ที่ SITHAI-0201/61
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่ อง

คาชี้แจงงบการเงินประจาปี พ.ศ. 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งงบการเงินประจาปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ ง

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลการดาเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายรวมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 3.1 อัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ
17.0 เป็ นร้อยละ 14.8 ของยอดขาย โดยมี กาไรสุ ทธิ สาหรับปี จานวน 73 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นกาไรสุ ทธิ เฉพาะส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่จานวน 42 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จานวน 214 ล้านบาท หรื อร้อยละ 83.5 กาไรต่อหุ ้น 0.02 บาท
ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกาไรต่อหุน้ 0.09 บาท โดยมีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจาที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน (ส่ วน
หนึ่ ง) ในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสิ นทรั พย์ถาวรจานวน 29 ล้านบาทสาหรั บโครงการฝา
พลาสติ กสาหรับขวดแก้ว และขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์จานวน 7 ล้านบาทในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและงบ
การเงินรวม
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รู ปที่ 1 ภาพรวมงบกาไรขาดทุนรวม

กำไรขั้นต้ น
กำไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กำไรสุ ทธิต่อยอดขำย
กำไรต่ อหุ้น

หน่ วย

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

%
ล้ ำนบำท
%
บำท

17.0%
256
2.8%
0.09

14.8%
42
0.4%
0.02

2. วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของปี พ.ศ. 2560
2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่ วนงาน
รู ปที่ 2 ยอดขายรวมแยกตามส่ วนงาน
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สัดส่ วนยอดขายแยกตามส่ วนงาน

สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงดังนี้
-

สายธุ รกิ จพลาสติกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.7 เป็ นร้อยละ 97.4 ประกอบด้วยส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องาน

อุตสาหกรรมสัดส่ วนยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.4 เป็ นร้ อยละ 76.3 ขณะที่ ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
สัดส่วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 24.3 เป็ นร้อยละ 21.1
-

สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์สดั ส่วนยอดขายลดลงจากปี ก่อนจากร้อยละ 3.3 เป็ นร้อยละ 2.6

1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ยอดขายของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงในปี พ.ศ. 2560 จานวน 233 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หรื อร้อยละ 10.3 โดยแบ่งตามฐานการดาเนินงาน ดังนี้
 กิจการในประเทศ
ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริ ษทั ลดลง เนื่องจาก
- ในปี ก่อนได้รับคาสัง่ ซื้อพิเศษจากลูกค้าประเทศแคนาดา
- ลูกค้าในตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ชะลอคาสั่งซื้ อ จากการปรับตัวของห้างสรรพสิ นค้า เนื่ องจากลูกค้าเริ่ ม
เปลี่ยนรสนิยมและการซื้อของในห้างลดลง
- ตลาดประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบ จากค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาด
ค้าปลีก
- ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและ
การก่อการร้าย รวมถึงการออกกฎระเบี ยบควบคุมการนาเข้าของลูกค้าอียิปต์ เพื่อควบคุมสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
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อย่างไรก็ตาม ยอดขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จากผลของการปรับทิศทางการตลาดและการ
ขายสู่ ทอ้ งถิ่นมากขึ้นในลักษณะ Localization โดยผ่านสาขาต่างๆในภูมิภาค เพื่อขยายตลาดเชิ งรุ กในพื้นที่ ที่แต่ละสาขา
รับผิดชอบ และทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารการขายด้วยการสื่ อสารสู่ ลูกค้าผ่านทาง Social Media ประกอบกับการทาการตลาด
ในลักษณะ Digital Marketing รู ปแบบของ Content ซึ่งช่วยขยายฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น
 กิจการในต่างประเทศ
ยอดขายลดลง เนื่ องจากในปี ก่อนได้รับคาสัง่ ซื้ อพิเศษของสิ นค้าเมลามีนประเภทรับจ้างผลิต เพื่อใช้เป็ นสิ นค้า
Premium ในประเทศเวียดนาม แต่ยอดขายกลุ่มตลาด HORECA เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของลูกค้า
ยอดขายจากบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากการขยายระเวลาการส่ งเสริ มการขายสาหรับช่วง
เทศกาล Diwali และการวางตลาดสิ นค้าใหม่สาหรับกลุ่ม HORECA
1.2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ยอดขายของส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 จานวน 584 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.7 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยแบ่งตามฐานการดาเนินงาน ดังนี้
 กิจการในประเทศ
ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก
- กลุ่มสิ นค้าชิ้นส่ วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากการผลิตแบบ mass production ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ
ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี นี้
- กลุม่ สิ นค้าเปลือกแบตเตอรี่ และพาเลทซึ่งได้รับคาสัง่ ซื้อจากโครงการขนาดใหญ่
- กลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูป้ ระกอบการเครื่ องดื่มมีการทาโปรโมชัน่ กันมากขึ้น
 กิจการในต่างประเทศ
ยอดขายจากสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น รวมถึงยอดขายกลุ่มสิ นค้า
เปลือกแบตเตอรี่ ถังสี ลังบรรจุภณั ฑ์และชิ้นส่วนประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
2) สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์
ยอดขายสายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์ลดลงในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจานวน 59 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.2
เนื่องจาก
 ยอดขายของธุรกิจเครื อข่ายลดลง เนื่ องมาจากการการปรับลดโครงสร้างและขนาดธุ รกิจ การเปลี่ยนแปลง
คณะผูบ้ ริ หารภายในทาให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และการย้ายเข้าออกของผูน้ าและสมาชิกทาให้ขาดความต่อเนื่ องใน
การสร้างยอดขาย
 ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากแม่พิมพ์ผลิตเสร็ จและครบกาหนดส่งมอบในปี นี้เพิ่มขึ้น
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2.2 กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานตามส่ วนงาน
รู ปที่ 3 ยอดขายและกาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานตามส่ วนงาน

กาไรจากการดาเนินงานตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปี ก่อนลดลง 147 ล้านบาท หรื อร้อยละ 50.8
สรุ ปได้ดงั นี้
1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กาไรจากการดาเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงจากปี ก่อน โดยอัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 6.8 เป็ นร้อยละ 5.5 เนื่ องจากกาลังการผลิตที่ลดลงจากยอดขายส่ งออกและคาสั่งซื้ อ
สิ นค้า Premium ที่ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของยอดขายในประเทศผ่านช่องทาง direct
sales และค่าส่งเสริ มการขายและค่าขนส่งของบริ ษทั ย่อยในอินเดีย
1.2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กาไรจากการดาเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากปี ก่อน โดยอัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.6 เป็ นร้อยละ 1.7 เนื่ องจากกาไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มลดลง
จากราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น การแข่งขันด้านราคา ตลอดจนคาสั่งซื้ อจากโครงการพาเลทซึ่ งมีกาไรต่า ขณะที่ค่าส่ งเสริ ม
การขายและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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2) สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์
สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 90 ล้านบาท และอัตราขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
ต่อยอดขายร้อยละ 36.1 ซึ่งอัตราขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่ องจากกลุ่มสิ นค้าของสายธุรกิจเครื อข่ายที่มีอตั รากาไรขั้นต้น
สูงมียอดขายลดลง จากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงในสัดส่ วนที่นอ้ ย
กว่า
2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 1 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

หน่ วย : ล้ ำนบำท
ปี พ.ศ. 2559

รำยละเอียด
จำนวนเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร

ปี พ.ศ. 2560

เปลี่ ยนแปลงจำกปี พ.ศ. 2559

% ต่ อ
% ต่ อ
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
ยอดขำย
ยอดขำย เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

1,288

13.9%

1,257

13.1%

% +(-)

(31)

(2.4%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี พ.ศ. 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนจานวน 31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.4
จากค่านายหน้าและรายการส่งเสริ มการขายของสายธุรกิจเครื อข่าย และค่าใช้จ่ายส่งออกที่ลดลงตามยอดขาย
3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 2 ข้ อมูลฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)

หน่ วย : ล้ ำนบำท
31-ธ.ค.-59

รำยกำร

จำนวนเงิน

ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ *

2,007
1,802
6,065

31-ธ.ค.-60

เปลี่ ยนแปลงจำก 31-ธ.ค.-59
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
% +(-)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2,205
198
9.9%
1,673
(129)
(7.2%)
5,489
(576)
(9.5%)

11,304

10,726

(578)

(5.1%)

เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้ การค้า
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,671
851
3,119
377

1,952
1,010
2,542
384

281
159
(577)
7

16.8%
18.7%
(18.5%)
1.9%

รวมหนีส้ ิ น *

6,371

6,178

(193)

(3.0%)

กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

1,755
239

1,515
258

(240)
19

(13.7%)
7.9%

รวมส่ วนของเจ้ ำของ *

4,933

4,548

(385)

(7.8%)

หมายเหตุ : * ผลรวมทัง้ หมดจากงบแสดงฐานะการเงิ นรวม
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฐานะการเงินรวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น มาจากลูกหนี้การค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 สิ นค้าคงเหลือลดลง จากวัตถุดิบของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ กระบวนการผลิตและส่ ง
มอบในเดือนสุดท้ายของปี และการส่งมอบแม่พิมพ์รอการขายของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศ
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่ อมราคาและการตัดจาหน่าย สุทธิจากการจัดหาเพิ่มเติมในระหว่างปี
และการตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
 เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น จากการเบิกถอนเพื่อใช้ในการดาเนินงานและหมุนเวียนในกิจการ
 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้การค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมตามคาสั่งซื้ อเพื่อผลิตและส่ ง
มอบในช่วงใกล้สิ้นปี และยังไม่ถึงกาหนดชาระเงิน
 เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงจากการจ่ายชาระคืนตามกาหนด
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี สุทธิจากการจ่ายชาระในระหว่างงวด
 กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรรลดลงจากปี ก่อน จานวน 240 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการ
ปี พ.ศ. 2559 จานวน 271 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินมากกว่ากาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่สาหรับปี
พ.ศ. 2560 และการตั้งสารองตามกฎหมายจานวน 7 ล้านบาท
 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น จากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2560 สุ ทธิ จากการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 ของบริ ษทั ย่อย
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4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
รู ปที่ 4 ข้ อมูลกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
(378)
621
29
272

หน่ วย : ล้ ำนบำท
3 ธันวำคม พ.ศ. 2560
46
272
(28)
290

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาคัญ ดังนี้
1) กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อน เนื่ องจากสิ นค้าคงเหลือที่ ลดลง
เจ้าหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้น การจ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลประกอบการที่ลดลง และการขอคืนภาษีของบริ ษทั
ย่อย
2) กระแสเงินสดใช้ไปจากกิ จกรรมลงทุนลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวรใน
ระหว่างปี ลดลงจากปี ก่อน ประกอบกับได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าเพิ่มขึ้น
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากการเบิกถอนเงินกูย้ มื ระยะยาวต่ากว่าการชาระคืนในปี นี้
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกถอน ซึ่ งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงิน
กูย้ มื ระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียนโดยรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการดาเนินงาน และลงทุนเพิ่มเติมได้
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5. วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)
รำยกำร

งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2560

งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2559

วัน
วัน
วัน
วัน

82.9
73.8
44.5
112.1

77.8
84.2
39.7
122.3

%
%

1.6
1.3

5.4
4.4

เท่า

1.4

1.3

หน่วย

อัตรำส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period)
2. ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period)
3. ระยะเวลาจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period)
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (Profitability Ratios)
5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Equity)
6. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน
(Return on Operating Assets)
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratios)
7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity)

