตภณัฑ์เมลามีนท่ีสร้างสรรออกแบบให้ดึงดูดใจมากข้ึน การนําเสนอสินคา้ท่ีหลากหลายและครบตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ในจุดเดียวโดยร่วมมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสให้กบัสมาชิกชาวต่างประเทศในการ

ขยายธุรกิจในประเทศของตนเอง ซ่ึงเร่ิมเห็นสญัญาณท่ีดีข้ึนของยอดขายเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกท่ีผา่นมา และคาดวา่

จะเพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 4 ของปีน้ี และปีถดัไป 

• ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้จาํนวน 3 แห่งในไตรมาส 4 โดยช่วงปลาย

เดือนตุลาคมถึงตน้เดือนพฤศจิกายนท่ีโรงงานอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนธนัวาคม

ท่ีโรงงานสุขสวสัด์ิ สาํนกังานใหญ่ และช่วงกลางเดือนธนัวาคมท่ีโรงงานโคราช จงัหวดันครราชสีมา 

• ร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet แห่งแรกท่ีชลบุรี ซ่ึงรวบรวมสินคา้จากโรงงาน

ทั้งของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้หลากหลาย โดยไดเ้ร่ิมเปิดจาํหน่ายตั้งแต่ไตร

มาส 1 ปี พ  .ศ  . 2558 และเปิดเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน พ  .ศ  . 2558 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ และ

เสริมสร้างการรับรู้ตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

ตลาดส่งออก  

• คาดวา่แนวโนม้การส่งออกสินคา้เมลามีนจะเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 ซ่ึงเป็นช่วง high season ของทุกๆปี 

เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือเลือกหาของขวญัใหแ้ก่กนั และสินคา้เม

ลามีนก็เป็นหน่ึงตวัเลือกท่ีคู่ควรและเหมาะเป็นของขวญัของฝาก โดยบริษทัฯยงัคงเนน้การพฒันาสินคา้ร่วมกบัลูกคา้

เพ่ือเตรียมสินคา้สาํหรับช่วงเทศกาลดงักล่าว 

• บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียเร่ิมมียอดขายแลว้ในไตรมาสน้ี และคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 

4 ซ่ึงจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้

เพราะการนาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย ทาํให้มีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง โดยกลุ่มบริษทัยงัคงเนน้การสร้างตรา Superware 

และ Ektra ใหไ้ดรั้บการยอมรับมากข้ึนในเร่ืองของคุณภาพ ความคงทน และความสวยงาม 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในไตรมาส 4 ปี พ  .ศ  . 2558 คาดวา่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม จะสูงกวา่ไตรมาส 3 ปี พ .ศ . 2558 เน่ืองจากเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ซ่ึงเป็นช่วง high season ของธุรกิจ

น้ี ประกอบกบัยอดขายในประเทศเวยีดนามก็ยงัคงเติบโตตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศ 
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• Srithai (Hanoi) Company Limited บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็น

โรงงานผลิตสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงาน คาดวา่จะเร่ิมผลิตและมีรายไดต้ั้งแต่ไตร

มาส 4 ปี พ .ศ . 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายกาํลงัการผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืม การเติบโตของ

เศรษฐกิจในประเทศ การขยายตลาดสู่ทางเหนือของประเทศเวยีดนาม รวมถึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และระยะเวลาใน

การขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีอยูต่อนเหนือของประเทศ เน่ืองจากปัจจุบนัตอ้งส่งสินคา้จากโรงงานของบริษทัท่ีอยูท่าง

ตอนใต ้

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหาร  

• ยอดขายจะใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3 ปี พ  .ศ  . 2558 เน่ืองจากปัญหาการทาํประมงผิดกฎหมาย และการ

ระงบัการสัง่ซ้ืออาหารทะเลจากสหภาพยโุรป ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดพ้ฒันา

