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ท่ี     SITHAI-0201/59 

             26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2558 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึง

ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในปี พ.ศ. 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.12 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 19.18 เป็นร้อยละ 18.92 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีจาํนวน 478.23 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรสุทธิเฉพาะ

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่จาํนวน 445.01 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 25.05 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.33 

โดยมีกาํไรต่อหุน้ 0.16 บาท ลดลง 0.01 บาทต่อหุ้นจากปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุ้น 0.17 บาท โดยมีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึน

เป็นประจาํท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2558 ไดแ้ก่รายการกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 17.57 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 8.57 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินบาทท่ีอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั เท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งจาํนวน

ในงบการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

 

   

 

  



 

- 2 - 

งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม        9,762.81       9,750.93 11.88 0.12%

กําไรขั้นต้น (%) 18.92% 19.18% (0.26%) (1.36%)

EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)           721.20          707.30 13.90 1.97%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่           445.01          470.06 (25.05) (5.33%)

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย 4.56% 4.82%

กําไรต่อหุ้น (บาท)               0.16              0.17

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

% +(-)

 ปี พ.ศ.2558  ปี พ.ศ.2557

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน จํานวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 9,294.55 95.20% 9,076.43 93.08% 218.12 2.40%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 2,039.86 20.89% 1,952.40 20.02% 87.46 4.48%

  ผลิตในประเทศ 1,889.82 19.36% 1,863.26 19.11% 26.56 1.43%

  ผลิตต่างประเทศ 150.04 1.54% 89.14 0.91% 60.90 68.32%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,254.69 74.31% 7,124.03 73.06% 130.66 1.83%

  ผลิตในประเทศ 5,866.02 60.09% 5,829.47 59.78% 36.55 0.63%

  ผลิตต่างประเทศ 1,388.67 14.22% 1,294.56 13.28% 94.11 7.27%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 468.26 4.80% 674.50 6.92% (206.24) (30.58%)

รวม 9,762.81 100.00% 9,750.93 100.00% 11.88 0.12%

รายละเอียด

ปี พ.ศ.2558

จํานวนเงิน

ปี พ.ศ.2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

% +(-)

ตารางที ่1    ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 

2.1 รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

ตารางที ่2   รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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 สัดส่วนรายได้แยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนรายไดข้องสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2558 กบัปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 93.08 เป็น

ร้อยละ 95.20 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.02 เป็นร้อยละ 20.89 และ

กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 73.06 เป็นร้อยละ 74.31 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสาย

งานแม่พิมพส์ดัส่วนลดลงจากร้อยละ 6.92 เป็นร้อยละ 4.80   

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 87.46 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 4.48 เน่ืองจากการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited 

ส่งผลให้ยอดขายจากลูกคา้กลุ่มร้านคา้ปลีกคา้ส่ง ห้างสรรพสินคา้ และกลุ่มตลาด HORECA (Hotel, Restaurant and 
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Catering) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวยีดนาม ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน รวมถึงตลาดกลุ่ม 

AEC ยงัเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง นอกจากน้ีในไตรมาสสุดท้ายเร่ิมมียอดขายจากบริษทัย่อยจดัตั้งใหม่ใน

ประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายในประเทศผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั หน้ี

ครัวเรือนในประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงกดดนัการใชจ่้ายของภาคครัวเรือน ประกอบกบัการส่งออกยงัคงหดตวัจากการชะลอ

ตวัของอุปสงคภ์ายนอก เช่น การหดตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง จากการลดลงของราคานํ้ ามนัซ่ึงเป็น

สินคา้หลกัของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ส่งผลใหย้อดขายส่งออกของบริษทัฯลดลง ขณะท่ียอดขายในประเทศ

ผา่นตวัแทนจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน จากคาํสัง่ซ้ือสินคา้เมลามีนจากร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้แลกซ้ือ ซ่ึงไดค้วาม

นิยมและการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 130.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.83 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 

• ผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมกลุ่มช้ินส่วนรถยนต์ของบริษทัย่อยมียอดขายเพ่ิมข้ึน จากการปรับโฉม

รถยนตรุ่์นใหม่ ซ่ึงเร่ิมมีคาํสั่งซ้ือเขา้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ประกอบกบัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี การผลิตรถยนต์มี

การขยายตวั เน่ืองจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ท่ีจะจดัเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ซ่ึงมีผลต่อราคาของรถยนตบ์างประเภท ทาํใหผู้บ้ริโภคเร่งการซ้ือรถยนตป์ระเภทดงักล่าว  