5.1 อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงิ นสด (Cash Cycle) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 112.1 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเท่ากับ 122.3 วัน เนื่องจาก
1) ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 82.9 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเท่ากับ 77.8 วัน เนื่ องจากการลดลงของยอดขายส่ งออกของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อนและธุรกิจเครื อข่ายที่มีเครดิตเทอมสั้นและการขายเป็ นเงินสดตามลาดับ ตลอดจนลูกหนี้ การค้าที่
เพิ่มขึ้นตามยอดขายของบริ ษทั ย่อยใหม่ในประเทศเวียดนามและประเทศอินเดีย
2) ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 73.8 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเท่ า กับ 84.2 วัน จากการบริ หารปริ ม าณการจัด เก็ บ วัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้า ให้ มี
ความสัมพันธ์กบั ยอดขายและแผนการผลิตของกลุ่มบริ ษทั การขายสิ นค้าลดราคาเพื่อระบายสิ นค้าคงเหลือ
ของบริ ษทั ย่อย ขณะที่จานวนวันจัดเก็บสิ นค้าของธุรกิจเครื อข่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่ลดลง
3) ระยะเวลาจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 44.5 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเท่ากับ 39.7 วัน จากการสั่งซื้ อวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์บางกลุ่มและสิ นค้าเพื่อขาย
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการขายและผลิต ควบคู่กบั การเจรจาเงื่อนไขการชาระเงินเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
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5.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
1) อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับร้อยละ 1.6 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.4 ตามผลประกอบการที่ลดลง
2) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับร้อยละ 1.3 ลดลง
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 4.4 ตามผลประกอบการที่ ลดลง ขณะที่กลุ่ม
บริ ษทั มีการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อการดาเนินงานเพิ่มเติมในระหว่างปี แม้วา่ จะลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
5.3 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 1.4 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับ 1.3 เท่า แม้วา่ หนี้สินรวมจะลดลงจากยอดหนี้เงินกูค้ งเหลือที่ลดลงเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่ส่วนของเจ้าของก็ลดลงในสัดส่วนที่สูงกว่าจากการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และผลประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน
6. การจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ
เนื่ องจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก มีสัดส่ วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนสิ นค้า และเป็ นสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ ซึ่งราคาผันแปรไปตามราคาน้ ามันดิบ บริ ษทั ฯจึงให้ความสาคัญของการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้ตน้ ทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
บริ หารงานจัดซื้อโดยกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องในการติดตามราคาวัตถุดิบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การวางแผนซื้ อวัตถุดิบทั้ง
ด้านปริ มาณและราคา โดยคานึงถึงช่วงเวลาที่สมควรสัง่ ซื้อด้วย ตลอดจนการปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าเป็ นระยะๆ
2) ค่าจ้างแรงงาน
ต้นทุนค่าแรงเป็ นปัจจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการทางานของ
พนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยไม่ลดผลผลิต ตลอดจนการขยายธุรกิจที่เน้นการใช้
แรงงานสูงในการผลิต ไปในประเทศที่มีแรงงานเพียงพอด้วยค่าแรงงานที่ต่ากว่า
3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มียอดขายส่ งออกเป็ นสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ การผลิ ตจากต่า งประเทศ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ กลุ่ มบริ ษทั ดาเนิ นการอยู่ เพื่ อกระจายความเสี่ ย ง และลด
ผลกระทบจากการพึ่งพาเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป ดังนี้
 เน้นการขายหรื อซื้อสิ นค้าด้วยสกุลเงินที่หลากหลาย
 ขายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินบาท สาหรับลูกค้าในบางประเทศและบางราย
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 เจรจากับลูกค้าหลัก เพื่อขอปรับราคาขาย เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ
 ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส
 บริ หารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge)
4) การบริ หารลูกค้าและสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีจานวนลูกค้าน้อยรายสาหรับบางกลุ่มสิ นค้า จึงได้วางแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยง และลดผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป
ส่ วนการบริ หารสิ นเชื่อ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาระเงินของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โดย
อาจปรับเปลี่ยนวงเงิน และระยะเวลาการให้เครดิตอย่างเป็ นระบบตามพฤติกรรมการชาระเงินของลูกค้า ตลอดจนกาหนด
มาตรการในการติดตามและเร่ งรัดการชาระหนี้รายที่มีการชาระเงินล่าช้าเกินกาหนด
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารายที่มีปัญหาการชาระเงิน กลุ่มบริ ษทั ก็มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต และการประเมินความสามารถในการชาระเงินของลูกค้า
5) การลงทุนในต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุ รกิ จจากกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย โครงสร้างของต้นทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็ น
สาคัญ
6) การบริ หารเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นเงินทุนจึงมีความสาคัญ ทั้งแหล่งเงิน ซึ่ งมาจากเงินสด
จากการดาเนิ นงาน และเงิ นกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงต้นทุนทางการเงิ น แม้ว่ากลุ่มบริ ษทั จะพึ่งพาแหล่งเงิ นกูจ้ าก
ธนาคารพาณิ ชย์เท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเสี่ ยง ดังนี้
 จัดหาจากธนาคารพาณิ ชย์ที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ข้อเสนอและเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละ
ช่วงเวลาที่จดั หาเงินทุน
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ีท้ งั คงที่และลอยตัว
 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อา้ งอิงหลายเกณฑ์
 กูเ้ ป็ นสกุลเงินในประเทศเป็ นหลัก เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
 กาหนดเงื่อนไขการกูโ้ ดยไม่ตอ้ งมีหลักประกัน หรื อให้การค้ าประกัน ยกเว้นเฉพาะกรณี พิเศษที่มีผลให้ตน้ ทุน
ทางการเงินต่าลง
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7. เหตุการณ์ สาคัญในระหว่ างปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์สาคัญ ดังนี้
7.1 การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
ชื่ อ บริ ษทั
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จากัด ("KTT")
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จากัด ("SMW")
Srithai (Vietnam) Company Limited ("SVN")
รวม

