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ท่ี     SITHAI-0201/60 

             24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

เร่ือง ค าช้ีแจงงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2559 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึง

ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มียอดขายรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.9 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 18.9 เป็นร้อยละ 17.0 ของยอดขาย โดยมีก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 264 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไรสุทธิเฉพาะส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จ านวน 256 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 189 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42.4 ก าไรต่อหุน้ 

0.09 บาท ลดลง 0.07 บาทต่อหุน้จากปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีก าไรต่อหุน้ 0.16 บาท  
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หน่วย ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559

ก าไรขั้นต้น % 18.9% 17.0%

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 445 256

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย % 4.6% 2.8%

ก าไรต่อหุ้น บาท 0.16 0.09

          รูปที ่1    ภาพรวมข้อมูลก าไรขาดทุนรวม 
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2.   วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2559 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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 สัดส่วนยอดขายแยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

สัดส่วนยอดขายของสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 95.2 ในปี พ.ศ. 2558 เป็น

ร้อยละ 96.2 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสัดส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.9 เป็นร้อยละ 23.4 

ขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสดัส่วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 74.3 เป็นร้อยละ 72.8 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขาย

ไปและสายงานแม่พิมพส์ดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อน จากร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 3.8   

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจ านวน 135 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 6.6 โดยแบ่งตามฐานการผลิต ดงัน้ี 

 ผลิตในประเทศ 

ยอดขายในประเทศลดลง เน่ืองจากปีก่อนบริษทัฯไดรั้บค าสั่งซ้ือสินคา้เมลามีนลิขสิทธ์ิลวดลายการ์ตูนจาก

ร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นสินคา้แลกซ้ือ  

ยอดขายผา่นงานมหกรรมลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีลดลง 

ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของกลุ่มตลาด

ตะวนัออกกลาง และการเล่ือนค าสัง่ซ้ือไปตน้ปี พ.ศ. 2560 ของลูกคา้ตลาดยโุรป 

ยอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากผลของการเปล่ียนรูปแบบการบริหารการขายและการ

เปล่ียนภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ท่ีดึงดูดความสนใจของตลาดมากข้ึน รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือใหม่ๆท่ีช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัธุรกิจ 

 ผลิตต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ท่ีไดรั้บค าสั่งซ้ือสินคา้  

เมลามีนประเภท OEM เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ Premium ส าหรับสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนาม ประกอบกบัการ
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ปรับกลยทุธ์ทางการตลาด และการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย ส่งผลให้ยอดขายให้ลูกคา้กลุ่มร้านคา้ปลีกคา้ส่ง (Traditional 

Market) หา้งสรรพสินคา้ (Modern Trade) และกลุ่มส่งออกเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัย่อยในประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีท าจากเมลามีนเร่ิมมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาสสุดทา้ยของปีพ.ศ. 2558 

2) ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 492 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.8 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม ดงัน้ี 

 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมียอดขายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก 

1) ตลาดในประเทศหดตวั จากรายไดค้รัวเรือนท่ียงัถูกกดดนัจากสภาวะตลาดแรงงานท่ีชะลอตวั ซ่ึงส่งผล

ต่อการฟ้ืนตวัของการบริโภคภาคเอกชน 

2) ตลาดส่งออก ยอดขาย Preform และ Closure ไปประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และลาวลดลง เน่ืองจาก

ลูกคา้บางรายจดัหาเองในประเทศ  

3)  การปรับราคาขายลดลงตามราคาวตัถุดิบ  

4)  การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นแบบ Lightweight ท าใหป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบลดลง ส่งผลใหร้าคาขายลดลง 

บริษทัย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ยอดขายลดลงตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้หลักท่ีลดลง 

เน่ืองจากผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศ อาทิเช่น ภยัแลง้ในเขตพ้ืนท่ีราบสูง น ้ าทะเลหนุนนา

ขา้วในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง อากาศแปรปรวนทางภาคเหนือ และน ้ าท่วมพ้ืนท่ีภาคกลาง ท าให้ก าลงัซ้ือลดลง 

ตลอดจนการปรับราคาขายลดลงจากปีก่อน  

 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารมียอดขายในประเทศลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยา่ง

