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ท่ี     SITHAI-1101/59 

             11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

เร่ือง ค าช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2559 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มียอดขายรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.4 อตัราก าไร

ขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 17.4 เป็นร้อยละ 17.1 ของยอดขาย โดยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 61 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไร

สุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จ านวน 59 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 41 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 41.0 ก าไรต่อหุน้ 0.02 บาท ลดลง 0.02 บาทต่อหุน้จากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีก าไรต่อหุน้ 0.04 บาท  
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หน่วย ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559

ก าไรขั้นต้น % 17.4% 17.1% 17.8%

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 100 59 80

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย % 4.2% 2.6% 3.5%

ก าไรต่อหุ้น บาท 0.04 0.02 0.03

          รูปที ่1    ภาพรวมข้อมูลก าไรขาดทุนรวม 
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2.   วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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 สัดส่วนยอดขายแยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายของสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 

คือร้อยละ 95.5 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 18.9 เป็นร้อยละ 23.8 และกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 76.5 เป็นร้อยละ 71.7 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงาน

แม่พิมพส์ดัส่วนใกลเ้คียงกบัปีก่อน คือร้อยละ 4.5   

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

เปรียบเทียบไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนจ านวน 97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.6 โดยแบ่งตามฐานการผลิต ดงัน้ี 

 ฐานผลิตในประเทศ 

ยอดขายในประเทศลดลง เน่ืองจากปีก่อนบริษทัฯไดรั้บค าสั่งซ้ือสินคา้เมลามีนลิขสิทธ์ิลวดลายการ์ตูนจาก

ร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้แลกซ้ือ  

ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของกลุ่ม

ตลาดตะวนัออกกลางตามราคาน ้ ามนัท่ีลดลง ขณะท่ีตลาดอเมริกา กลุ่มสินคา้ส าหรับร้านอาหารไดรั้บความนิยมอย่างมาก 

เน่ืองจากประชาชนนิยมทานอาหารนอกบา้น  

ยอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากผลของการเปล่ียนรูปแบบการบริหารการขายและการ

เปล่ียนภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์ดึงดูดความสนใจของตลาดมากข้ึน 

 ฐานผลิตต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ท่ีไดรั้บค าสั่งซ้ือสินคา้  

เมลามีนประเภท OEM เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ Premium ส าหรับสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนาม ประกอบกบัการ
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ปรับกลยทุธ์ทางการตลาด ส่งผลใหย้อดขายจากลูกคา้กลุ่มร้านคา้ปลีกคา้ส่ง (Traditional Market) ห้างสรรพสินคา้ (Modern 

Trade) และกลุ่มส่งออกเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัย่อยจดัตั้งใหม่ในประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีท าจากเมลามีนเร่ิมมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 

เปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2559 เน่ืองจากมีค าสัง่ซ้ือพิเศษจากสินคา้เมลามีนประเภท OEM เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ Premium ส าหรับสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม

ในประเทศเวยีดนาม  

2) ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2558 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 173 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

9.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 

 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก 

1)  ยอดขาย Preform ในประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและยอดขายส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ และลาวลดลง เน่ืองจากลูกคา้บางรายจดัหา   Preform เอง 

2)  ยอดขาย Closure ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย และลาวลดลงตามค าสัง่ซ้ือ 

3)  การปรับราคาขายลดลงตามราคาวตัถุดิบ  

4)  การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นแบบ Lightweight ท าใหป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง ส่งผลใหร้าคาขายลดลง 

ส่วนยอดขายของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม ลดลงตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้หลกัท่ี

ลดลง เน่ืองจากผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ ท าใหก้ าลงัซ้ือลดลง ตลอดจนการปรับราคาขาย

ลดลงจากปีก่อน  

 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารมียอดขายในประเทศลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง หน้ีครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสูง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและรายไดภ้าคเกษตรตกต ่า ท าให้ภาคครัวเรือน

ระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ส่งผลใหเ้ทศกาลกินเจปีน้ีมียอดการสัง่ซ้ือลดลง 