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารมียอดขายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีมี

ฉลากติดบนภาชนะหรือ IML และตวัตุ๊กตาลิขสิทธ์ิบนฝาถว้ยเคร่ืองด่ืม หรือ Topper ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีตาม

กระแสภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีเขา้ฉายในปี แมว้า่สินคา้อ่ืนในกลุ่มน้ีจะมียอดขายลดลงจากปัญหาการทาํประมงผิดกฎหมายท่ีมี

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ตาม 

• สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากปีก่อนเป็นปีท่ีมีการ

แข่งขนัฟุตบอลโลก (World Cup) ทาํให้ผูป้ระกอบการนํ้ าอดัลมรายใหญ่ทั้ง 2 ราย จดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกบั 

World Cup อยา่งรุนแรง ประกอบกบัยอดขาย Preform ส่งออกไปยงัประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และลาวลดลงในปีน้ี 

เน่ืองจากลูกคา้บางรายจดัหา Preform เอง อีกทั้งการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน และการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นแบบ Lightweight ทาํใหป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง ส่งผลใหร้าคาขายลดลงเช่นกนั 
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กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย

กําไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 590.41 6.35% 509.41 5.61% 81.00 15.90%

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 191.35 9.38% 178.83 9.16% 12.52 7.00%

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 399.06 5.50% 330.58 4.64% 68.48 20.72%

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ (57.15) (12.20%) 23.99 3.56% (81.14) (338.22%)

รวม 533.26 5.46% 533.40 5.47% (0.14) (0.03%)

รายละเอียด

ปี พ.ศ.2558

จํานวนเงิน

ปี พ.ศ.2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

• ส่วนผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ โดยรวมมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ไดแ้ก่ ลงั

บรรจุขวดและพาเลท เน่ืองจากลูกคา้มีแนวโนม้ลดการใชล้งับรรจุขวดลงเร่ือยๆ โดยไดเ้ปล่ียนจากขวดแกว้เป็นขวด PET 

เกือบทั้งหมดแทน ซ่ึงไม่ตอ้งบรรจุในลงั และลูกคา้หลกัท่ีสั่งซ้ือพาเลทเร่ิมผลิตสินคา้เองบางส่วน ตลอดจนผลของราคา

สินคา้ท่ีลดลงตามราคาวตัถุดิบหลกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดรั้บคาํสัง่ซ้ือสินคา้แลกซ้ือเป็นจาํนวนท่ีสูงจากร้านคา้สะดวกซ้ือ

รายใหญ่ในปีน้ี 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 206.24 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 30.58 เน่ืองจาก 

• การลดลงของยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้นวตักรรมทางการเกษตรภายใตธุ้รกิจ

เครือข่าย จากผลกระทบของภยัแลง้ในจงัหวดัท่ีเป็นเป้าหมายในการทาํตลาดสินคา้กลุ่มเกษตรกรรม อีกทั้งปัจจยัลบทางดา้น

เศรษฐกิจของตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค หน้ีครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสูง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและรายไดภ้าค

เกษตรตกตํ่า ทาํใหก้าํลงัการซ้ือสินคา้ลดลง ขณะเดียวกนัคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจเครือข่ายมีการเปิดตวัและปรับแผนธุรกิจให้

จูงใจมากข้ึน ส่งผลใหมี้สมาชิกใหม่เขา้สู่ธุรกิจลดลง และเสียนกัธุรกิจระดบัผูน้าํขององคก์รส่วนหน่ึง 

• อยา่งไรก็ตาม ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมของยอดขายแม่พิมพส์าํหรับผลิต

ช้ินส่วนรถยนต ์ 

  2.2 กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

ตารางที ่3    กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,314.22   13.46% 1,336.71   13.71% (22.49) (1.68%)

รายละเอียด

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2557 เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

กาํไรจากการขายตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ลดลง 0.14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.03 ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.00 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน อตัรา

กาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.16 เป็นร้อยละ 9.38 เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัร

สูงข้ึน การปรับราคาสินคา้ส่งออก และเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง ประกอบกบัในปีน้ีบริษทัฯไดรั้บคาํสั่งซ้ือสินคา้แลกซ้ือจาก

ร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ และการเปิดขายสินคา้จากโรงงานหรือ Srithai Super Outlet ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดี ขณะท่ี

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารก็เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของยอดขาย  

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.72 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และ

อตัรากาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.64 เป็นร้อยละ 5.50 เน่ืองจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัรา

การใชเ้คร่ืองจักรท่ีสูงข้ึน และราคาวตัถุดิบเฉล่ียทั้ งปีตํ่ากว่าปีก่อนตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับลดลง ประกอบกับการพฒันา

ผลิตภณัฑเ์ป็นแบบ Lightweight ทาํใหป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนในสดัส่วน

ท่ีนอ้ยกวา่อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 57.15 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 

12.20 จากการลดลงของยอดขายและกาํไรขั้นตน้ของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองจากการแข่งขันท่ีสูงในตลาดธุรกิจ

เครือข่าย ปัญหาเศรษฐกิจ และภยัแลง้ ขณะท่ียงัมีค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมและรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือเน้นการ

ระบายสินคา้คงคลงั และเป็นการสร้างสมดุลของอายสิุนคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,928.17 1,992.36 (64.19) (3.22%)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,658.42 1,599.49 58.93 3.68%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,851.64 5,373.05 478.59 8.91%

รวมสินทรัพย์ * 11,107.09 10,516.04 591.05 5.62%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,751.60 1,452.30 299.30 20.61%

เจ้าหนี้การค้า 959.31 968.42 (9.11) (0.94%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,655.67 2,575.10 80.57 3.13%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 378.92 296.57 82.35 27.77%

รวมหนี้สิน * 6,149.99 5,783.93 366.06 6.33%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,792.12 1,674.79 117.33 7.01%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 244.73 225.67 19.06 8.45%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,957.10 4,732.11 224.99 4.75%

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายละเอียด
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
% +(-) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี พ.ศ. 2558 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 22.49 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

1.68 เน่ืองจากผลประหยดัของค่านายหนา้ ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายส่งออก ตามยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจขายตรง 

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป และยอดขายส่งออกของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและ Preform  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่5  งบแสดงฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากยอดขายส่งออกในปี พ.ศ. 2558 ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน

ตามภาวะการชะลอตัวของภาคการส่งออก และกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากลูกค้า

ต่างประเทศบางรายจดัหาสินคา้เอง ประกอบกบัราคาสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีลดลง เน่ืองจากการปรับราคาขายลง

ตามราคาวตัถุดิบ 
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• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากสินคา้สาํ1เ1ร็จรูปของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม ประเภทลงัเปล่า ถงัสี และ

พาเลท เพ่ือรองรับการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีเติบโตไปกบัอุตสาหกรรมต่างๆท่ีมี

การขยายตวั และมีการขยายโรงงานหรือคลงัสินคา้ รวมถึงสินคา้สาํเร็จรูปของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขายท่ีร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet  

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโรงงานใหม่ท่ีประเทศอินเดียและเวียดนาม และการจดัหา

สินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม  

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน จากการเบิกถอนในระหวา่งปี  

• เจา้หน้ีการคา้ลดลง โดยเฉพาะเจา้หน้ีค่าสินคา้ของธุรกิจเครือข่ายท่ีลดลงจาํนวนมากตามยอดขายท่ีลดลง และ

การลดลงของราคาวตัถุดิบหลกั ตามการปรับราคาของนํ้ ามนั รวมทั้งกลุ่มบริษทัสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบ

เท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่กับการเจรจากําหนดระยะเวลาชําระหน้ีเพ่ือให้ได้ราคาวตัถุดิบท่ี

เหมาะสม  

• เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหวา่งปีเพ่ือจดัหาสินทรัพย ์สุทธิดว้ย

การจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด 

• ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี รวมทั้งการบนัทึกผลจากการประเมินภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังานในปีน้ี 

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 117.33 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่สําหรับปี สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 270.99 

ลา้นบาท การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานจาํนวน 31.69 ลา้นบาท และการตั้ง

สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 25.00 ลา้นบาท 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิของบริษทัย่อยประจาํปี พ.ศ. 2558 

สุทธิดว้ยเงินปันผลจ่าย   
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หน่วย : ล้านบาท

12 เดือนสิ้นสุด 12 เดือนสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงจาก

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,167.03 730.83 436.20

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,098.48) (615.73) (482.75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 79.46 (79.26) 158.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

 

148.01 35.84 112.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 472.96 437.12 35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 620.97 472.96 148.01

รายละเอียด

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

ตารางที ่6   งบกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้

จากการติดตามหน้ี และการขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือท่ีนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

การเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคา และการรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน

ส่วนของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการจดัหาสินทรัพยถ์าวร และการลงทุนสาํหรับ

โรงงานใหม่ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มข้ึน จากการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวสูงกว่าการจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีครบกาํหนด 

