ที่ SITHAI-0501/59
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เรื่ อง

คําชี้แจงข้อมูลทางการเงินของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งข้อมูลทางการเงินไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับ

อนุญาต ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 นั้น
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มียอดขายรวมลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 3.8 อัตรากําไร
ขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 20.8 เป็ นร้อยละ 16.7 ของยอดขาย โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับงวดจํานวน 54 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นกําไร
สุทธิเฉพาะส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 48 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 65 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 57.5 กําไรต่อหุ ้น 0.02 บาท ลดลง 0.02 บาทต่อหุ ้นจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งมีกาํ ไรต่อหุ ้น 0.04 บาท โดยมี
รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจําที่มีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ได้แก่รายการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 7 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากเงิน
บาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และการรับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Srithai Superware India
Limited ในข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั จํานวน 6 ล้านบาท
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รู ปที่ 1 ภาพรวมข้ อมูลกําไรขาดทุนรวม

หน่วย

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559

กําไรขั�นต้น
%
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท
กําไรสุทธิต่อยอดขาย
%
กําไรต่อหุ้น
บาท
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20.8%
113
5.0%
0.04

16.7%
48
2.2%
0.02

2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559
2.1 ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกิจ
รู ปที่ 2 ยอดขายรวมแยกตามประเภทธุรกิจ
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สัดส่ วนยอดขายแยกธุรกิจ

สัดส่วนยอดขายของสายธุรกิจพลาสติกเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 กับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 94.6 เป็ นร้อยละ 97.8 ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.8 เป็ นร้อย
ละ 21.3 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75.8 เป็ นร้อยละ 76.5 ส่ วนสายธุรกิจซื้ อมาขาย
ไปและสายงานแม่พิมพ์สดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 5.4 เป็ นร้อยละ 2.2
1)

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อนจํานวน 37 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.7 โดยแบ่งตามฐานการผลิต ดังนี้
• ฐานผลิตในประเทศมียอดขายเพิม่ ขึ้นจากการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย โดยได้รับคําสัง่ ซื้ อสิ นค้าเมลามีนจาก
ร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ เพื่อใช้เป็ นสิ นค้าแลกซื้ อต่อเนื่ องจากช่วงปลายปี ก่อน การขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน จากผลของการเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารการขายและการนําเสนอสิ นค้าใหม่ที่อยูใ่ นความสนใจของตลาด
• ฐานผลิ ตต่างประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้ นจากบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company
Limited ที่ได้รับคําสัง่ ซื้อสิ นค้าเมลามีนประเภท OEM ประกอบกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งผลให้ยอดขายจากลูกค้า
กลุ่มร้ านค้าปลีกค้าส่ ง (Traditional Market) ห้างสรรพสิ นค้า (Modern Trade) และกลุ่มส่ งออกเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยจัดตั้งใหม่ในประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ก็เริ่ มมีรายได้ต้ งั แต่
ไตรมาสสุดท้ายของปี ก่อน

4 / 17

2)

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 50 ล้านบาท หรื อร้อยละ
2.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยแบ่งเป็ นประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ดังนี้
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มมียอดขายลดลงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 จากยอดขาย
Preform ส่ งออกไปประเทศอินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และลาวลดลง เนื่ องจากลูกค้าบางรายจัดหา Preform เอง และการปรับ
ราคาขายลงตามราคาวัตถุดิบที่ ลดลง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นแบบ Lightweight ทําให้ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบลดลง
ส่งผลให้ราคาขายลดลงเช่นกัน
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารมียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะกล่องอาหาร
(Food Box) เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวอย่างต่อเนื่ อง หนี้ ครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสู ง ปั ญหาราคาพืชผลทาง
การเกษตรและรายได้ภาคเกษตรตกตํ่า ทําให้ภาคครัวเรื อนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
• ส่ วนผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มสิ นค้าอื่ นๆ โดยรวมมี ยอดขายเพิ่มขึ้ นเมื่ อเที ยบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากได้รับคําสั่งซื้ อลังเปล่าเพื่อบรรจุชิ้นส่ วนรถยนต์สาํ หรับส่ งออกไปต่างประเทศ และเพื่อบรรจุ
ผลไม้ในกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสิ นค้า (Modern Trade) รวมถึงได้รับคําสัง่ ซื้อตามโครงการขนาดใหญ่ สําหรับสิ นค้าพาเลทของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ประกอบกับบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้รับคําสัง่ ซื้ อลังบรรจุขวดจากลูกค้าราย
ใหญ่
3)

