ที่ SITHAI-0201/59
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เรื่ อง

คําชี้แจงงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2558

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ ง

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นั้น
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.12 อัตรากําไรขั้นต้นลดลง
จากร้อยละ 19.18 เป็ นร้อยละ 18.92 ของยอดขาย โดยมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี จํานวน 478.23 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นกําไรสุ ทธิ เฉพาะ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 445.01 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จํานวน 25.05 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.33
โดยมีกาํ ไรต่อหุน้ 0.16 บาท ลดลง 0.01 บาทต่อหุ ้นจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งมีกาํ ไรต่อหุ ้น 0.17 บาท โดยมีรายการที่มิได้เกิดขึ้น
เป็ นประจําที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินประจําปี พ.ศ. 2558 ได้แก่รายการกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 17.57 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่ มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 8.57 ล้านบาท ซึ่ งเกิ ดจากเงิ นบาทที่ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และการรับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด เท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งจํานวน
ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จํานวน 20.00 ล้านบาท
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ตารางที่ 1 ภาพรวม

งบกําไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2557

รายละเอียด
ยอดขายรวม
กําไรขั้นต้น (%)
EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

9,762.81
18.92%
721.20
445.01

9,750.93
19.18%
707.30
470.06

4.56%

4.82%

0.16

0.17

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย
กําไรต่อหุ้น (บาท)

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557
จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
11.88
(0.26%)
13.90
(25.05)

% +(-)
0.12%
(1.36%)
1.97%
(5.33%)

2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2558
2.1 รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 2 รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

ปี พ.ศ.2558
รายละเอียด

จํานวนเงิน

ปี พ.ศ.2557

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

สัดส่วน
สัดส่วน จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

% +(-)

สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตในประเทศ
ผลิตต่างประเทศ

9,294.55
2,039.86
1,889.82
150.04

95.20%
20.89%
19.36%
1.54%

9,076.43
1,952.40
1,863.26
89.14

93.08%
20.02%
19.11%
0.91%

218.12
87.46
26.56
60.90

2.40%
4.48%
1.43%
68.32%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลิตในประเทศ

7,254.69
5,866.02

74.31%
60.09%

7,124.03
5,829.47

73.06%
59.78%

130.66
36.55

1.83%

1,388.67

14.22%

1,294.56

13.28%

94.11

7.27%

468.26

4.80%

674.50

6.92%

ผลิตต่างประเทศ
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
รวม

9,762.81 100.00%
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9,750.93 100.00%

0.63%

(206.24) (30.58%)
11.88

0.12%

สัดส่ วนรายได้ แยกธุรกิจ

สัดส่ วนรายได้ของสายธุรกิจพลาสติกเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2558 กับปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.08 เป็ น
ร้อยละ 95.20 ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.02 เป็ นร้อยละ 20.89 และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมสัดส่วนเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 73.06 เป็ นร้อยละ 74.31 ส่วนสายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสาย
งานแม่พิมพ์สดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 6.92 เป็ นร้อยละ 4.80
1)

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 87.46 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 4.48 เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited
ส่ งผลให้ยอดขายจากลูกค้ากลุ่มร้ านค้าปลี กค้าส่ ง ห้างสรรพสิ นค้า และกลุ่มตลาด HORECA (Hotel, Restaurant and
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Catering) เพิ่มขึ้น ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดกลุ่ม
AEC ยังเป็ นตลาดที่ มีศกั ยภาพและกําลังซื้ อสู ง นอกจากนี้ ในไตรมาสสุ ดท้ายเริ่ มมี ยอดขายจากบริ ษทั ย่อยจัดตั้งใหม่ใน
ประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited
อย่างไรก็ตาม ยอดขายในประเทศผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หนี้
ครัวเรื อนในประเทศอยูใ่ นระดับสูง ซึ่งกดดันการใช้จ่ายของภาคครัวเรื อน ประกอบกับการส่ งออกยังคงหดตัวจากการชะลอ
ตัวของอุปสงค์ภายนอก เช่น การหดตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จากการลดลงของราคานํ้ามันซึ่ งเป็ น
สิ นค้าหลักของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็ นต้น ส่ งผลให้ยอดขายส่ งออกของบริ ษทั ฯลดลง ขณะที่ยอดขายในประเทศ
ผ่านตัวแทนจําหน่ายเพิ่มขึ้น จากคําสัง่ ซื้อสิ นค้าเมลามีนจากร้านค้าสะดวกซื้ อรายใหญ่ เพื่อใช้เป็ นสิ นค้าแลกซื้ อ ซึ่ งได้ความ
นิยมและการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
2)