จ ากัด หน้ีครัวเรือนยงัคงสะสมอยู่ในระดับสูง ส่งผลกดดันการฟ้ืนตวัของการบริโภคภาคเอกชน ท าให้ภาคครัวเรือน

ระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน  

 กลุ่มสินคา้อ่ืนๆของผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม โดยรวมมียอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก

ยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยลดลง จากการปรับโฉมรถยนตรุ่์นใหม่ในปีก่อนแลว้ และรถยนตบ์างรุ่นเลิกผลิต 

รวมถึงตลาดรถยนตซ์บเซาในปีพ.ศ. 2559  

 อย่างไรก็ตาม ยอดขายผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มสินคา้อ่ืนๆของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

เปลือกแบตเตอร่ี ซ่ึงบริษทัฯไดป้รับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีการออกสินคา้รุ่นใหม่ จึงสามารถผลิตและส่ง

มอบสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน สินคา้เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงไดรั้บงบประมาณของภาครัฐ สินคา้พาเลทซ่ึงไดรั้บค าสั่งซ้ือจากโครงการขนาด

ใหญ่ และลงัเปล่า ซ่ึงมียอดขายจากลงัส าหรับใส่ช้ินส่วนรถยนต ์และลงัส าหรับใส่ผกัและผลไมใ้นหา้งสรรพสินคา้  
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3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

ยอดขายสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจ านวน 121 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 25.8 เน่ืองจาก 

 ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพล์ดลง ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และค าสัง่ผลิตแม่พิมพใ์หม่ของลูกคา้

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตน์อ้ยลง 

 ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ท าให้การซ้ือ

สินคา้อุปโภคบริโภคเป็นไปอยา่งจ ากดั ตลอดจนการยา้ยเขา้ออกของสมาชิกระดบัผูน้ า 

2.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 
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รูปที ่4    ยอดขายและก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรจากการขายตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2559 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ลดลง 243 ลา้นบาท หรือร้อยละ 45.6 สรุป

ไดด้งัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 11.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2558 

โดยอตัราก าไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 7.8 เน่ืองจากการขายสินคา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้ต ่าในจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตน้ทุนค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนตามยอดขาย รายการส่งเสริมการขายของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

และการเปิดด าเนินการเตม็ปีของบริษทัยอ่ยในอินเดีย 

2) ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 45.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรา

ก าไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 5.5 เป็นร้อยละ 3.2 เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีลดลง ซ่ึง

เป็นผลมาจากอตัราการใชเ้คร่ืองจกัรลดลงตามยอดขาย และการปรับราคาขายลงตามราคาวตัถุดิบตั้งแต่ปลายปีก่อนซ่ึงมีผล

ในปีน้ี ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลงเพียงเลก็นอ้ย 
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จ านวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-)

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,288         13.9% 1,314         13.5% (26) (2.0%)

รายละเอยีด

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 2,007 1,928 79 4.1%

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,802 1,658 144 8.7%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,065 5,852 213 3.6%

รวมสินทรัพย์ * 11,304 11,107 197 1.8%

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 1,671 1,752 (81) (4.6%)

เจา้หน้ีการคา้ 851 959 (108) (11.3%)

เงินกูย้มืระยะยาว 3,119 2,656 463 17.4%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 377 379 (2) (0.5%)

รวมหนีสิ้น * 6,371 6,150 221 3.6%

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,755 1,792 (37) (2.1%)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 239 245 (6) (2.4%)

รวมส่วนของเจ้าของ * 4,933 4,957 (24) (0.5%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ
จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-58

จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้ (ลดลง)
% +(-) 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 96 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 27.6 
ซ่ึงขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยสายงานแม่พิมพข์าดทุน เน่ืองจากตลาดรถยนตเ์ร่ิมซบเซา ส่งผลให้ค  าสั่งซ้ือแม่พิมพล์ดลง 
แต่ยงัคงมีตน้ทุนคงท่ี ขณะท่ีธุรกิจเครือข่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปมีผลขาดทุนจากภาวะเศรษฐกิจ และค่าใชจ่้ายส่งเสริม
การขาย  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี พ.ศ. 2559 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนจ านวน 26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.0 