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

ยอดขายสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ลดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเที ยบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 73 ล้านบาท หรื อร้อยละ 60.3 เนื่องจาก
• การลดลงของยอดขายของสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไป โดยเฉพาะยอดขายของธุ รกิ จเครื อข่าย เนื่ องจากมีการ
แข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งภายในตลาดธุ รกิจเครื อข่าย การเสี ยนักธุรกิ จระดับผูน้ าํ ขององค์กร การวางตลาดในสิ นค้ากลุ่ม
เกษตรอินทรี ยข์ องคู่แข่งซึ่ งเข้ามาแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาดของธุ รกิ จเครื อข่าย ปั จจัยลบทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของ
ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และกําลังซื้อของภาคครัวเรื อนที่ลดลง
• ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพ์ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และคําสัง่ ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ของลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นอ้ ยลง
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2.2 กําไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่ วนงาน
รู ปที่ 3 กําไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่ วนงาน

รู ปที่ 4 ยอดขายและกําไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่ วนงาน
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กําไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ลดลง 86
ล้านบาท หรื อร้อยละ 57.0 สรุ ปได้ดงั นี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี
พ.ศ. 2558 โดยอัตรากําไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.9 เป็ นร้อยละ 5.8 เนื่องจากอัตราการใช้เครื่ องจักรสู งขึ้น ส่ งผลให้
กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าค่าใช้จ่ายขายและบริ หารที่ เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริ ษทั ฯได้รับคําสั่งซื้ อสิ นค้าแลกซื้ อ
จากร้านค้าสะดวกซื้ อรายใหญ่ต่อเนื่ องจากปี ก่อน และการขายสิ นค้าจากโรงงานหรื อ Srithai Super Outlet ซึ่ งมีอตั รากําไร
ขั้นต้นที่ดี ขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 49.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน และอัตรากําไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 8.2 เป็ นร้อยละ 4.3 เนื่ องจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลง ซึ่ งเป็ นผลมา
จากอัตราการใช้เครื่ องจักรลดลง การปรับราคาขายลงตามราคาวัตถุดิบในงวดก่อนซึ่ งมีผลในไตรมาสนี้ ขณะที่ราคานํ้ามัน
เริ่ มปรับขึ้น
3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์มีผลขาดทุน 33 ล้านบาท และอัตราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 68.8
จากการลดลงของยอดขายและกําไรขั้นต้นของทั้งสายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เนื่ องจากการแข่งขันที่สูงใน
ตลาดธุรกิจเครื อข่าย และปั ญหาเศรษฐกิจ ขณะที่ยงั มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและรายการส่ งเสริ มการขาย เพื่อเน้นการ
ระบายสิ นค้าคงคลัง และเป็ นการสร้างสมดุลของอายุสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 1 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
รายละเอียด

% ต่อ
% ต่อ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ�น(ลดลง)
(28) (8.6%)
299
13.8%
327
14.5%

จํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
ปี พ.ศ. 2558
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ลดลงเมื่อเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน
จํานวน 28 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.6 ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของยอดขาย เนื่ องจากผลประหยัดของค่านายหน้า ค่า
ส่ งเสริ มการขาย และค่าใช้จ่ายส่ งออก ตามยอดขายที่ลดลงของสายธุรกิจซื้ อมาขายไป ขณะที่บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมี
ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารเพิม่ ขึ้นจากค่าขนส่ง และค่าออกงานแสดงสิ นค้า
3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 2 ข้ อมูลฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
รายการ

หน่วย : ล้านบาท

31-มี.ค.-59

31-ธ.ค.-58

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-58

1,864
1,730
5,825

1,928
1,658
5,852

จํานวนเงิน
เพิ่มขึ�น (ลดลง)
(64)
72
(27)

11,014

11,107

(93)

(0.8%)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,252
870
3,108
387

1,752
959
2,656
379

(500)
(89)
452
8

(28.5%)
(9.3%)
17.0%
2.1%

รวมหนี�สิน *

6,010

6,150

(140)

(2.3%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

1,840
251

1,792
245

48
6

2.7%
2.4%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

5,004

4,957

47

0.9%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ *

% +(-)
(3.3%)
4.3%
(0.5%)