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจํานวน 130.66 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.83 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อน โดยแบ่งเป็ นประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมกลุ่มชิ้ นส่ วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยมี ยอดขายเพิ่มขึ้ น จากการปรับโฉม
รถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่ งเริ่ มมีคาํ สั่งซื้ อเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี ก่อน ประกอบกับในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี การผลิตรถยนต์มี
การขยายตัว เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ที่จะจัดเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 )
ซึ่งมีผลต่อราคาของรถยนต์บางประเภท ทําให้ผบู ้ ริ โภคเร่ งการซื้อรถยนต์ประเภทดังกล่าว
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์อาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์อาหารที่มี
ฉลากติดบนภาชนะหรื อ IML และตัวตุ๊กตาลิขสิ ทธิ์ บนฝาถ้วยเครื่ องดื่ม หรื อ Topper ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีตาม
กระแสภาพยนตร์ยอดนิยมที่เข้าฉายในปี แม้วา่ สิ นค้าอื่นในกลุ่มนี้จะมียอดขายลดลงจากปั ญหาการทําประมงผิดกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ตาม
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มมียอดขายลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากปี ก่อนเป็ นปี ที่มีการ
แข่งขันฟุตบอลโลก (World Cup) ทําให้ผปู ้ ระกอบการนํ้าอัดลมรายใหญ่ท้ งั 2 ราย จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่เกี่ยวกับ
World Cup อย่างรุ นแรง ประกอบกับยอดขาย Preform ส่ งออกไปยังประเทศอินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และลาวลดลงในปี นี้
เนื่องจากลูกค้าบางรายจัดหา Preform เอง อีกทั้งการปรับราคาขายลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี ก่อน และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นแบบ Lightweight ทําให้ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบลดลง ส่งผลให้ราคาขายลดลงเช่นกัน
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• ส่วนผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มสิ นค้าอื่นๆ โดยรวมมียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ได้แก่ ลัง
บรรจุขวดและพาเลท เนื่ องจากลูกค้ามีแนวโน้มลดการใช้ลงั บรรจุขวดลงเรื่ อยๆ โดยได้เปลี่ยนจากขวดแก้วเป็ นขวด PET
เกื อบทั้งหมดแทน ซึ่ งไม่ตอ้ งบรรจุในลัง และลูกค้าหลักที่ สั่งซื้ อพาเลทเริ่ มผลิตสิ นค้าเองบางส่ วน ตลอดจนผลของราคา
สิ นค้าที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบหลัก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้รับคําสัง่ ซื้อสิ นค้าแลกซื้อเป็ นจํานวนที่สูงจากร้านค้าสะดวกซื้ อ
รายใหญ่ในปี นี้
3)

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

ยอดขายสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ลดลงในปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 206.24 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 30.58 เนื่องจาก
• การลดลงของยอดขายของสายธุรกิจซื้อมาขายไป โดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้านวัตกรรมทางการเกษตรภายใต้ธุรกิจ
เครื อข่าย จากผลกระทบของภัยแล้งในจังหวัดที่เป็ นเป้ าหมายในการทําตลาดสิ นค้ากลุ่มเกษตรกรรม อีกทั้งปั จจัยลบทางด้าน
เศรษฐกิ จของตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค หนี้ ครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสู ง ปั ญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและรายได้ภาค
เกษตรตกตํ่า ทําให้กาํ ลังการซื้อสิ นค้าลดลง ขณะเดียวกันคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจเครื อข่ายมีการเปิ ดตัวและปรับแผนธุรกิจให้
จูงใจมากขึ้น ส่งผลให้มีสมาชิกใหม่เข้าสู่ธุรกิจลดลง และเสี ยนักธุรกิจระดับผูน้ าํ ขององค์กรส่วนหนึ่ง
• อย่างไรก็ตาม ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการเพิ่มของยอดขายแม่พิมพ์สาํ หรับผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์
2.2 กําไรจากการขายตามส่ วนงาน
ตารางที่ 3 กําไรจากการขายตามส่ วนงาน

