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ท่ี     SITHAI-0201/61 

             28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

เร่ือง ค าช้ีแจงงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึง

ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมียอดขายรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.1 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 

17.0 เป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขาย โดยมีก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 73 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไรสุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัใหญ่จ านวน 42 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จ านวน 214 ลา้นบาท หรือร้อยละ 83.5 ก าไรต่อหุ้น 0.02 บาท 

ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีก าไรต่อหุน้ 0.09 บาท โดยมีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ าท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน (ส่วน

หน่ึง) ในปี พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพยถ์าวรจ านวน 29 ลา้นบาทส าหรับโครงการฝา

พลาสติกส าหรับขวดแกว้ และขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน 7 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ

การเงินรวม 
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หน่วย ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560

ก ำไรขั้นต้น % 17.0% 14.8%

ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้ำนบำท 256 42

ก ำไรสุทธิต่อยอดขำย % 2.8% 0.4%

ก ำไรต่อหุ้น บำท 0.09 0.02

          รูปที ่1    ภาพรวมงบก าไรขาดทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2560 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 
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สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 กบัปี พ.ศ. 2559 เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

- สายธุรกิจพลาสติกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 96.7 เป็นร้อยละ 97.4 ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องาน

อุตสาหกรรมสัดส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 72.4 เป็นร้อยละ 76.3 ขณะท่ีส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน

สดัส่วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 24.3 เป็นร้อยละ 21.1   

- สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพส์ดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 2.6   
 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 233 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

หรือร้อยละ 10.3 โดยแบ่งตามฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัลดลง เน่ืองจาก 

- ในปีก่อนไดรั้บค าสัง่ซ้ือพิเศษจากลูกคา้ประเทศแคนาดา 

- ลูกคา้ในตลาดญ่ีปุ่นและเกาหลีใตช้ะลอค าสั่งซ้ือ จากการปรับตวัของห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากลูกคา้เร่ิม

เปล่ียนรสนิยมและการซ้ือของในหา้งลดลง 

- ตลาดประเทศมาเลเซียไดรั้บผลกระทบ จากค่าเงินอ่อนค่าลงอยา่งมาก ซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาด

คา้ปลีก 

- ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง ภาวะความขดัแยง้ทางการเมืองและ

การก่อการร้าย รวมถึงการออกกฎระเบียบควบคุมการน าเขา้ของลูกคา้อียิปต ์เพื่อควบคุมสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา  
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อยา่งไรก็ตาม ยอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากผลของการปรับทิศทางการตลาดและการ

ขายสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึนในลกัษณะ Localization โดยผ่านสาขาต่างๆในภูมิภาค เพ่ือขยายตลาดเชิงรุกในพ้ืนท่ีท่ีแต่ละสาขา

รับผิดชอบ และท างานร่วมกบัผูบ้ริหารการขายดว้ยการส่ือสารสู่ลูกคา้ผ่านทาง Social Media ประกอบกบัการท าการตลาด

ในลกัษณะ Digital Marketing รูปแบบของ Content ซ่ึงช่วยขยายฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ไดม้ากข้ึน  

 กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายลดลง เน่ืองจากในปีก่อนไดรั้บค าสั่งซ้ือพิเศษของสินคา้เมลามีนประเภทรับจา้งผลิต เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ 

Premium ในประเทศเวยีดนาม แต่ยอดขายกลุ่มตลาด HORECA เพ่ิมข้ึน ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ยอดขายจากบริษทัย่อยในประเทศอินเดียเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการขยายระเวลาการส่งเสริมการขายส าหรับช่วง

เทศกาล Diwali และการวางตลาดสินคา้ใหม่ส าหรับกลุ่ม HORECA 

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 584 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.7 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจาก 

- กลุ่มสินคา้ช้ินส่วนรถยนต์ของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากการผลิตแบบ mass production ของรถยนตรุ่์นใหม่ๆ 

ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปีน้ี  

- กลุ่มสินคา้เปลือกแบตเตอร่ีและพาเลทซ่ึงไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากโครงการขนาดใหญ่  

- กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมมีการท าโปรโมชัน่กนัมากข้ึน 

 กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายจากสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมข้ึน รวมถึงยอดขายกลุ่มสินคา้

เปลือกแบตเตอร่ี ถงัสี ลงับรรจุภณัฑแ์ละช้ินส่วนประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพล์ดลงในปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจ านวน 59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.2 

เน่ืองจาก 

 ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายลดลง เน่ืองมาจากการการปรับลดโครงสร้างและขนาดธุรกิจ การเปล่ียนแปลง

คณะผูบ้ริหารภายในท าใหมี้ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ และการยา้ยเขา้ออกของผูน้ าและสมาชิกท าให้ขาดความต่อเน่ืองใน