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ฐานะการเงินรวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
• ลูกหนี้การค้าลดลง ตามยอดขายที่ลดลงในช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของ
ปี ก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการจัดหาสิ นค้าของตนเองโดยลูกค้าบางราย
• สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากสิ นค้าสําเร็ จรู ปของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เพื่อรองรับคําสัง่ ซื้อในช่วง
เทศกาลถือศี ลอดในไตรมาส 2 ของชาวมุสลิมจากลูกค้าในตะวันออกกลาง การขายที่ ร้านขายสิ นค้าจาก
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โรงงาน หรื อ Srithai Super Outlet และงานระหว่างผลิตกลุ่มแม่พิมพ์ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นเพื่อรอส่ งมอบใน
ไตรมาสถัดไป
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงด้วยค่าเสื่ อมราคาและการจําหน่ าย สุ ทธิ จากการจัดหาสิ นทรัพย์เพิ่มเติม
ระหว่างงวด
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นลดลง จากการจ่ายชําระคืน
• เจ้าหนี้ การค้าลดลง เนื่ องจากเจ้าหนี้ ค่าสิ นค้าของธุ รกิ จ เครื อข่ายและเจ้าหนี้ ของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรมที่ ลดลงตามยอดขายที่ ลดลง นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั สั่งซื้ อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จาํ เป็ นตาม
แผนการผลิต ควบคู่กบั การเจรจากําหนดระยะเวลาชําระหนี้เพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม
• เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ระหว่างปี เพื่อจัดหาสิ นทรัพย์ สุ ทธิ ดว้ ย
การจ่ายชําระคืนตามกําหนด
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี
• กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 48 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่สาํ หรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559
• ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของบริ ษทั ย่อยสําหรับผลประกอบการ
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559
4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
รู ปที่ 5 ข้ อมูลกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

9 / 17

หน่วย : ล้านบาท
31-มี.ค.-59
(161)
621
460

31-มี.ค.-58
27
473
500

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ในงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการผลกําไร
สุทธิลดลง
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่องจากปี ก่อนมีการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร และการลงทุน
สําหรับโรงงานใหม่ของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากเงินสดที่ได้จากการเบิกถอนเงินกูย้ ืมระยะยาวตํ่ากว่าการ
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวที่ครบกําหนด
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกถอน ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นเบิกเกินบัญชี เงิ น
กูย้ ืมระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ทําให้เชื่อมัน่ ได้วา่ กลุ่มบริ ษทั มี
กระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการดําเนินงาน และลงทุนได้
5. วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)
รายการ

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)
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ไตรมาส 1
พ.ศ. 2559

ไตรมาส 1 งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

วัน
วัน
วัน
วัน

77.2
85.9
43.2
119.9

79.7
85.0
53.1
111.6

71.1
75.4
43.6
102.9

%
%

1.0
0.8

2.3
2.1

9.0
7.6

เท่า

1.2

1.2

1.2

5.1 อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 119.9 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเท่ากับ 111.6 วัน และ 102.9 วัน ตามลําดับ เนื่องจาก
1) ระยะเวลาเก็บหนี้ จากลูกค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 77.2 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเท่ากับ 79.7 วัน จากการติดตามหนี้ คา้ งชําระนาน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเท่ากับ 71.1 วัน เนื่องจากสัดส่วนยอดขายไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและธุรกิจเครื อข่ายที่มีการขายเป็ นเงินสดลดลงในขณะที่ยอดขายกลุ่มสิ นค้าที่จาํ หน่าย
ผ่านตัวแทนจําหน่ายซึ่ งมีเครดิ ตเทอมนานเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริ ษทั ฯไม่ได้มีการจัดงานมหกรรมลดราคา
สิ นค้าในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจําหน่ายสิ นค้าภายในงานเป็ นเงินสด
2) ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 85.9 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเท่ากับ 85.0 วัน และ 75.4 วัน ตามลําดับ จากการ
จัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อรองรับการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจเครื อข่ายชะลอตัว
3) ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 43.2 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเท่ากับ 53.1 วัน และ 43.6 วัน ตามลําดับ จากการ
สั่งซื้ อวัตถุดิบเท่าที่ จาํ เป็ นตามแผนการผลิต และการลดลงของราคาวัตถุดิบหลักและของสิ นค้าที่ซ้ื อมาเพื่อ
ขาย
5.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
1) อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับร้อยละ 1.0 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.3 ตามผลประกอบการที่มีกาํ ไรลดลง
2) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดําเนิ นงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับร้อยละ 0.8 ลดลง
เมื่อเที ยบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 2.1 ตามผลประกอบการที่ มีกาํ ไรลดลงใน
ขณะที่ กลุ่มบริ ษทั มี การจัดหาสิ นทรั พย์เพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จเพิ่มเติ ม ตลอดจนกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถใช้
สิ นทรัพย์เพื่อการดําเนินงานได้เต็มประสิ ทธิ ผลจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและเป็ นการลงทุนในช่วง
เริ่ มต้นของการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยสองแห่งในต่างประเทศ
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5.3 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1.2 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จากการลดลงของเจ้าหนี้ การค้าและภาระหนี้ เงิ นกู้ ในขณะที่
กําไรสะสมเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ
6. การจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ
เนื่ องจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่ วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนสิ นค้า 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
•
•
•
•
•