กําไรจากการขาย

หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558

รายละเอียด
กําไรจากการขายตามส่วนงาน
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
รวม

จํานวนเงิน

ปี พ.ศ.2557

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน
% ต่อ
% ต่อ
จํานวนเงิน
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

590.41
191.35
399.06

6.35%
9.38%
5.50%

509.41
178.83
330.58

5.61%
9.16%
4.64%

(57.15) (12.20%)

23.99

3.56%

533.40

5.47%

533.26

5.46%
-5-

81.00
12.52
68.48

% +(-)
15.90%
7.00%
20.72%

(81.14) (338.22%)
(0.14)

(0.03%)
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กําไรจากการขายตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ลดลง 0.14 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.03 ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน อัตรา
กําไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.16 เป็ นร้อยละ 9.38 เนื่ องจากอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้เครื่ องจักร
สู งขึ้น การปรับราคาสิ นค้าส่ งออก และเงิ นบาทที่ อ่อนค่าลง ประกอบกับในปี นี้ บริ ษทั ฯได้รับคําสั่งซื้ อสิ นค้าแลกซื้ อจาก
ร้านค้าสะดวกซื้ อรายใหญ่ และการเปิ ดขายสิ นค้าจากโรงงานหรื อ Srithai Super Outlet ซึ่ งมีอตั รากําไรขั้นต้นที่ดี ขณะที่
ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.72 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน และ
อัตรากําไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.64 เป็ นร้อยละ 5.50 เนื่ องจากอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากอัตรา
การใช้เครื่ องจักรที่ สูงขึ้ น และราคาวัตถุดิบเฉลี่ยทั้งปี ตํ่ากว่าปี ก่ อนตามราคานํ้ามันที่ ปรับลดลง ประกอบกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็ นแบบ Lightweight ทําให้ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นในสัดส่วน
ที่นอ้ ยกว่าอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์มีผลขาดทุน 57.15 ล้านบาท และอัตราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ
12.20 จากการลดลงของยอดขายและกําไรขั้นต้นของสายธุ ร กิ จซื้ อมาขายไป เนื่ องจากการแข่งขันที่ สูงในตลาดธุ รกิ จ
เครื อข่าย ปั ญหาเศรษฐกิ จ และภัยแล้ง ขณะที่ ยงั มี ค่าใช้จ่ายในการจัดกิ จกรรมและรายการส่ งเสริ มการขาย เพื่อเน้นการ
ระบายสิ นค้าคงคลัง และเป็ นการสร้างสมดุลของอายุสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 4 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558
รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

% ต่อ
% ต่อ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(22.49) (1.68%)
1,314.22
13.46% 1,336.71
13.71%

จํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี พ.ศ.2557
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี พ.ศ. 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 22.49 ล้านบาท หรื อร้อยละ
1.68 เนื่องจากผลประหยัดของค่านายหน้า ค่าส่ งเสริ มการขาย และค่าใช้จ่ายส่ งออก ตามยอดขายที่ลดลงของธุรกิจขายตรง
สายธุรกิจซื้อมาขายไป และยอดขายส่งออกของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและ Preform
3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 5 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,928.17
1,992.36
(64.19)
(3.22%)
1,658.42
1,599.49
58.93
3.68%
5,851.64
5,373.05
478.59
8.91%

รวมสินทรัพย์ *

11,107.09

10,516.04

591.05

5.62%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,751.60
959.31
2,655.67
378.92

1,452.30
968.42
2,575.10
296.57

299.30
(9.11)
80.57
82.35

20.61%
(0.94%)
3.13%
27.77%

รวมหนี้สิน *

6,149.99

5,783.93

366.06

6.33%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

1,792.12
244.73

1,674.79
225.67

117.33
19.06

7.01%
8.45%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

4,957.10

4,732.11

224.99

4.75%

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฐานะการเงินรวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
• ลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากยอดขายส่ งออกในปี พ.ศ. 2558 ลดลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ตามภาวะการชะลอตัว ของภาคการส่ ง ออก และกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์บ รรจุ ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม เนื่ อ งจากลู ก ค้า
ต่างประเทศบางรายจัดหาสิ นค้าเอง ประกอบกับราคาสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่ลดลง เนื่ องจากการปรับราคาขายลง
ตามราคาวัตถุดิบ
-8-

• สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากสิ นค้าสําเร็ จรู ปของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ประเภทลังเปล่า ถังสี และ
1

1

พาเลท เพื่อรองรับการขายสิ นค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่เติบโตไปกับอุตสาหกรรมต่างๆที่มี
การขยายตัว และมีการขยายโรงงานหรื อคลังสิ นค้า รวมถึงสิ นค้าสําเร็ จรู ปของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขายที่ร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ Srithai Super Outlet
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ประเทศอินเดียและเวียดนาม และการจัดหา
สิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักรเพิ่มเติม
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิม่ ขึ้น จากการเบิกถอนในระหว่างปี
• เจ้าหนี้การค้าลดลง โดยเฉพาะเจ้าหนี้ค่าสิ นค้าของธุรกิจเครื อข่ายที่ลดลงจํานวนมากตามยอดขายที่ลดลง และ
การลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก ตามการปรับราคาของนํ้ามัน รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั สั่งซื้ อและจัดเก็บวัตถุดิบ
เท่ า ที่ จาํ เป็ นตามแผนการผลิ ต ควบคู่ กับ การเจรจากําหนดระยะเวลาชํา ระหนี้ เพื่อ ให้ไ ด้ร าคาวัต ถุ ดิ บ ที่
เหมาะสม
• เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ระหว่างปี เพื่อจัดหาสิ นทรัพย์ สุ ทธิ ดว้ ย
การจ่ายชําระคืนตามกําหนด
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี รวมทั้งการบันทึกผลจากการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานในปี นี้
• กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 117.33 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ ส่วนที่
เป็ นของบริ ษทั ใหญ่สําหรับปี สุ ทธิ ดว้ ยการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2557 จํานวน 270.99
ล้านบาท การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานจํานวน 31.69 ล้านบาท และการตั้ง
สํารองตามกฎหมายจํานวน 25.00 ล้านบาท
• ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ. 2558
สุทธิดว้ ยเงินปั นผลจ่าย
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4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ตารางที่ 6 งบกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

12 เดือนสิ้นสุด
31-ธ.ค.-58
1,167.03
(1,098.48)
79.46

12 เดือนสิ้นสุด
31-ธ.ค.-57
730.83
(615.73)
(79.26)

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงจาก
งวดปีก่อน
436.20
(482.75)
158.72

148.01

35.84

112.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

472.96

437.12

35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

620.97

472.96

148.01

รายละเอียด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากการลดลงของลูกหนี้ การค้า
จากการติดตามหนี้ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือที่นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อน
การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่ อมราคา และการรับรู ้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใน
ส่วนของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่องจากการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร และการลงทุนสําหรับ
โรงงานใหม่ของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ นเพิ่มขึ้น จากการเบิ กถอนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวสู งกว่าการจ่ายคืนเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวที่ครบกําหนด
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกถอน ซึ่ งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงิน
กูย้ ืมระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดหา
แหล่งเงิ นทุนเพิ่มเติ มอย่างต่อเนื่ องที่ ช่วยสนับสนุ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ทําให้เชื่ อมัน่ ได้ว่ากลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงิ นสด
เพียงพอเพื่อการดําเนินงาน และลงทุนได้
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5. วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 7 อัตราส่ วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)
รายการ

งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2558

งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2557

วัน
วัน
วัน
วัน

71.10
75.43
43.63
102.90

73.56
73.07
44.24
102.38

%
%

8.98
7.60

9.93
8.75

เท่า

1.24

1.22

หน่วย

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period)
2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period)
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)
5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน
(Return on Operating Assets)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity)