ตามยอดขายท่ีลดลง แมว้า่จะมีบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีเพ่ิงเปิดด าเนินการในประเทศเวยีดนามและอินเดียก็ตาม  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

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

พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย  

 ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน จากลูกคา้ในกลุ่มเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามท่ีมีค าสั่งซ้ือ

พิเศษระหวา่งปี และบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียท่ีเร่ิมมียอดขายเตม็ปี  

 สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากการส ารองวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑพ์าเลทและลงัของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนตามค าสัง่ซ้ือ

ท่ีจะเขา้มาในปี พ.ศ. 2560 การสัง่ซ้ือวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการ

ปรับราคาในเดือนมกราคม และงานระหวา่งผลิตเพ่ิมข้ึนจากค าสัง่ซ้ือสินคา้พรีเม่ียมของร้านคา้สะดวกซ้ือราย

ใหญ่ช่วงตน้ปีใหม่ 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติมระหวา่งงวด โดยเฉพาะบริษทัยอ่ยแห่งใหม่

ในต่างประเทศทั้งเวียดนามและอินเดียซ่ึงมีการขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการ

จ าหน่าย  

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง จากการจ่ายช าระคืน  

 เจา้หน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือท่ีลดลงของลูกคา้กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม

ตามยอดขายท่ีลดลง 

 เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยร์ะหว่างปีเพื่อการลงทุนจดัหาสินทรัพย ์

โดยเฉพาะบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึน สุทธิดว้ยการจ่ายช าระคืนตามก าหนด 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ลดลงจากการจ่ายช าระ สุทธิดว้ยการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี 

 ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จ านวน 37 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ

ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 271 ลา้นบาท ท่ีมากกวา่ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปี พ.ศ. 2559 และ

การตั้งส ารองตามกฎหมายจ านวน 22 ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 ของบริษทัยอ่ย 

ท่ีสูงกวา่ก าไรสุทธิของบริษทัยอ่ยส าหรับปี พ.ศ. 2559  
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หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 178 (378)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 473 621
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (30) 29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 621 272

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 
รูปที ่5   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการผลก าไร

สุทธิลดลง ลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน 

2) กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯมีการจดัหาสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่

ส าหรับการลงทุนในโรงงานใหม่ในประเทศเวียดนามและอินเดีย ขณะท่ีในปีน้ีเป็นการลงทุนเพ่ิมเติมและ

เปล่ียนทดแทนสินทรัพยเ์ดิมบางรายการ 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึน จากการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวสูงกว่าการจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีครบก าหนด 

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี และ

เงินกูห้มุนเวียนมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสด

เพียงพอเพือ่การด าเนินงาน และลงทุนได ้
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งวด 12 เดือน งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ (Collection Period) วนั 77.8 71.1
2. ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) วนั 84.2 75.4
3. ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ (Payment Period) วนั 39.7 43.6
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 122.3 102.9
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)

5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (Return on Equity) % 5.4 9.6
6. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงาน % 4.4 8.2

(Return on Operating Assets)
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)

7. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity) เท่า 1.3 1.2

รายการ หน่วย

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 122.3 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 102.9 วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 77.8 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 71.1 วนั จากการลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีมี

เครดิตเทอมสั้นกวา่กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น และการด าเนินธุรกิจเต็มปีในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแรกของบริษทัยอ่ย 1 

แห่งในประเทศเวยีดนาม และอีก 1 แห่งในประเทศอินเดีย 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 84.2 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 75.4 วนั จากการลดลงของยอดขาย และการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป

เพื่อรองรับการขาย  

3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 39.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 43.6 วนั จากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจ าเป็นตามแผนการผลิต และการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบหลกัและสินคา้เพื่อขายท่ีลดลงตามยอดขาย 
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5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 5.4 ลดลงเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 9.6 ตามผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลง 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบัร้อยละ 4.4 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 8.2 ตามผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลงใน

ขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีการจัดหาสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินธุรกิจเพ่ิมเติม ตลอดจนกลุ่มบริษทัไม่สามารถใช้

สินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงานไดเ้ต็มประสิทธิผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็นการลงทุนในช่วง