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
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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
7. การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559
7.1 ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ตลาดภายในประเทศ
• ธุรกิจขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากผลของการปรับรู ปแบบการบริ หารการขาย และ
การปรับทิศทางการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารการขาย ซึ่ งได้เริ่ มดําเนิ นการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี ก่อน เพื่อรองรับรู ปแบบของ
B2B และ B2C ซึ่ งช่วยต่อยอดให้การดําเนิ นธุรกิจมีความแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน รวมทั้งการนําเสนอสิ นค้าใหม่ที่หลากหลาย
และครบตามความต้องการของลูกค้าในจุดเดียว
• ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ Srithai Super Outlet แห่ งแรกที่ชลบุรี ซึ่ งได้เริ่ มเปิ ด
จําหน่ายอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมสิ นค้าจากโรงงานทั้งของบริ ษทั ฯและสิ นค้าจากบริ ษทั
ชั้นนําอื่นๆ ซึ่งเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าหลากหลาย และช่วยเสริ มสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
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ตลาดส่งออก
• คาดว่าแนวโน้มการส่ งออกจะเพิ่มขึ้น จากคําสั่งซื้ อของลูกค้าตะวันออกกลางจะทยอยมาในช่วงต้นไตร
มาส 2 ปี พ.ศ. 2559 เนื่ องจากเข้าสู่ ช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม ที่มีความเชื่อว่าต้องเปลี่ยนภาชนะ ถ้วยชามบนโต๊ะ
อาหารก่อนการถือศีล
• บริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ใหม่ในประเทศอินเดียคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต เป็ นการขยาย
ฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะการนําเข้าสิ นค้า
จากประเทศไทย ทําให้มีภาระภาษีนาํ เข้าที่สูง โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นในด้านของคุณภาพ ความคงทน และความสวยงาม
7.2 ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
• ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่ม จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก เนื่องจากเข้าสู่ ฤดูร้อนซึ่ งเป็ นช่วง high season และเป็ นช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ได้แก่
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นช่วงที่มีความต้องการในการบริ โภคสู ง และลูกค้าผูผ้ ลิตนํ้าอัดลมมีการส่ งเสริ มการ
ขาย
• ยอดขายของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก เนื่ องจากฐานการผลิต
ใหม่ที่เมืองฮานอย ทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ใช้กาํ ลังการผลิตเพิ่มขึ้น
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
• ตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ บริ ษทั ฯจึงเน้นการ
ขยายตลาดต่างประเทศไปยังลูกค้าธุรกิ จโรงภาพยนตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ส่ งออกไปยังประเทศเวียดนาม ฟิ ลิ ป ปิ นส์ อิ นโดนี เซี ย เกาหลี ไต้ห วัน และจี น ซึ่ ง ธุ รกิ จ โรงภาพยนตร์ ย งั คงเติ บโต
ประกอบกับมีภาพยนตร์ยอดนิยมเข้าฉาย
สิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอื่น
• ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากคําสัง่ ซื้อของโครงการขนาดใหญ่ สําหรับสิ นค้า
พาเลท และลังเปล่า ซึ่งเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่จะเติบโตไปกับอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการขยายตัว และบริ ษทั ฯยังคงมุ่งเน้นขยาย
ตลาดถังสี ทาบ้านซึ่ งผลิตด้วยระบบ IML และมีคุณภาพสู งกว่าระบบ Silk Screen นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้รับคําสั่งซื้ อ
สิ นค้าพรี เมี่ ยมจากกลุ่มร้านสะดวกซื้ อเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่ มมียอดขายในไตรมาส 3 ปี นี้ และหากรั ฐบาลมี การกระตุน้
เศรษฐกิจ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อยอดขายสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์และถังขยะของบริ ษทั ฯ
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยคาดว่ายอดขายจะลดลง เนื่ องจากผูผ้ ลิตรถยนต์ได้ลดกําลัง
การผลิตและลดคําสัง่ ซื้อชิ้นส่วนรถยนต์
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7.3 สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้อมาขายไป
• แม้วา่ บริ ษทั ฯจะเผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดธุรกิจเครื อข่าย ซึ่ งส่ งผลกระทบทําให้ยอดขาย
ลดลงและเสี ยส่วนแบ่งตลาดบางส่วนให้คู่แข่ง บริ ษทั ฯก็ได้พยายามปรับกลยุทธ์ต่างๆทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดและหา
ฐานลูกค้าเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุน้ กําลังซื้อของผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1) โครงการความร่ ว มมื อ กับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และนโยบายสนับ สนุ น ด้า นเกษตรกรรมจาก
ภาครัฐบาล เพื่อการวิจยั และพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานระดับ
โลก และนําผลิตภัณฑ์กลุ่มเอส-แมททริ กซ์ออกสู่ตลาดอาเซียน
2) เพิ่มจํานวนการเปิ ดฟู้ ดแมททริ กซ์เอ็กซ์เพรส (FoodMatrix Express)
3) กระตุน้ ยอดขายจากการซื้อซํ้าผ่านช่องทางฟู้ ดแมททริ กซ์เอ็กซ์เพรส (FoodMatrix Express) และศูนย์
เกษตรอิ น ทรี ย ์เ อส-แมททริ ก ซ์ (S-Matrix Center) ผ่ า นการจัด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วระยะสั้ น
(Motivation Trips)
4) จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด เพื่อกระตุน้ ผูน้ าํ ระดับ Leader ขึ้นไป ให้มีแรงจูงใจในการทําธุ รกิ จ
ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวประจําปี
สายงานแม่พิมพ์
• คาดว่ายอดขายแม่พิมพ์ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 จะลดลงตามความต้องการแม่พิมพ์ใหม่ของลูกค้า
หลักในธุรกิจยานยนต์ของกลุ่มบริ ษทั ที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับโฉมรถยนต์ใหม่ไปแล้วในปี ก่อน
8. เหตุการณ์ สําคัญในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํ คัญที่
เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้
8.1 การลงทุนในบริษัทย่ อย
•

Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”)

SSMP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 600 ล้านอินเดียรู ปี เป็ น 720 ล้านอินเดียรู ปี ตามมติของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะทําให้ทุนจดทะเบียนเมื่อรวมส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 900 ล้านอินเดีย
รู ปี โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนทั้งหมดภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

15 / 17

•

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

ล้าน VND

ยอดยกมา 1 ม.ค. 59
เพิ่มทุน
ไตรมาส 1
รวมทุน ณ 31 มี.ค. 59

270,000
50,000
320,000

(เทียบเท่า)
ล้านบาท
415
80
495

8.2 การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
•

Srithai Superware India Limited (“SSI”)

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นสมควรให้รับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย SSI ในข้อมูล
ทางการเงิ นเฉพาะบริ ษทั จํานวน 6 ล้านบาท เนื่ องจากแนวโน้มอัตราการเติบโตของยอดขายที่ลดลงจากประมาณการเดิมทํา
ให้ผลประกอบการเป็ นขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
8.3 การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
•

บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
ทั�งสิ�น (ล้านบาท)

อัตราเงินปันผล
ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ

เงินปันผลที่จะ
ได้รับ (ล้านบาท)

81

27.0

100.0

81

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

9. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
9.1 การลงทุนในบริษัทย่ อย
•

Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนใน SSMP ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นการจ่าย
ชําระค่าหุ ้นตามมูลค่าที่ ตราไว้และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นรวมเป็ นเงิน 150 ล้านอินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่ากับ 79 ล้านบาท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.0
ทุน

ล้าน Rupee

ทุน ณ 31 มี.ค. 59
เพิ่มทุน
เม.ย. 59
รวมทุน ณ 13 พ.ค. 59

750
150
900
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(เทียบเท่า)
ล้านบาท
403
79
482

•

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

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ได้จ่ายชําระค่า
หุ ้นเพิ่มเติมใน SHN ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงิ นรวม 18,000 ล้านเวียดนามดอง หรื อเที ยบเท่า 29 ล้านบาท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.0
ทุน

ล้าน VND

ทุน ณ 31 มี.ค. 59
เพิ่มทุน
เม.ย. - พ.ค. 59
รวมทุน ณ 13 พ.ค. 59

320,000
18,000
338,000

(เทียบเท่า)
ล้านบาท
495
29
524

9.2 การจ่ ายเงินปันผล
•

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มี

มติอนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 271 ล้านบาท และมีกาํ หนดจ่าย
ชําระในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
•

Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”)
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
ทั�งสิ�น (ล้านดอง)

สัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ

75,000

100.0

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SVN
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

•

เงินปันผลที่จะ
ได้รับ (ล้านดอง)
75,000

บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อ สัดส่วนการถือ
ทั�งสิ�น (ล้านบาท)
หุ้น (บาท)
หุ้นร้อยละ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

30

25.0

51.0

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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เงินปันผลที่จะ
ได้รับ (ล้านบาท)
15