 กลุ่มสินคา้อ่ืนๆของผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม โดยรวมมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัย่อยลดลง จากการปรับโฉมรถยนต์รุ่นใหม่ในปีก่อนแลว้ และ
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รถยนต์บางรุ่นเลิกผลิต รวมถึงตลาดรถยนต์ซบเซาในปีน้ี อย่างไรก็ตาม ยอดขายผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่ม

สินคา้อ่ืนๆของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเปลือกแบตเตอร่ี ซ่ึงบริษทัฯไดป้รับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึง

สามารถผลิตและส่งมอบสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน และสินคา้พาเลทซ่ึงไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากโครงการขนาดใหญ่  

เปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2559 เน่ืองจากเป็นช่วง low season ของสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ประกอบกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้กลุ่มสินคา้เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยลดลง  

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

เปรียบเทียบไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 กบั พ.ศ. 2558 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.6 เน่ืองจาก 

 ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพล์ดลง ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และค าสัง่ผลิตแม่พิมพใ์หม่ของลูกคา้

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตน์อ้ยลง 

 ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการขยายสายงาน การข้ึนต าแหน่ง

ของสมาชิกในธุรกิจเครือข่าย จากผลของการยา้ยเขา้ของสมาชิกระดบัผูน้ าจากบริษทัอ่ืนๆ และการเติบโตของกลุ่มสินคา้เพื่อ

สุขภาพและความงาม และกลุ่มสินคา้เพ่ือการเกษตร จากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่หลายรายการ ส่งผลให้มีค  าสั่งซ้ือใน

ปริมาณและมูลค่าสูงข้ึน   

เปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2559 เน่ืองจากยอดขายท่ีสูงข้ึนของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป จากการขยายสมาชิกเครือข่ายและการเปิดตวัผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ  
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2.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที ่4    ยอดขายและก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ลดลง 28 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.8 สรุปไดด้งัน้ี 
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1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 40.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 

พ.ศ. 2558 โดยอตัราก าไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 4.5 เน่ืองจากการขายสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้ต ่าใน

จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และรายการส่งเสริมการขายของบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศ 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 

เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้ต ่า และค่าใชจ่้ายในการขายสูงข้ึน 

2) ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 24.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และอตัราก าไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 2.8 เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัยอ่ยใน

ต่างประเทศท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรลดลงตามยอดขาย และการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบ

ตั้งแต่ปลายปีก่อนซ่ึงมีผลในปีน้ี ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลงเพียงเลก็นอ้ย 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 

เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง เป็นผลมาจากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรลดลงตามยอดขาย เพราะเป็นช่วง low season ขณะท่ี

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 8 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 8.2 ซ่ึง
ขาดทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากธุรกิจเครือข่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปมีผลก าไรดีข้ึน จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสาย
งานแม่พิมพข์าดทุนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตลาดรถยนตเ์ร่ิมซบเซา ส่งผลให้ค  าสั่งซ้ือแม่พิมพล์ดลง แต่ยงัคงมีตน้ทุนคงท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึน จากการจดักิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือกระตุน้ยอดขาย ระบาย
สินคา้คงคลงั เพื่อสร้างสมดุลของอายสิุนคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม 

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุนของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 
โดยเฉพาะสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองจากมียอดขายและผลก าไรท่ีดีข้ึน 
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หน่วย : ล้านบาท

30-ก.ย.-59 31-ธ.ค.-58

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 1,883 1,928 (45) (2.3%)

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,830 1,658 172 10.4%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,888 5,852 36 0.6%

รวมสินทรัพย์ * 11,048 11,107 (59) (0.5%)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 1,542 1,752 (210) (12.0%)

เจา้หน้ีการคา้ 847 959 (112) (11.7%)

เงินกูย้มืระยะยาว 3,127 2,656 471 17.7%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 403 379 24 6.3%

รวมหนีสิ้น * 6,347 6,150 197 3.2%

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,709 1,792 (83) (4.6%)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 237 245 (8) (3.3%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,701 4,957 (256) (5.2%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ
จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-58

จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้ (ลดลง)
% +(-) 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จ านวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย
จ านวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-)

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 326             14.1% 333             14.5% 322             13.6% 11 3.4%

รายละเอยีด

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3

 ปี พ.ศ. 2558

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 11 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.4 เน่ืองจากผลของการกระตุน้ยอดขายดว้ยการจดักิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย

ของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีเพ่ิงเปิดด าเนินการในประเทศเวยีดนามและอินเดียมีค่าใชจ่้ายขาย

และบริหารเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีสูงข้ึนจากค่าขนส่ง และค่าออกงานแสดงสินคา้  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 
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 ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย  

 ลูกหน้ีการคา้ลดลง ตามยอดขายท่ีลดลงในช่วงไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัช่วงไตรมาสสุดทา้ยของ

ปีก่อน เน่ืองจากเป็นช่วง low season ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั การจดัหาสินคา้ของตนเองโดยลูกคา้บางราย 

และการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบ  

 สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากแม่พิมพร์อส่งมอบและแม่พิมพร์ะหวา่งผลิตของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากมีการน าเขา้

แม่พิมพเ์พ่ือรอขายตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ รวมถึงสินคา้ส าเร็จรูปและการส ารองวตัถุดิบของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน 

เพื่อเตรียมการผลิตตามค าสัง่ซ้ือท่ีจะเขา้มาช่วง high season ในไตรมาส 4 ของปีน้ี 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติมระหวา่งงวด สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการ

จ าหน่าย  

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง จากการจ่ายช าระคืน  

 เจา้หน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากยอดค าสัง่ซ้ือท่ีลดลงของลูกคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมตามยอดขาย

ท่ีลดลง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจ าเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่กบัการเจรจา

ก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีเพ่ือใหไ้ดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม  

 เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหว่างปีเพื่อการลงทุนจดัหาสินทรัพย ์

โดยเฉพาะบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึน สุทธิดว้ยการจ่ายช าระคืนตามก าหนด 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี 

 ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จ านวน 83 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจากผล

ประกอบการปี พ.ศ. 2558 จ านวน 271 ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 ของบริษทัยอ่ย 

สุทธิดว้ยก าไรสุทธิของบริษทัยอ่ยงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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หน่วย : ล้านบาท

30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 47 (305)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 473 621
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 520 316

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 
รูปที ่5   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 9 เดือน ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการผลก าไร

สุทธิลดลง และสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน 

2) กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯมีการจดัหาสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่

ส าหรับการลงทุนในโรงงานใหม่ในประเทศเวียดนามและอินเดีย ขณะท่ีในปีน้ีเป็นการลงทุนเพ่ิมเติมและ

เปล่ียนทดแทนสินทรัพยเ์ดิมบางรายการ 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นในระหวา่งงวด 

ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีนมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการด าเนินงาน และลงทุนได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 120.2 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 111.7 วนั และ 102.9 วนั ตามล าดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 73.8 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 75.1 วนั จากการลดลงของยอดขายกลุ่มสินคา้ท่ีจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย

ซ่ึงมีเครดิตเทอมนานในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ขณะท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ซ่ึงเท่ากบั 71.1 วนั จากการลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีมีเครดิตเทอมสั้นกวา่กลุ่ม

ผลิตภณัฑอ่ื์นในปี พ.ศ. 2559 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 86.5 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 76.9 วนั และ 75.4 วนั ตามล าดบั จากการ

ลดลงของยอดขาย และการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือรองรับการขายในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559  

3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 40.0 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 40.3 วนั และ 43.6 วนั ตามล าดบั จากการ

สัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจ าเป็นตามแผนการผลิต และการสัง่ซ้ือวตัถุดิบหลกัและสินคา้เพ่ือขายท่ีลดลงตามยอดขาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเกบ็หน้ีจากลูกคา้ (Collection Period) วนั 77.2 75.0 73.8 75.1 71.1
2. ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) วนั 85.9 81.0 86.5 76.9 75.4
3. ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ (Payment Period) วนั 43.2 38.7 40.0 40.3 43.6
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 119.9 117.3 120.2 111.7 102.9
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)
5. อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (Return on Equity) % 1.0 1.7 1.3 2.0 9.0
6. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงาน % 0.8 1.4 1.0 1.7 7.6

(Return on Operating Assets)
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)
7. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) เทา่ 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2

รายการ หน่วย
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5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.3 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.0 ตามผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลง 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.0 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 1.7 ตามผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลงใน

ขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีการจัดหาสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินธุรกิจเพ่ิมเติม ตลอดจนกลุ่มบริษทัไม่สามารถใช้

สินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงานไดเ้ต็มประสิทธิผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนในช่วง

เร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศเวยีดนามและอินเดีย 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เท่ากบั 1.3 เท่า ใกลเ้คียงกบั ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า แต่เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.2 เท่า 
จากเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการลงทุนในสินทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนสินคา้ และเป็นสินคา้โภค
ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคาน ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามส าคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง
บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง
ดา้นปริมาณและราคา โดยค านึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

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

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการน าเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด
ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 
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 เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลายข้ึน 
 ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท ส าหรับลูกคา้บางประเทศและบางราย 
 เจรจากบัลูกคา้หลกั ขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั 
 ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 
 บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนลูกคา้นอ้ยรายส าหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

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

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็น
ส าคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

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

 จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีดีท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลาท่ี
จดัหาเงินทุน  

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 
 กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 
 ก าหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารค ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินต ่าลง 
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7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  
 ธุรกิจขายตรงคาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากผลของการปรับรูปแบบการบริหารการขาย และ

การปรับทิศทางการด าเนินงานของผูบ้ริหารการขาย เพ่ือให้เกิดการขยายตัวของผูท่ี้สนใจในธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงได้เร่ิม
ด าเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ตลอดจนเพ่ิมบทบาทดา้นการตลาดในการวางแผนกลยทุธ์ทางดา้นราคาและการออกแบบ 
เพ่ือใหเ้ขา้กบัภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และค่านิยมในปัจจุบนั  

 ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet ท่ีชลบุรี โดยรวบรวมสินคา้จาก
โรงงานทั้งของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นน าอ่ืนๆ 

 ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้จ านวน 3 แห่งในไตรมาส 4 โดยช่วงปลายเดือน
ตุลาคมถึงตน้เดือนพฤศจิกายนท่ีโรงงานอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนธนัวาคมท่ีโรงงาน
สุขสวสัด์ิ ส านกังานใหญ่ และช่วงกลางเดือนธนัวาคมท่ีโรงงานโคราช จงัหวดันครราชสีมา 

ตลาดส่งออก  
 คาดวา่แนวโนม้การส่งออกจะใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน เน่ืองจากกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 

ยงัประสบปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่บริษทัฯไดพ้ยายามหาลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติม ประกอบกับเป็นช่วง
เทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ ซ่ึงคาดวา่จะช่วยกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค 

 บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียคาดวา่จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายก าลงัการผลิต การขยายพ้ืนท่ี
จดัจ าหน่ายไปยงัภาคต่างๆในประเทศ รวมถึงการจดัรายการส่งเสริมการขายส าหรับเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่ 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
 ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม จะเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 เน่ืองจากเป็นช่วง high season เขา้สู่เทศกาลปีใหม่ แต่เน่ืองจากมีประกาศ
จากทางราชการใหง้ดจดังานมหรสพ งานร่ืนเริงทุกประเภทเป็นเวลา 30 วนั อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจยงัชะลอตวั จึงอาจส่งผล
ต่อยอดขายในประเทศบา้ง อยา่งไรก็ตาม ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้ 

 
สินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 
 ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากค าสัง่ซ้ือของโครงการขนาดใหญ่ ส าหรับสินคา้

พาเลท และลงัเปล่า ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีเติบโตไปกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ หรือมีการขยายโรงงานหรือ
คลงัสินคา้ โดยบริษทัฯสามารถขยายฐานลูกคา้พาเลท และมีก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในคร่ึงปีหลงั  

- กลุ่มถงับรรจุภณัฑ ์บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ขยายตลาดถงัสีทาบา้นท่ีผลิตดว้ยระบบ IML ซ่ึงมีราคาขาย
และคุณภาพสูงกวา่ระบบ Silk Screen  
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อนุมตัิโดย
เงนิปันผลจ่าย

ทั้งส้ิน (ล้านบาท)

อัตราเงนิปันผล

ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

เงนิปันผลที่จะ

ได้รับ (ล้านบาท)

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559
30                          100.0                10.0                     30                         