เร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามและอินเดีย 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 1.3 เท่า เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.2 เท่า จากเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย ์
ขณะท่ีก าไรสุทธิลดลจากปีก่อนและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 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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 เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย 
 ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท ส าหรับลูกคา้ในบางประเทศและบางราย 
 เจรจากบัลูกคา้หลกั เพื่อขอปรับราคาขาย 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 

อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้รายท่ีมีปัญหาการช าระเงิน กลุ่มบริษทัก็มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งสมเหตุสมผล 
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต และการประเมินความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้ 

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 ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีจดัหาเงินทุน 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 
 กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 
 ก าหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารค ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินต ่าลง 
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ล้าน Rupee
(เทยีบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 59 750                  403                  

เพิ่มทุน ไตรมาส 2 150                  79                    

รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 59 900                  482                  

ทุน

ล้าน VND
(เทยีบเท่า) 

ล้านบาท

ยอดยกมา 1 ม.ค. 59 270,000          415                   

เพิ่มทุน ไตรมาส 1 50,000            80                     

ไตรมาส 2 104,920          168                   

รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 59 424,920          663                   

ทุน

7. เหตุการณ์ส าคญัในปี พ.ศ. 2559  

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์ส าคญั ดงัน้ี 

7.1 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยโดยอ้อม 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) 

 สรุปการลงทุนใน SSMP ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนในประเทศอินเดีย 

 

 

 

 

 

 Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) 

 สรุปการลงทุนใน SHN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Srithai (Vietnam) Company Limited ประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

7.2 การเลกิบริษัทของบริษัทย่อย 

 บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จ ากดั (“PETB”) 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ PETB ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ เป่า

ขวดพลาสติก ไดมี้มติเลิกบริษทั เน่ืองจากผลประกอบท่ีถดถอยและขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน โดย PETB ไดจ้ดทะเบียนเลิก

บริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ PETB อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

7.3 การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 Srithai Superware India Limited (“SSI”) 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯไดป้ระเมินและเห็นสมควรรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน SSI (ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ในประเทศอินเดีย) เท่ากบัมูลค่าเงินลงทุนทั้งจ านวนใน
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อนุมตัิโดย
เงนิปันผลจ่าย

ทั้งส้ิน (ล้านบาท)

เงนิปันผลจ่าย

ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

เงนิปันผลที่ได้รับ 

(ล้านบาท)

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี

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

อนุมตัโิดย
เงนิปันผลจ่าย

ทั้งส้ิน (ล้านดอง)

เงนิปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ

เงนิปันผลที่ได้รับ 

(ล้านดอง)

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั SVN
วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559

75,000                    75,000                   -                        100.0                 

อนุมตัิโดย
เงนิปันผลจ่าย

ทั้งส้ิน (ล้านบาท)

อัตราเงนิปันผล

ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

เงนิปันผลที่ได้รับ 

(ล้านบาท)

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี

วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

รวม 111                       37.0                     100.0                111                        

10.0                     30                         

27.0                     81                         81                          

30                          

100.0                

100.0                

งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 25.09 ลา้นบาท เน่ืองจากผลประกอบการท่ีไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละมีขาดทุนสะสม

เพ่ิมข้ึน โดยมีแผนหยดุการด าเนินงานของ SSI ในระยะเวลา 2 ปีขา้งหนา้ ทั้งน้ีจ านวนค่าเผื่อการดอ้ยค่าแสดงอยูภ่ายใต้

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

7.4 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั (“KTT”) 

 

 

 

 

 

 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ ากดั (“SMW”) 

 

 

 

 

 Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”)  
 

 

 

 

7.5 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

เม่ือวนัท่ี15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   บริษทัฯไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหน่ึงท่ีจด

ทะเบียนในประเทศกมัพูชาเพ่ือจดัหาและจดัส่งแรงงานกมัพูชาเขา้มาท างานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย   

โดยบริษทัฯตกลงช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วให้บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเม่ือแรงงานต่างดา้วได้

ใบอนุญาตท างานจากทางราชการและท างานครบตามสญัญา ซ่ึงบริษทัฯไดช้ าระเงินค่าบริการให้บริษทัจดัหาแรงงานต่าง