การสร้างยอดขาย 

 ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากแม่พิมพผ์ลิตเสร็จและครบก าหนดส่งมอบในปีน้ีเพ่ิมข้ึน  
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2.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ยอดขายและก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลง 147 ลา้นบาท หรือร้อยละ 50.8 

สรุปไดด้งัน้ี 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากปีก่อน โดยอตัราก าไรจากการ

ด าเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 6.8 เป็นร้อยละ 5.5 เน่ืองจากก าลงัการผลิตท่ีลดลงจากยอดขายส่งออกและค าสั่งซ้ือ

สินคา้ Premium ท่ีลดลง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึน จากการขยายตวัของยอดขายในประเทศผ่านช่องทาง direct 

sales และค่าส่งเสริมการขายและค่าขนส่งของบริษทัยอ่ยในอินเดีย  

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการด าเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากปีก่อน โดยอตัราก าไรจากการ

ด าเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 1.7 เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลง

จากราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึน การแข่งขนัดา้นราคา ตลอดจนค าสั่งซ้ือจากโครงการพาเลทซ่ึงมีก าไรต ่า ขณะท่ีค่าส่งเสริม

การขายและค่าขนส่งเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 
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หน่วย : ล้ำนบำท

จ ำนวนเงิน
% ต่อ

ยอดขำย
จ ำนวนเงิน

% ต่อ

ยอดขำย

จ ำนวนเงิน 

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-)

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,288         13.9% 1,257         13.1% (31) (2.4%)

รำยละเอยีด

ปี พ.ศ. 2560ปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงจำกปี พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้ำนบำท

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 2,007 2,205 198 9.9%

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,802 1,673 (129) (7.2%)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,065 5,489 (576) (9.5%)

รวมสินทรัพย์ * 11,304 10,726 (578) (5.1%)

เงินกูย้มืระยะสั้น 1,671 1,952 281 16.8%

เจา้หน้ีการคา้ 851 1,010 159 18.7%

เงินกูย้มืระยะยาว 3,119 2,542 (577) (18.5%)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 377 384 7 1.9%

รวมหนีสิ้น * 6,371 6,178 (193) (3.0%)

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,755 1,515 (240) (13.7%)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 239 258 19 7.9%

รวมส่วนของเจ้ำของ * 4,933 4,548 (385) (7.8%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

เปลี่ยนแปลงจำก 31-ธ.ค.-59

จ ำนวนเงินจ ำนวนเงิน
จ ำนวนเงิน 

เพิม่ขึน้ (ลดลง)
% +(-) 

รำยกำร

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพมี์ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 90 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนจากการด าเนินงาน
ต่อยอดขายร้อยละ 36.1 ซ่ึงอตัราขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มสินคา้ของสายธุรกิจเครือข่ายท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้
สูงมียอดขายลดลง จากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ย
กวา่ 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี พ.ศ. 2560 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนจ านวน 31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.4 

จากค่านายหนา้และรายการส่งเสริมการขายของสายธุรกิจเครือข่าย และค่าใชจ่้ายส่งออกท่ีลดลงตามยอดขาย  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 
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 ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย  

 ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน มาจากลูกหน้ีการคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 สินคา้คงเหลือลดลง จากวตัถุดิบของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิตและส่ง

มอบในเดือนสุดทา้ยของปี และการส่งมอบแม่พิมพร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจ าหน่าย สุทธิจากการจดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่งปี 

และการตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

 เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน จากการเบิกถอนเพื่อใชใ้นการด าเนินงานและหมุนเวยีนในกิจการ  

 เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน จากเจา้หน้ีการคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมตามค าสั่งซ้ือเพ่ือผลิตและส่ง

มอบในช่วงใกลส้ิ้นปี และยงัไม่ถึงก าหนดช าระเงิน  

 เงินกูย้มืระยะยาวลดลงจากการจ่ายช าระคืนตามก าหนด 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี สุทธิจากการจ่ายช าระในระหวา่งงวด 

 ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจากปีก่อน จ านวน 240 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ

ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 271 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินมากกวา่ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปี 

พ.ศ. 2560 และการตั้งส ารองตามกฎหมายจ านวน 7 ลา้นบาท  

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน จากก าไรสุทธิของบริษทัย่อยท่ีสูงข้ึนในปี พ.ศ. 2560 สุทธิจากการ

จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 ของบริษทัยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 / 15 

หน่วย : ล้ำนบำท

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 3 ธันวำคม พ.ศ. 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ (378) 46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 621 272
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 29 (28)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 272 290

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 
รูปที ่4   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลง 

เจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน การจ่ายภาษีเงินไดล้ดลงตามผลประกอบการท่ีลดลง และการขอคืนภาษีของบริษทั