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้ืมระยะยาว และเงินกูห้มุนเวียนกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ตลอดจนอยู่ระหวา่งการจดัหา

แหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่ากลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสด

เพียงพอเพ่ือการดาํเนินงาน และลงทุนได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่7  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) สาํหรับงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบั 

102.90 วนั ใกลเ้คียงกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 102.38 วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบั 71.10 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 73.56 วนั จากยอดลูกหน้ีการคา้ท่ีลดลงตามราคาขายสินคา้ท่ีลดลงตามราคา

วตัถุดิบ 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบั 75.43 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 73.07 วนั จากการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือรองรับการขายทั้ง

ในส่วนของคาํสัง่ซ้ือและช่องทางการจาํหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2558  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบั 43.63 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 44.24 วนั จากการสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต 

และผลของวตัถุดิบหลกัท่ีราคาลดลงจากปีก่อน 

 

งวด 12 เดือน งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 71.10 73.56

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 75.43 73.07

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 43.63 44.24

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 102.90 102.38

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 8.98 9.93

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % 7.60 8.75

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.24 1.22

รายการ หน่วย
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5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

• อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบัร้อยละ 8.98 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 9.93 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลงและการจ่ายปันผลประจาํปี 

• อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบัร้อยละ 7.60 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 8.75 ตามผลประกอบการท่ีมีกาํไรลดลงใน

ขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีการจัดหาสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมเติม ตลอดจนกลุ่มบริษทัไม่สามารถใช้

สินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานไดเ้ต็มประสิทธิผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนในช่วง

เร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศ 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากบั 1.24 เท่า เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.22 เท่า จากการเบิกใชเ้งินกูเ้พ่ิมข้ึนเพ่ือการลงทุนในสินทรัพยแ์ละหมุนเวียน

ในกิจการ การเพ่ิมข้ึนของกาํไรสะสมตามผลประกอบการและการจ่ายปันผลประจาํปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนการผลิต 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. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2559 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  

• ธุรกิจขายตรงคาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน และสามารถขยายตลาดสู่ประเทศในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จากการปรับรูปแบบแนวทางการดาํเนินงานของสมาชิก กลุ่มผูน้าํ และผูบ้ริหารการขาย พร้อมกบัแนวทางท่ีเขา้ถึง

การเปล่ียนแปลงค่านิยมในสังคมยุคใหม่ โดยเน้นการจัดการด้านทุนมนุษย ์รวมทั้ งการนําเสนอผลิตภณัฑ์เมลามีนท่ี

สร้างสรรออกแบบใหดึ้งดูดใจมากข้ึน สินคา้ใหม่ท่ีหลากหลายและครบตามความตอ้งการของลูกคา้ในจุดเดียวโดยร่วมมือ

กบัคู่คา้ทางธุรกิจ  

• ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้คือ ร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super 

Outlet แห่งแรกท่ีชลบุรี ซ่ึงไดเ้ร่ิมเปิดจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมสินคา้จากโรงงาน

ทั้งของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ ซ่ึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้หลากหลาย และช่วยเสริมสร้างการรับรู้ตราสินคา้

ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

ตลาดส่งออก  

• คาดว่าแนวโน้มการส่งออกสินคา้เมลามีนจะยงัคงรักษาระดบัไดใ้กลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงข้ึนอยู่กบั

ความสามารถในการขยายตลาดเพ่ิมข้ึน และการติดตามปัจจยัเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด การส่งออกในปี พ.ศ. 2559 ยงัคงมีความเส่ียง

จากปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ราคานํ้ ามนัท่ีปรับลดลง และความรุนแรงจากภยัก่อการร้าย อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมี

ปัจจยับวกจากการขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ 

และตลาดยโุรปและสหรัฐอเมริกายงัเติบโตไดดี้ โดยการพฒันาสินคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีให้ความสาํคญั

ดา้นคุณภาพและการส่งมอบท่ีตรงเวลา 

• บริษทัย่อยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียคาดว่าจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายกาํลงัการผลิต ซ่ึงจะช่วย

ขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้เพราะการนาํเขา้

สินคา้จากประเทศไทย ทาํให้มีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง โดยกลุ่มบริษทัยงัคงเนน้การสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ไดรั้บ

การยอมรับมากข้ึนในดา้นของคุณภาพ ความคงทน และความสวยงาม 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม จะ

เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากทางรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้การบริโภค

โดยรวมมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึน และกลุ่มบริษทัยงัคงดาํเนินการพฒันานวตักรรมในการทาํ Lightweight ซ่ึงช่วยลด