5.1 อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) สําหรับงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ
102.90 วัน ใกล้เคียงกับงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 102.38 วัน เนื่องจาก
1) ระยะเวลาเก็บหนี้ จากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 71.10 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเท่ากับ 73.56 วัน จากยอดลูกหนี้ การค้าที่ ลดลงตามราคาขายสิ นค้าที่ลดลงตามราคา
วัตถุดิบ
2) ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 75.43 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 73.07 วัน จากการจัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อรองรับการขายทั้ง
ในส่วนของคําสัง่ ซื้อและช่องทางการจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2558
3) ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 43.63 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเท่ากับ 44.24 วัน จากการสั่งซื้ อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จาํ เป็ นตามแผนการผลิต
และผลของวัตถุดิบหลักที่ราคาลดลงจากปี ก่อน
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5.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
• อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 8.98 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.93 ตามผลประกอบการที่มีกาํ ไรลดลงและการจ่ายปั นผลประจําปี
• อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 7.60 ลดลง
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 8.75 ตามผลประกอบการที่มีกาํ ไรลดลงใน
ขณะที่ กลุ่มบริ ษทั มี การจัดหาสิ นทรั พย์เพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จ เพิ่มเติ ม ตลอดจนกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถใช้
สิ นทรัพย์เพื่อการดําเนินงานได้เต็มประสิ ทธิ ผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็ นการลงทุนในช่วง
เริ่ มต้นของการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยสองแห่งในต่างประเทศ
5.3 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 1.24 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเท่ากับ 1.22 เท่า จากการเบิกใช้เงินกูเ้ พิ่มขึ้นเพื่อการลงทุนในสิ นทรัพย์และหมุนเวียน
ในกิจการ การเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมตามผลประกอบการและการจ่ายปั นผลประจําปี
6. การจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่ วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนการผลิต และเป็ นสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ ซึ่งราคาผันแปรไปตามราคานํ้ามันดิบ บริ ษทั ฯจึงให้ความสําคัญของการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้ตน้ ทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
บริ หารงานจัดซื้อโดยกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องในการติดตามราคาวัตถุดิบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การวางแผนซื้ อวัตถุดิบทั้ง
ด้านปริ มาณและราคา โดยคํานึงถึงช่วงเวลาที่สมควรสัง่ ซื้อด้วย ตลอดจนการปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าเป็ นระยะๆ
2) ค่าจ้างแรงงาน
ต้นทุนค่าแรงเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญอีกปั จจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการทํางานของ
พนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน โดยไม่ลดผลผลิต
3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มียอดขายส่ งออกเป็ นสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนําเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ การผลิ ตจากต่า งประเทศ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ กลุ่ มบริ ษทั ดํา เนิ นการอยู่ เพื่ อกระจายความเสี่ ย ง และลด
ผลกระทบจากการพึ่งพาเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป ดังนี้
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•
•
•
•
•

เน้นการขายหรื อซื้อสิ นค้าด้วยสกุลเงินที่หลากหลายขึ้น
ขายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินบาท สําหรับลูกค้าบางประเทศและบางราย
เจรจากับลูกค้าหลัก ขอปรับราคาขาย เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมีนยั สําคัญ
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส
บริ หารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge)