บรรจุภณัฑอ์าหาร (Food Box) ใหม่ๆออกสู่ทอ้งตลาดมากข้ึน และคาดวา่จะมีลูกคา้ใหม่ๆสาํหรับบรรจุภณัฑอ์าหารท่ี

มีฉลากติดบนภาชนะท่ีเรียกวา่ IML (In Mould Labeling) โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี 

และจีน จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีจะเขา้ฉายช่วงปลายปี  

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในไตรมาส 4 ของปี พ .ศ . 2558 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากคาํสั่งซ้ือสินคา้แลกซ้ือ (Premium) ของ

ร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีคาํสั่งซ้ือสินคา้พาเลทและลงัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการขยายฐาน

ลูกคา้สู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือชดเชยยอดขายของกลุ่มสินคา้ท่ีลดลง และถงับรรจุภณัฑ ์IML ก็ยงัคงเติบโตไดดี้ 

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• คาดวา่ยอดขายในไตรมาส 4 ปี พ  .ศ  . 2558 จะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากธุรกิจเครือข่ายมีโครงการใหม่ๆและ

ช่องทางการขายสินคา้เพ่ือกระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

1) เร่ิมโครงการความร่วมมือกับบริษทัท่ีเป็นตวัแทนในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์และบริการทาง

การเกษตรซ่ึงใชใ้นการผลิตสินคา้ทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต โดยนาํสินคา้ประเภทอาหารพืชของบริษทัฯเขา้สหกรณ์การเกษตรทางภาคเหนือก่อนจะ

ขยายเขา้สู่สหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศในอนาคต   

2) ร่วมมือกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในการนาํเทคโนโลยอีากาศยานโดยการใชเ้ฮลิคอปเตอร์ฉีดพน่

อาหารพืชรายเดียวในประเทศไทย ทาํใหเ้กษตรกรประหยดัเวลา แรงงาน และตน้ทุน  

3) เปิดโครงการฟู้ ดแมททริกซ์ เอ็กซ์เพรส (Food Matrix Express) เพิ่มสาํหรับหุ้นส่วนธุรกิจท่ี

สนใจสมคัรเป็นตวัแทนในการกระจายสินคา้ของบริษทัฯในระดบัตาํบลทัว่ประเทศ 

4) เร่ิมโครงการพฒันาศูนยเ์กษตรอินทรียศ์รีไทยเน็ทเวิร์คท่ีมีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นศูนยเ์กษตร

อินทรียคุ์ณภาพ (S-Matrix Quality Center) โดยจะเนน้การพฒันาทั้งดา้นความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรท่ีเป็นเจ้าของศูนยฯ์ให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผลิตภณัฑ์ฯ และพฒันาส่วนของ

พ้ืนท่ีหนา้ร้านคา้ใหเ้หมาะสมสวยงามมีมาตรฐานมากข้ึน 
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ล้าน USD
(เทียบเท่า) ล้าน

บาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58 20                 532                     

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 3                   98                       

ไตรมาส 2 3                   101                     

ไตรมาส 3 9                   320                     

รวมทุน ณ 30 ก.ย. 58 35                 1,051                  

ทุนจดทะเบียน

5) เร่ิมการจดัตั้งศูนยเ์กษตรฯแห่งการเรียนรู้เพ่ือการวิจยัและพฒันา (S-Matrix Learning and R&D 

Center) สําหรับใชเ้ป็นสถานท่ีสําหรับการแนะนําและสาธิตผลิตภณัฑ์กลุ่มเอส-แมททริกซ์

ทั้งหมด และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจใหน่้าเช่ือถือและผลกัดนัใหเ้ป็นธุรกิจท่ี

ย ัง่ยนืต่อไป  

6) พฒันาแอพพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟน ท่ีมีช่ือว่า ศรีไทยเน็ทเวิร์ค ซ่ึงรองรับทั้งระบบปฏิบติัการ 

iOS และ แอนดรอยด์ ซ่ึงจะช่วยทาํให้สมาชิกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของธุรกิจในการทาํธุรกิจ

เครือข่ายได ้ง่ายและสะดวกข้ึน 

สายงานแม่พิมพ ์

• คาดวา่ยอดขายในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 จะใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3 เน่ืองจากมีงานรอส่งมอบอีก

จาํนวนหน่ึงของบริษทัยอ่ย   
 

8. เหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558  

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญั

ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

 สรุปการเพ่ิมทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited โดยบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัเพิ่มทุนใน Srithai 

(Vietnam) Company Limited เป็นจาํนวนเงินเทียบเท่าไม่เกิน 21.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัเป็นผู ้

ลงทุนในการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยทั้งจาํนวน ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 ภายหลงัการเพ่ิมทุน ทุนจด

ทะเบียนของ Srithai (Vietnam) Company Limited จะเพ่ิมข้ึนจากจาํนวนเงินเทียบเท่า 40.00 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เป็นจาํนวนเงินเทียบเท่า 61.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ล้าน VND
(เทียบเท่า) ล้าน

บาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58 42,000           63                       

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 32,000           48                       

ไตรมาส 2 17,000           26                       

ไตรมาส 3 78,000           117                     

รวมทุน ณ 30 ก.ย. 58 169,000         254                     

ทุนจดทะเบียน

• Srithai (Hanoi) Company Limited 

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

 

 

 

 

 

 

 

8.2 การเลกิบริษัทของบริษัทย่อย 

• บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั ไดมี้มติเลิกบริษทั 

เน่ืองจากความไม่พร้อมและการรอประเมินสถานการณ์ในดา้นต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนในประเทศไทยของ

ผูร่้วมทุนต่างชาติ ทั้ งในส่วนของลกัษณะของลูกคา้และตลาด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและอาจไม่คุม้ค่าต่อเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดัในระยะยาว โดยไดจ้ดทะเบียน

เลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 

8.3 การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

• บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั 

ในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเห็นสมควรให้รับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยเท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้ งจํานวนในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 20.00 ล้านบาท เน่ืองจากผล

ประกอบการท่ีถดถอยและขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีจาํนวนดงักล่าวแสดงอยูภ่ายใตร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

8.4 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของ Srithai (Vietnam) Company Limited เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ  .ศ  . 2558 

ท่ีประชุมไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 47,900.00 ลา้นเวยีดนามดองหรือเทียบเท่า 76.43 

ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลทั้งจาํนวน ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.0 
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ล้าน USD
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ทุน ณ 30 ก.ย. 58 35                   1,051              

เพิ่มทุน ต.ค. 58 3                     107                 

รวมทุน ณ 31 ต.ค. 58 38                   1,158              

ทุนจดทะเบียน

ล้าน VND
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ทุน ณ 30 ก.ย. 58 169,000           254                  

เพิ่มทุน ต.ค. 58 62,000             93                    

รวมทุน ณ 31 ต.ค. 58 231,000           347                  

ทุนจดทะเบียน

9. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 

9.1 การคํา้ประกนัในบริษัทย่อย 

บริษทัได้ยกเลิกการคํ้ าประกันท่ีบริษทัให้เป็นหลกัประกันสําหรับวงเงินสินเช่ือท่ี Srithai (Vietnam) 

Company Limited ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนามตามสญัญาคํ้าประกนั 2 ฉบบัในวงเงิน 11.80 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 145,796.00 ลา้นเวยีดนามดอง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

9.2 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมใน Srithai (Vietnam) Company Limited เป็น

จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 106.82 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

• Srithai (Hanoi) Company Limited – บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 

ในระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ไดจ่้ายชาํระ

ค่าหุ้นเพ่ิมเติมใน Srithai (Hanoi) Company Limited เป็นจาํนวนเงินรวม 62,000.00 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 

93.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

                        กรรมการ 