วตัถุดิบในการผลิตใหก้บัลูกคา้  

• ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามก็คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากมีการเพ่ิมฐาน

การผลิตท่ีเมืองฮานอย ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นโรงงานผลิตสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม เพ่ือ
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รองรับการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ซ่ึงจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และระยะเวลาในการ

ขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท่ีอยูต่อนเหนือของประเทศ โดยไดเ้ร่ิมผลิตและมีรายไดแ้ลว้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 และคาด

วา่จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2559  

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหาร  

• ตลาดบรรจุภณัฑ์อาหารยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษทัฯจึงเนน้การ

ขยายตลาดต่างประเทศไปยงัลูกคา้กลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆมากข้ึน โดยเฉพาะ

การส่งออกไปยงัประเทศเวยีดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี ไตห้วนัและจีน ซ่ึงธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัคงเติบโต และ

คาดวา่จะมีลูกคา้ใหม่ๆสาํหรับบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะท่ีเรียกวา่ IML (In Mould Labeling) 

สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในปี พ.ศ. 2559 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากคาํสัง่ซ้ือของโครงการขนาดใหญ่ สาํหรับสินคา้พาเลท ลงั

เปล่า และถงับรรจุภณัฑก์ลุ่มสีทาบา้นซ่ึงผลิตดว้ยระบบ IML เน่ืองจากเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีจะเติบโตไปกบัอุตสาหกรรม

ต่างๆท่ีมีการขยายตวั รวมทั้งจะไดรั้บคาํสัง่ซ้ือลงับรรจุขวด จากการครบรอบการเปล่ียนลงัของลูกคา้ในปี พ.ศ. 2559  

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• คาดวา่ยอดขายในปี พ.ศ. 2559 จะชะลอตวัต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2558 แต่ภาพรวมทั้งปียงัสามารถเติบโต

ได ้เน่ืองจากกาํลงัซ้ือของภาคครัวเรือนเร่ิมดีข้ึน แต่อาจจะยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มท่ี อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจศรีไทยเน็ทเวิร์คยงัคงมุ่ง

นาํเสนอนวตักรรมดา้นบริการและผลิตภณัฑเ์พ่ือให้สามารถตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย และใชก้ลยทุธ์กิจกรรมการตลาด 

เพ่ือดึงดูดคนทาํธุรกิจและจูงใจนกัธุรกิจให้พฒันาศกัยภาพ เพ่ือสร้างยอดขายให้เติบโต และมุ่งเนน้ทาํการตลาดผ่านทุก

ช่องทางรวมถึงส่ือออนไลน์และส่ือสังคมออนไลน์ นอกจากน้ี ยงัมีโครงการใหม่ๆและช่องทางการจาํหน่ายสินคา้เพ่ือ

กระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

1) โครงการความร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือการวิจัยและพฒันาคิดค้นผลิตภณัฑ์เพ่ือการ

เกษตรกรรมใหม่ๆ ท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก และนําผลิตภณัฑ์กลุ่มเอส-แมททริกซ์ออกสู่ตลาด

อาเซียน 

2) โครงการพฒันาศูนยเ์กษตรอินทรียศ์รีไทยเน็ทเวิร์คท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ ให้เป็นศูนยเ์กษตรอินทรีย์

คุณภาพ (S-Matrix Quality Center) โดยจะเนน้การพฒันาทั้งดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ี

เป็นเจา้ของศูนยฯ์ให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผลิตภณัฑฯ์ และพฒันาส่วนของพ้ืนท่ีหน้าร้านคา้ให้

น่าสนใจและมีมาตรฐานมากข้ึน 

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

Center) สาํหรับใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับการแนะนาํและสาธิตผลิตภณัฑก์ลุ่มเอส-แมททริกซ์ทั้งหมด

ให้กบัผูท่ี้สนใจ และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจให้น่าเช่ือถือและผลกัดนัให้เป็น

ธุรกิจท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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ล้าน VND
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58 42,000           63                     

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 32,000           48                     

ไตรมาส 2 17,000           25                     

ไตรมาส 3 78,000           117                   

ไตรมาส 4 101,000         162                   

รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 58 270,000         415                   

ทุนจดทะเบียน

4) เปิดตวัสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหารฟู้ ดแมททริกซ์เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นทางเลือกและสร้างยอดขายให้