ดา้วเรียบร้อยแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื่นฟ้องคดีกบับริษทัฯ โดยกล่าวอา้งวา่ 

บริษทัฯผิดนดัไม่ช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
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ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระคดีเสร็จส้ิน ต่อมาบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งทนายความและมอบหมาย

ตวัแทนบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการต่อสูค้ดีตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลวา่ บริษทัฯไม่ไดผ้ิดสญัญา และฟ้องแยง้

กลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซ่ึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา  

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ทนายความและตวัแทนของบริษทัฯไดข้ึ้นศาลไกล่เกล่ียเพื่อระงบัขอ้พิพาท ผลของ

การนดัไกล่เกล่ียไม่สามารถตกลงกนัได ้ดงันั้น ศาลจึงนดัสืบพยานโจทก์และจ าเลยในวนัท่ี 14 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

บริษทัฯประเมินวา่ จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน และพิจารณาไม่บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวในงบการเงินน้ี 

8. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

8.1 การอนุมตัเิงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจาก

ผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 271 ลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 36 (ประจ าปี พ.ศ. 2560) เพ่ือพิจารณาและ

อนุมติัต่อไป 

9. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2560 

9.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  
 ธุรกิจขายตรงคาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีโครงการขบัเคล่ือนการปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบ

ดิจิตอล (Digital Platform) โดยการพฒันา Application ใหม่ๆ เพ่ือรองรับการใชง้านผ่านทางโทรศพัท์มือถือ ท าให้ทั้งผูซ้ื้อ
และผูข้ายสะดวกสบายในการท าธุรกรรมต่างๆ อาทิ ดูรายการสินคา้ โปรโมชัน่ต่างๆทาง e-catalogue การรับข่าวสารและ
โฆษณาผา่น Application การสัง่ซ้ือสินคา้ทาง e-commerce และการช าระค่าสินคา้ผา่นระบบออนไลน์หรือ Prompt Pay เพื่อ
เป็นการลดการใชก้ระดาษ (Paperless)  และขยายตลาดใหเ้ขา้กบัภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และค่านิยมในปัจจุบนั  

 Srithai Super Outlet ท่ีชลบุรี ยอดขายเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้จากโรงงานทั้งของ
บริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นน าอ่ืนๆ 

ตลาดส่งออก  
 คาดวา่แนวโนม้การส่งออกจะเติบโตข้ึน เน่ืองจากมีการพฒันาสินคา้ใหม่ร่วมกนักบัลูกคา้ยโุรปชั้นน าราย

ใหญ่ต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงลูกคา้ในตลาดยโุรปกลุ่มน้ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ 
EU และตอ้งผ่านการตรวจสอบโรงงานดา้นความปลอดภยั สุขอนามยัและดา้นแรงงาน สินคา้ของบริษทัฯจึงไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  

 บริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียคาดวา่จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายก าลงัการผลิต การขยายการ
จดัจ าหน่ายไปยงัภาคต่างๆในประเทศ รวมถึงการจดัรายการส่งเสริมการขายส าหรับเทศกาลส าคญัๆ 
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 บริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามคาดวา่ยอดขายจะลดลง เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมามีค าสั่งซ้ือพิเศษ อยา่งไรก็
ตาม จากผลของการปรับกลยทุธ์ทางการตลาด และการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย บริษทัยอ่ยจะยงัคงรักษายอดขายกบัลูกคา้
กลุ่มร้านคา้ปลีกคา้ส่ง (Traditional Market) หา้งสรรพสินคา้ (Modern Trade) และกลุ่มส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

9.2 ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
 ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์อาหารและ

เคร่ืองด่ืมจะเพ่ิมข้ึน โดยบรรจุภณัฑ์อาหารจะมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เน่ืองจากภาครัฐส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ
ส่งออกอาหารทะเลของไทยมีการขยายตวัท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อยอดขายของบริษทัฯ ส่วนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมมีการพฒันา
และน านวตักรรมใหม่มาใช ้เพ่ือช่วยลดการใชว้ตัถุดิบในการผลิตสินคา้  

 ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้ โดยจะมีการเพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ และคาดวา่
จะเร่ิมขายในไตรมาส 2 ส่งผลใหย้อดขายของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2560 

สินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 
 ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่ายอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากค าสั่งซ้ือของโครงการขนาดใหญ่ ส าหรับสินคา้พาเลท 

และลงัเปล่า ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีเติบโตไปกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ หรือมีการขยายโรงงานหรือคลงัสินคา้ 
รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการออกสินคา้รุ่นใหม่ๆเพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขาย เช่น ลงั 2 สีส าหรับบรรจุพืชผลเกษตร เป็นตน้  

- กลุ่มถงับรรจุภณัฑ ์บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ขยายตลาดถงัสีทาบา้นท่ีผลิตดว้ยระบบ IML ซ่ึงมีราคาขาย
และคุณภาพสูงกวา่ระบบ Silk Screen  

- บริษทัฯไดรั้บค าสั่งซ้ือสินคา้พรีเม่ียมจ านวนมากจากกลุ่มร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดี
จากลูกคา้ จึงคาดวา่จะมีค าสัง่ซ้ือสินคา้รุ่นใหม่มาอีกอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งบริษทัฯจะขยายตลาดสินคา้พรีเม่ียมไปยงัลูกคา้
กลุ่มอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

- การท่ีรัฐบาลกระตุ ้นเศรษฐกิจ และเบิกจ่ายงบประมาณมากข้ึน ก็จะส่งผลดีต่อยอดขายสินค้า
เฟอร์นิเจอร์และถงัขยะของบริษทัฯ 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนรถยนต์ของบริษัทย่อย คาดว่ายอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากปีน้ี เน่ืองจากจะมีการ
ปรับเปล่ียนรูปทรงของช้ินงานบางช้ินใหม่ ขณะเดียวกนับริษทัฯจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์เพ่ือรักษาฐานลูกคา้จากคู่แข่ง
จากต่างประเทศท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาอยา่งรุนแรง 

9.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 
 ธุรกิจศรีไทยเน็ทเวร์ิคในปี พ.ศ. 2560 คาดวา่ยอดขายจะฟ้ืนตวั จากโครงการใหม่ และเพ่ิมการลงทุนใน

ดา้นต่างๆ เช่น 
- กลยทุธ์มุ่งเนน้การท าการขายและการตลาดผ่านช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกคา้และ

สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีปัจจุบนัมีการซ้ือขายสินคา้ผา่นตลาดออนไลน์มากข้ึน  
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- อากาศยานฉีดพ่นเพ่ือการเกษตร (Drone) เพื่อสนบัสนุนการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร และ
ต่อยอดใหเ้ป็นศูนยน์วตักรรมการเกษตรอินทรียค์รบวงจร  

- การปรับขนาดผลิตภณัฑเ์อส-แมททริกซ์ใหมี้ขนาดเลก็ลง เพื่อให้ขยายฐานลูกคา้ 
 นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะมีการขยายสายงานและการข้ึนต าแหน่งของสมาชิกในธุรกิจ

เครือข่ายมากข้ึน เน่ืองจากในช่วงปลายปีน้ีมีสมาชิกระดบัผูน้ าจากบริษทัอ่ืนๆเขา้ร่วมธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค และสินคา้
เพ่ือสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มสินคา้การเกษตรมีสัญญาณเติบโตเพ่ิมข้ึน การใชก้ลยทุธ์มุ่งเนน้เจาะกลุ่มลูกคา้มาก
ข้ึน โดยเฉพาะส่วนของการขยายการเปิดศูนยเ์กษตรอินทรีย ์และฟู้ดแมททริกซ์ เอก็ซ์เพรส ตลอดจนการเปิดตวัผลิตภณัฑ์
ใหม่ตั้งแต่ช่วงตน้ปี ซ่ึงเป็นสินคา้ในตรา Food Matrix และสินคา้ในกลุ่มนวตักรรม 

สายงานแม่พิมพ ์
 คาดวา่ยอดขายแม่พิมพใ์นปี พ.ศ. 2560 จะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนรูปทรงช้ินงานท าให้ตอ้งมีการสั่ง

ผลิตแม่พิมพใ์หม่  
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      
  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