4) การบริ หารลูกค้าและสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนลูกค้าน้อยรายสําหรับบางกลุ่มสิ นค้า จึงได้วางแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยง และลดผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป
ส่ วนการบริ หารสิ นเชื่อ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชําระเงินของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ โดย
อาจปรับเปลี่ยนวงเงิน และระยะเวลาการให้เครดิตอย่างเป็ นระบบตามพฤติกรรมการชําระเงินของลูกค้า ตลอดจนกําหนด
มาตรการในการติดตามและเร่ งรัดการชําระหนี้รายที่มีการชําระเงินล่าช้าเกินกําหนด
5) การลงทุนในต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุ รกิ จจากกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย โครงสร้างของต้นทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็ น
สําคัญ
6) การบริ หารเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นเงินทุนจึงมีความสําคัญ ทั้งแหล่งเงิน ซึ่ งมาจากเงินสด
จากการดําเนิ นงาน และเงิ นกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงต้นทุนทางการเงิ น แม้ว่ากลุ่มบริ ษทั จะพึ่งพาแหล่งเงิ นกูจ้ าก
ธนาคารพาณิ ชย์เท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเสี่ ยง ดังนี้
• จัดหาจากธนาคารพาณิ ชย์ที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ข้อเสนอและเงื่อนไขทางการเงินที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาที่
จัดหาเงินทุน
• อัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ีท้ งั คงที่และลอยตัว
• อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อา้ งอิงหลายเกณฑ์
• กูเ้ ป็ นสกุลเงินในประเทศเป็ นหลัก เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
• กําหนดเงื่อนไขการกูโ้ ดยไม่ตอ้ งมีหลักประกัน หรื อให้การคํ้าประกัน ยกเว้นเฉพาะกรณี พิเศษที่มีผลให้ตน้ ทุน
ทางการเงินตํ่าลง
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7. การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2559
7.1 ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ตลาดภายในประเทศ
• ธุรกิ จขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น และสามารถขยายตลาดสู่ ประเทศในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน จากการปรับรู ปแบบแนวทางการดําเนิ นงานของสมาชิก กลุ่มผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารการขาย พร้อมกับแนวทางที่เข้าถึง
การเปลี่ ยนแปลงค่ านิ ย มในสัง คมยุคใหม่ โดยเน้นการจัดการด้านทุ นมนุ ษ ย์ รวมทั้งการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์เ มลามี น ที่
สร้างสรรออกแบบให้ดึงดูดใจมากขึ้น สิ นค้าใหม่ที่หลากหลายและครบตามความต้องการของลูกค้าในจุดเดียวโดยร่ วมมือ
กับคู่คา้ ทางธุรกิจ
• ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าคือ ร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ Srithai Super
Outlet แห่งแรกที่ชลบุรี ซึ่งได้เริ่ มเปิ ดจําหน่ายอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมสิ นค้าจากโรงงาน
ทั้งของบริ ษทั ฯและสิ นค้าจากบริ ษทั ชั้นนําอื่นๆ ซึ่งเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าหลากหลาย และช่วยเสริ มสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
ตลาดส่งออก
• คาดว่าแนวโน้มการส่ งออกสิ นค้าเมลามีนจะยังคงรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ความสามารถในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น และการติดตามปั จจัยเสี่ ยงอย่างใกล้ชิด การส่งออกในปี พ.ศ. 2559 ยังคงมีความเสี่ ยง
จากปั ญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ราคานํ้ามันที่ปรับลดลง และความรุ นแรงจากภัยก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ปั จจัยบวกจากการขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ซึ่ งเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพ
และตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริ กายังเติบโตได้ดี โดยการพัฒนาสิ นค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสําคัญ
ด้านคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลา
• บริ ษทั ย่อยที่ ต้ งั ใหม่ในประเทศอินเดี ยคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต ซึ่ งจะช่วย
ขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะการนําเข้า
สิ นค้าจากประเทศไทย ทําให้มีภาระภาษีนาํ เข้าที่สูง โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ได้รับ
การยอมรับมากขึ้นในด้านของคุณภาพ ความคงทน และความสวยงาม
7.2 ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
• ในปี พ.ศ. 2559 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม จะ
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากทางรัฐบาลมีการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวภายในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลให้การบริ โภค
โดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และกลุ่มบริ ษทั ยังคงดําเนิ นการพัฒนานวัตกรรมในการทํา Lightweight ซึ่ งช่วยลด