- บริษทัฯไดรั้บค าสัง่ซ้ือสินคา้พรีเม่ียมจากกลุ่มร้านสะดวกซ้ือจ านวนมาก โดยเร่ิมมียอดขายตั้งแตไ่ตร
มาส 3 ต่อเน่ืองมาในไตรมาส 4 ปีน้ี  

- หากรัฐบาลมีการกระตุน้เศรษฐกิจ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณมากข้ึน ก็จะส่งผลดีต่อยอดขาย
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และถงัขยะของบริษทัฯ 

 กลุ่มผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ย คาดวา่จะยงัคงรักษาระดบัยอดขายไวไ้ม่ต่างจากไตรมาสน้ี 
แต่ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากภาพรวมตลาดรถยนตซ์บเซา ท าให้ผูผ้ลิตรถยนตล์ดก าลงัการผลิตและลดค าสั่งซ้ือช้ินส่วน
รถยนต ์

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 
 ธุรกิจศรีไทยเน็ทเวิร์คในไตรมาส 4 คาดวา่ยอดขายจะทรงตวั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การวางแผนโครงการ

ใหม่ และเพ่ิมการลงทุนในดา้นการเกษตร อนัเป็นผลมาจากความร่วมมือกบัพนัธมิตร เพื่อการวิจยัและพฒันาคิดคน้
ผลิตภณัฑ์เพ่ือการเกษตรกรรมใหม่ๆ ท่ีมีมาตรฐานระดับโลกและการน าผลิตภณัฑ์กลุ่มเอส-แมททริกซ์ออกสู่ตลาด
อาเซียน ไดแ้ก่ 

- อากาศยานฉีดพ่นเพ่ือการเกษตร (Drone) เพ่ือสนบัสนุนการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตรอ่ืนๆ 
และต่อยอดใหเ้ป็นศูนยน์วตักรรมการเกษตรอินทรียค์รบวงจร  

- การปรับขนาดผลิตภณัฑเ์อส-แมททริกซ์ใหมี้ขนาดเลก็ลง เพ่ือใหเ้กิดการทดลองใชท่ี้กวา้งข้ึน 

สายงานแม่พิมพ ์
 คาดวา่ยอดขายแม่พิมพใ์นไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 จะใกลเ้คียงกบัไตรมาสน้ี เน่ืองจากภาพรวมตลาด

รถยนตท่ี์ซบเซา โดยยงัมีแม่พิมพท่ี์รอส่งมอบลูกคา้อยูส่่วนหน่ึง 
 

8. เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559  

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์ส าคญั 

ดงัน้ี 

8.1 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั 
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8.2 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

เม่ือวนัท่ี15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   บริษทัได้ท าสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหน่ึงท่ีจด

ทะเบียนในประเทศกมัพูชาเพ่ือจดัหาและจดัส่งแรงงานกมัพูชาเขา้มาท างานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย   

โดยบริษทัตกลงจะช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วใหบ้ริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเม่ือแรงงานต่างดา้วได้

ใบอนุญาตท างานถูกตอ้งจากทางราชการและท างานครบตามสัญญา ซ่ึงบริษทัไดช้ าระเงินค่าบริการให้บริษทัจัดหา

แรงงานต่างดา้วเรียบร้อยแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการท่ีบริษทัไดรั้บ 

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื่นฟ้องคดีกบับริษทั โดยกล่าวอา้งวา่ บริษทั

ผิดนดัไม่ช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และให้บริษทัชดใชค้่าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระคดีเสร็จส้ิน ต่อมาบริษทัไดแ้ต่งตั้งทนายความและมอบหมายตวัแทน

บริษทั เพ่ือด าเนินการต่อสูค้ดีตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลวา่ บริษทัไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้องแยง้กลบัเรียก

ค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซ่ึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา ในระหวา่งไตรมาส 3 พ.ศ. 2559 ทนายความและตวัแทน

ของบริษทัได้ข้ึนศาลไกล่เกล่ียเพ่ือระงับขอ้พิพาท ผลของการนัดไกล่เกล่ียไม่สามารถตกลงกนัได ้ดังนั้น ศาลจึงนัด

สืบพยานโจทก์และจ าเลยในวนัท่ี 14 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัประเมินว่า จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน และ

พิจารณาไม่บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      
  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