เพ่ิมข้ึน โดยมุ่งเน้นการทาํการตลาดกับกลุ่มสมาชิกท่ีเปิดฟู้ ดแมททริกซ์เอ็กซ์เพรส (FoodMatrix 

Express) ซ่ึงเป็นตวัแทนในการกระจายสินคา้ของบริษทัฯในระดบัตาํบลและอาํเภอเพ่ิมข้ึน 

สายงานแม่พิมพ ์

• คาดวา่ยอดขายแม่พิมพใ์นปี พ.ศ. 2559 จะลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากลูกคา้หลกัในธุรกิจยานยนต์

ของกลุ่มบริษทัมีการปรับโฉมรถยนตใ์หม่ไปแลว้ในปีน้ี ทาํใหค้วามตอ้งการแม่พิมพใ์หม่ลดลง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทั

ยงัคงหาตลาดลูกคา้ใหม่ เพ่ือช่วยกระตุน้ยอดขายของสายงานน้ี   

 

8. เหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2558  

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนจาก

การลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

 สรุปการลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited โดยบริษทัฯ 

  
 
 
 
 
 
 
  

• Srithai (Hanoi) Company Limited 

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

 

 

 

 

 

 

 

ล้าน USD
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58 20                 532                 

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 3                   98                   

ไตรมาส 2 3                   101                 

ไตรมาส 3 9                   320                 

ไตรมาส 4 5                   178                 

รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 58 40                 1,229              

ทุนจดทะเบียน
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• Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

สรุปการลงทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private Limited โดยบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 การเลกิบริษัทและการชําระบัญชีของบริษัทย่อย 

• บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั (“ซุปเปอร์ไอเดีย”) 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของซุปเปอร์ไอเดียไดมี้มติเลิกบริษทั เน่ืองจากความไม่

พร้อมและการรอประเมินสถานการณ์ในดา้นต่างๆ ทั้งในส่วนของลกัษณะของลูกคา้และตลาด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง เพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนในประเทศไทยของผูร่้วมทุนต่างชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจไม่

คุม้ค่าต่อเงินลงทุนของบริษทัฯในซุปเปอร์ไอเดียในระยะยาว โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวง

พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บเงิน

คืนทุนเป็นจาํนวน 6.33 ลา้นบาทจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 

8.3 การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

• บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั (“พี.อี.ที.”) 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเห็นสมควรให้รับรู้ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในพี.อี.ที.เท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งจาํนวนในงบการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 20.00 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ผลประกอบการท่ีถดถอยและขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวแสดงอยู่ภายใตร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั 

 

 

 

 

 

 

ล้าน INR
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58 400                216                  

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 100                53                    

ไตรมาส 2 125                66                    

ไตรมาส 3 - -

ไตรมาส 4 125                68                    

รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 58 750                403                  

ทุนจดทะเบียน
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อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

อัตราเงินปันผล

ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่ได้รับ 

(ล้านบาท)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558  

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รวม 135.00                   45.00                    135.00                   

5.00                      15.00                     

20.00                    60.00                     

20.00                    60.00                     60.00                     

60.00                     

15.00                     

100.00               

100.00               

100.00               

อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่ได้รับ 

(ล้านบาท)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
10.40                     51.00                 20.40                     17.00                    

อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่ได้รับ 

(ล้านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
76.43                     100.00               76.43                     

8.4 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

• บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั  

 

 

 

 

• Srithai (Vietnam) Company Limited  

 

 

 

 

 
 

9. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 

9.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

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

ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินจนถึงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 Srithai (Vietnam) Company Limited 

(“SVN”) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมใน SHN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงินรวม 35,000.00 ลา้น

เวยีดนามดอง หรือเทียบเท่า 56.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 
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ล้าน VND
(เทียบเท่า) 

ล้านบาท

ทุน ณ 31 ธ.ค. 58 270,000           415                  

เพิ่มทุน ก.พ. 59 35,000             56                    

รวมทุน ณ 26 ก.พ. 59 305,000           471                  

ทุนจดทะเบียน
 

 

 

 

 

 

9.2 การคํา้ประกนัให้แก่บริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัการชาํระเงินค่าวตัถุดิบของ Srithai (Hanoi) 

Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Srithai (Vietnam) Company Limited และเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ

ใหแ้ก่บริษทัในประเทศไทยแห่งหน่ึงในวงเงิน 0.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

9.3 การอนุมตัเิงนิปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 อนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผล

การดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 270.99 ลา้นบาท ทั้งน้ี การอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 35 (ประจาํปี พ.ศ. 2559) เพ่ือพิจารณาและอนุมติั

ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