วัตถุดิบในการผลิตให้กบั ลูกค้า
• ยอดขายของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากมีการเพิ่มฐาน
การผลิตที่ เมืองฮานอย ทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนาม เพื่อเป็ นโรงงานผลิตสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม เพื่อ
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รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่ งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการ
ขนส่งสิ นค้าให้ลูกค้าที่อยูต่ อนเหนือของประเทศ โดยได้เริ่ มผลิตและมีรายได้แล้วตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 และคาด
ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์อาหาร
• ตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ บริ ษทั ฯจึงเน้นการ
ขยายตลาดต่างประเทศไปยังลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยเฉพาะ
การส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวันและจีน ซึ่งธุรกิจโรงภาพยนตร์ ยงั คงเติบโต และ
คาดว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆสําหรับบรรจุภณั ฑ์อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะที่เรี ยกว่า IML (In Mould Labeling)
สิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอื่น
• ในปี พ.ศ. 2559 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากคําสัง่ ซื้ อของโครงการขนาดใหญ่ สําหรับสิ นค้าพาเลท ลัง
เปล่า และถังบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มสี ทาบ้านซึ่ งผลิตด้วยระบบ IML เนื่ องจากเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ จะเติบโตไปกับอุตสาหกรรม
ต่างๆที่มีการขยายตัว รวมทั้งจะได้รับคําสัง่ ซื้อลังบรรจุขวด จากการครบรอบการเปลี่ยนลังของลูกค้าในปี พ.ศ. 2559
7.3 สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้อมาขายไป
• คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2559 จะชะลอตัวต่อเนื่ องจากปี พ.ศ. 2558 แต่ภาพรวมทั้งปี ยังสามารถเติบโต
ได้ เนื่องจากกําลังซื้อของภาคครัวเรื อนเริ่ มดีข้ ึน แต่อาจจะยังไม่ฟ้ื นตัวเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจศรี ไทยเน็ทเวิร์คยังคงมุ่ง
นําเสนอนวัตกรรมด้านบริ การและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้ าหมาย และใช้กลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
เพื่อดึงดูดคนทําธุรกิจและจูงใจนักธุรกิจให้พฒั นาศักยภาพ เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโต และมุ่งเน้นทําการตลาดผ่านทุก
ช่องทางรวมถึงสื่ อออนไลน์และสื่ อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการใหม่ๆและช่องทางการจําหน่ ายสิ นค้าเพื่อ
กระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1) โครงการความร่ ว มมื อกับ พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ เพื่ อการวิจัย และพัฒ นาคิ ดค้น ผลิ ต ภัณฑ์เ พื่ อการ
เกษตรกรรมใหม่ๆ ที่ มีมาตรฐานระดับโลก และนําผลิ ตภัณฑ์กลุ่มเอส-แมททริ กซ์ออกสู่ ตลาด
อาเซียน
2) โครงการพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรี ยศ์ รี ไทยเน็ทเวิร์คที่ มีอยู่ทวั่ ประเทศ ให้เป็ นศูนย์เกษตรอินทรี ย ์
คุณภาพ (S-Matrix Quality Center) โดยจะเน้นการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ความสามารถของบุคลากรที่
เป็ นเจ้าของศูนย์ฯให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ฯ และพัฒนาส่ วนของพื้นที่ หน้าร้านค้าให้
น่าสนใจและมีมาตรฐานมากขึ้น
3) เริ่ มการจัดตั้งศูนย์เกษตรฯแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อการวิจยั และพัฒนา (S-Matrix Learning and R&D
Center) สําหรับใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับการแนะนําและสาธิ ตผลิตภัณฑ์กลุ่มเอส-แมททริ กซ์ท้ งั หมด
ให้กบั ผูท้ ี่ สนใจ และเพื่อยกระดับมาตรฐานของภาพลักษณ์ธุรกิ จให้น่าเชื่ อถือและผลักดันให้เป็ น
ธุรกิจที่ยงั่ ยืนต่อไป
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4) เปิ ดตัวสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารฟู้ ดแมททริ กซ์เพิ่มเติมเพื่อเป็ นทางเลือกและสร้างยอดขายให้
เพิ่มขึ้ น โดยมุ่งเน้นการทําการตลาดกับกลุ่มสมาชิ กที่ เปิ ดฟู้ ดแมททริ กซ์เอ็กซ์เพรส (FoodMatrix
Express) ซึ่งเป็ นตัวแทนในการกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯในระดับตําบลและอําเภอเพิ่มขึ้น
สายงานแม่พิมพ์
• คาดว่ายอดขายแม่พิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 จะลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากลูกค้าหลักในธุรกิจยานยนต์
ของกลุ่มบริ ษทั มีการปรับโฉมรถยนต์ใหม่ไปแล้วในปี นี้ ทําให้ความต้องการแม่พิมพ์ใหม่ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั
ยังคงหาตลาดลูกค้าใหม่ เพื่อช่วยกระตุน้ ยอดขายของสายงานนี้
8. เหตุการณ์ สําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์สําคัญที่ เกิดขึ้นจาก
การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้
8.1 การลงทุนในบริษัทย่ อย
•