ยอ่ย 

2) กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจดัหาสินทรัพยถ์าวรใน

ระหวา่งปีลดลงจากปีก่อน ประกอบกบัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากการเบิกถอนเงินกูย้มืระยะยาวต ่ากวา่การช าระคืนในปีน้ี 

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวียนโดยรวมประมาณ 5,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือการด าเนินงาน และลงทุนเพ่ิมเติมได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 112.1 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 122.3 วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 82.9 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 77.8 วนั เน่ืองจากการลดลงของยอดขายส่งออกของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้

ในครัวเรือนและธุรกิจเครือข่ายท่ีมีเครดิตเทอมสั้นและการขายเป็นเงินสดตามล าดบั ตลอดจนลูกหน้ีการคา้ท่ี

เพ่ิมข้ึนตามยอดขายของบริษทัยอ่ยใหม่ในประเทศเวยีดนามและประเทศอินเดีย 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 73.8 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากับ 84.2 ว ัน จากการบริหารปริมาณการจัดเก็บวตัถุดิบและสินค้าให้มี

ความสัมพนัธ์กบัยอดขายและแผนการผลิตของกลุ่มบริษทั การขายสินคา้ลดราคาเพ่ือระบายสินคา้คงเหลือ

ของบริษทัยอ่ย ขณะท่ีจ านวนวนัจดัเก็บสินคา้ของธุรกิจเครือข่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง  

3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 44.5 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 39.7 วนั จากการสั่งซ้ือวตัถุดิบของผลิตภณัฑบ์างกลุ่มและสินคา้เพ่ือขาย

เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับแผนการขายและผลิต ควบคู่กบัการเจรจาเง่ือนไขการช าระเงินเพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม 

 

งวด 12 เดือน งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัรำส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเกบ็หน้ีจากลูกคา้ (Collection Period) วนั 82.9 77.8
2. ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Period) วนั 73.8 84.2
3. ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ (Payment Period) วนั 44.5 39.7
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 112.1 122.3
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratios)
5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (Return on Equity) % 1.6 5.4
6. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงาน % 1.3 4.4

(Return on Operating Assets)
อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratios)
7. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity) เทา่ 1.4 1.3

รำยกำร หน่วย
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5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบัร้อยละ 1.6 ลดลงเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 5.4 ตามผลประกอบการท่ีลดลง 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบัร้อยละ 1.3 ลดลง

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.4 ตามผลประกอบการท่ีลดลง ขณะท่ีกลุ่ม

บริษทัมีการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงานเพ่ิมเติมในระหวา่งปีแมว้า่จะลงทุนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากบั 1.4 เท่า เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย
เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 1.3 เท่า แมว้า่หน้ีสินรวมจะลดลงจากยอดหน้ีเงินกูค้งเหลือท่ีลดลงเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ส่วนของเจา้ของก็ลดลงในสดัส่วนท่ีสูงกวา่จากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีและผลประกอบการท่ีลดลงจากปีก่อน 

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 

 เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย 
 ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท ส าหรับลูกคา้ในบางประเทศและบางราย 
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 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 เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 
 ก าหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารค ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินต ่าลง 
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ช่ือบริษทั
เงนิปันผลทั้งส้ิน 

(ล้ำนบำท)

อัตรำเงนิปัน

ผลต่อหุ้น (บำท)

สัดส่วนกำร

ถือหุ้นร้อยละ

รำยได้เงนิปันผล

ส่วนของบริษทัฯ 

(ล้ำนบำท)

บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั ("KTT") 150                             50.0                   100.0                150                          

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ  ากดั ("SMW") 24                               20.0                   51.0                  12                            

Srithai (Vietnam) Company Limited ("SVN") 12                               12                            

(8,200 ลา้นดอง) (8,200 ลา้นดอง)

รวม 186                             174                          

-                     
100.0                

7. เหตุการณ์ส าคญัในระหว่างปี พ.ศ. 2560  

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์ส าคญั ดงัน้ี 

7.1 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 
 

7.2 โครงการฝาพลาสตกิส าหรับขวดแก้ว (Returnable Glass Bottle Closure Project) (“RGB”) 

บริษทัฯตดัสินใจยติุโครงการฝาพลาสติกส าหรับขวดแกว้ (RGB) เน่ืองจากความไม่คุม้ทุนในเชิงพาณิชยท่ี์จะ

พฒันาต่อไป จากการเปล่ียนแนวคิดมาตรฐานใหม่ของฝา และนโยบายลดการใชข้วดแกว้ของลูกคา้ผูผ้ลิตน ้ าอดัลมราย

ใหญ่ในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายซ่ึงแสดงอยู่ภายใตผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน-ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย ์
 

7.3 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

เม่ือวนัท่ี 15 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

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระคดีเสร็จส้ิน ต่อมาบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งทนายความและมอบหมาย

ตวัแทนบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลวา่ บริษทัฯไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้อง

กลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซ่ึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา ทั้งน้ีศาลสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยเสร็จส้ินแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 5 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมี



 

 13 / 15 

หลกัฐานและขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมท่ีจะต่อสู้คดี และเช่ือมัน่ว่าหลกัฐานและขอ้มูลส าคญัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ตั้งส ารองหน้ีสินส าหรับคดีความดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 7.4 การเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 
 1) บริษทัฯไดแ้ต่งตั้ง นายไชยวฒัน์ กุลภทัรวาณิชย ์ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส่วนบญัชีและการเงิน โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 2) นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ ัดการด้านธุรกิจเครือข่ายได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดเพ่ือด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
 3) นายอนุพช ภาษวธัน์ ผูอ้  านวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ครบก าหนดสัญญาจา้ง มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และบริษทัฯไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัการโรงงาน-ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม รับผิดชอบ
โรงงานผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมทั้งหมดแทน 

8. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

8.1 การอนุมตัเิงนิปันผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 37 (ประจ าปี พ.ศ. 2561) พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัราหุ้น
ละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 136 ลา้นบาท 

9. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2561 

9.1 สายธุรกิจพลาสติก 

9.1.1 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กิจการในประเทศ  
 ธุรกิจขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพ่ิมข้ึน จากผลของการปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบดิจิตอล (Digital 

Platform) การสร้างเคร่ืองมือการคา้ (Business Tools) ในรูปแบบ Affiliate Marketing เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการท าธุรกิจใน
ยคุปัจจุบนั ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจใหน้กัธุรกิจอิสระมีความพึงพอใจในรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบักระแสนิยมของรูปแบบ
ธุรกิจท่ีหลากหลายทั้งแบบ B2C และ B2B ผา่นกลยทุธ์ O2O (Online to Offline) เป็นหลกั  

 ตลาดส่งออกมีแนวโนม้ท่ีดีในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากสินคา้เมลามีนมีการขยายตวัของตลาดกลุ่ม HORECA 
ในสหรัฐอเมริกาและยโุรป ประกอบกบัการรักษาตลาด Retail พร้อมกบัการมุ่งเนน้ตลาดกลุ่ม Premium เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมี
ศกัยภาพดีในแถบภูมิภาคเอเชีย 
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 กิจการในต่างประเทศ  
 บริษทัย่อยในประเทศอินเดีย คาดว่าจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2561 จากการวางตลาดสินค้าใหม่

ส าหรับกลุ่ม HORECA และจะออกสินคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆตลอดปี เพ่ือน าเสนอสินคา้ท่ีมีความหลากหลายส าหรับลูกคา้
กลุ่มน้ีมากข้ึน   

 บริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนาม คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2561 จากผลของการปรับกลยทุธ์ทาง
การตลาด การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย การขยายฐานลูกคา้กลุ่ม Modern Trade และการขยายตลาดกลุ่มลูกคา้ HORECA  

9.1.2 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

กิจการในประเทศ 
 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม : ในปี พ.ศ. 2561 ยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจะ

สูงข้ึน จากการขยายตลาด Preform สู่ตลาดล่าง การส่งออก Closure ไปยงัลูกคา้ในกลุ่มประเทศ ASEAN เพ่ิมข้ึน ขณะท่ี 
Blowing ลดลงเล็กนอ้ยจากการเปล่ียนโครงสร้างราคาขาย โดยลูกคา้เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบเอง ส าหรับยอดขายสินคา้กลุ่ม
บรรจุภณัฑอ์าหารจะเติบโตตามลูกคา้รายหลกั และมีภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจเขา้ฉายเพ่ิมข้ึน  

 สินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม : ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเล่ือนค าสัง่ซ้ือสินคา้ 
premium ของผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือมาในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 จ านวนมาก การเปล่ียนนวตักรรมของเปลือก
แบตเตอร่ีรุ่นใหม่ รวมทั้งค  าสัง่ซ้ือสินคา้ช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยยงัคงสูงอยา่งต่อเน่ือง 

กิจการในต่างประเทศ 
 ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้  

- กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมคาดว่ายอดขายจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมี
แนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ และกลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคปลอดเช้ือ (Aseptic)  

- ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง จากค าสั่งซ้ือ
เปลือกแบตเตอร่ี ถงัสี ลงั และช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

9.2 สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่าย 
 ยอดขายในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากการปรับลดขนาดธุรกิจลง เพ่ือควบคุมค่าใชจ่้าย 

สายธุรกิจแม่พิมพ ์
 ยอดขายแม่พิมพแ์นวโนม้ดีข้ึนในปี พ.ศ. 2561 จากการปรับเปล่ียนช้ินส่วนรถยนตใ์หม่  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      
  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