Srithai (Vietnam) Company Limited
สรุ ปการลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited โดยบริ ษทั ฯ
ทุนจดทะเบียน

ล้าน USD

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58
เพิ่มทุน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 58

•

20
3
3
9
5
40

(เทียบเท่า)
ล้านบาท
532
98
101
320
178
1,229

Srithai (Hanoi) Company Limited
สรุ ปการลงทุนใน Srithai (Hanoi) Company Limited โดย Srithai (Vietnam) Company Limited
ทุนจดทะเบียน

ล้าน VND

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58
เพิ่มทุน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 58

42,000
32,000
17,000
78,000
101,000
270,000
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(เทียบเท่า)
ล้านบาท

63
48
25
117
162
415

•

Srithai Superware Manufacturing Private Limited
สรุ ปการลงทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private Limited โดยบริ ษทั ฯ
ทุนจดทะเบียน

ล้าน INR

ยอดยกมา 1 ม.ค. 58
เพิ่มทุน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุน ณ 31 ธ.ค. 58

400
100
125
125
750

(เทียบเท่า)
ล้านบาท
216
53
66
68
403

8.2 การเลิกบริษัทและการชําระบัญชีของบริษัทย่ อย
•

บริ ษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด (“ซุปเปอร์ไอเดีย”)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของซุปเปอร์ไอเดียได้มีมติเลิกบริ ษทั เนื่ องจากความไม่
พร้อมและการรอประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในส่ วนของลักษณะของลูกค้าและตลาด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนในประเทศไทยของผูร้ ่ วมทุนต่างชาติ จึ งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและอาจไม่
คุม้ ค่าต่อเงิ นลงทุนของบริ ษทั ฯในซุ ปเปอร์ ไอเดียในระยะยาว โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวง
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และได้ชาํ ระบัญชีแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับเงิน
คืนทุนเป็ นจํานวน 6.33 ล้านบาทจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
8.3 การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
•

บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด (“พี.อี.ที.”)

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินและเห็นสมควรให้รับรู ้ค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในพี.อี.ที.เท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งจํานวนในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จํานวน 20.00 ล้านบาท เนื่ องจาก
ผลประกอบการที่ ถดถอยและขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จํานวนดังกล่าวแสดงอยู่ภายใต้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
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8.4 การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
•

บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย อัตราเงินปันผล
ทั้งสิ้น (ล้านบาท) ต่อหุ้น (บาท)

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

•

60.00

20.00

100.00

60.00

60.00

20.00

100.00

60.00

15.00

5.00

100.00

15.00

135.00

45.00

135.00

บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อ สัดส่วนการถือ เงินปันผลที่ได้รับ
ทั้งสิ้น (ล้านบาท)
หุ้น (บาท)
หุ้นร้อยละ
(ล้านบาท)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

•

สัดส่วนการถือ เงินปันผลที่ได้รับ
หุ้นร้อยละ
(ล้านบาท)

20.40

17.00

51.00

10.40

Srithai (Vietnam) Company Limited
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัดส่วนการถือ เงินปันผลที่ได้รับ
หุ้นร้อยละ
(ล้านบาท)

76.43

100.00

76.43

9. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
9.1 การลงทุนในบริษัทย่ อย
•

Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) – บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม

ภายหลังวันที่ ในงบการเงิ นจนถึ งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 Srithai (Vietnam) Company Limited
(“SVN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมใน SHN ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงินรวม 35,000.00 ล้าน
เวียดนามดอง หรื อเทียบเท่า 56.00 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
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ทุนจดทะเบียน

(เทียบเท่า)
ล้านบาท
270,000
415
35,000
56
305,000
471

ล้าน VND

ทุน ณ 31 ธ.ค. 58
เพิ่มทุน
ก.พ. 59
รวมทุน ณ 26 ก.พ. 59
9.2 การคํา้ ประกันให้ แก่ บริษัทย่ อย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯได้ออกหนังสื อคํ้าประกันการชําระเงินค่าวัตถุดิบของ Srithai (Hanoi)
Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ Srithai (Vietnam) Company Limited และเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อมของบริ ษทั ฯ
ให้แก่บริ ษทั ในประเทศไทยแห่งหนึ่งในวงเงิน 0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
9.3 การอนุมตั เิ งินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิ นรวม 270.99 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559) เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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