เงินปันผลทั้ งสิ้ น
(ล้ ำนบำท)
150
24
12
(8,200 ล้านดอง)
186

รำยได้ เงินปันผล
อั ตรำเงินปัน สั ดส่ วนกำร
ส่ วนของบริ ษทั ฯ
ผลต่ อ หุ้ น (บำท) ถื อ หุ้ นร้ อ ยละ
(ล้ ำนบำท)
50.0
100.0
150
20.0
51.0
12
100.0
12
(8,200 ล้านดอง)
174

7.2 โครงการฝาพลาสติกสาหรับขวดแก้ ว (Returnable Glass Bottle Closure Project) (“RGB”)
บริ ษทั ฯตัดสิ นใจยุติโครงการฝาพลาสติกสาหรับขวดแก้ว (RGB) เนื่ องจากความไม่คุม้ ทุนในเชิงพาณิ ชย์ที่จะ
พัฒนาต่อไป จากการเปลี่ยนแนวคิดมาตรฐานใหม่ของฝา และนโยบายลดการใช้ขวดแก้วของลูกค้าผูผ้ ลิตน้ าอัดลมราย
ใหญ่ในต่างประเทศ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้องรับรู ้ค่าใช้จ่ายซึ่ งแสดงอยู่ภายใต้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น-ขาดทุนสุทธิจากการขายสิ นทรัพย์
7.3 ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาว่าจ้างบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวแห่ งหนึ่ งที่จด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชาเพื่อจัดหาและจัดส่ งแรงงานกัมพูชาเข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยบริ ษทั ฯตกลงชาระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวเมื่อแรงงานต่างด้าวได้
ใบอนุญาตทางานจากทางราชการและทางานครบตามสัญญา ซึ่งบริ ษทั ฯได้ชาระเงินค่าบริ การให้บริ ษทั จัดหาแรงงานต่าง
ด้าวเรี ยบร้อยแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาและเอกสารเรี ยกเก็บค่าบริ การที่บริ ษทั ฯได้รับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวได้ยื่นฟ้องคดีกบั บริ ษทั ฯ โดยกล่าวอ้างว่า
บริ ษทั ฯผิดนัดไม่ชาระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าว และให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหาย พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระคดีเสร็ จสิ้น ต่อมาบริ ษทั ฯได้แต่งตั้งทนายความและมอบหมาย
ตัวแทนบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนิ นการต่อสู ้คดี ตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลว่า บริ ษทั ฯไม่ได้ผิดสัญญา และฟ้ อง
กลับเรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ทั้งนี้ศาลสื บพยานโจทก์และจาเลยเสร็ จสิ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯชาระเงิ นจานวน 5 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 เนื่ องจากมี
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หลักฐานและข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมที่ จะต่อสู ้คดี และเชื่ อมัน่ ว่าหลักฐานและข้อมูลสาคัญดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ต้ งั สารองหนี้สินสาหรับคดีความดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
7.4 การเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร
1) บริ ษทั ฯได้แต่งตั้ง นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการส่ วนบัญชีและการเงิน โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2) นายเศรษฐพงศ์ เหมิ นทคุ ณ รองกรรมการผูจ้ ัดการด้านธุ รกิ จ เครื อข่ายได้ลาออก โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าว
3) นายอนุพช ภาษวัธน์ ผูอ้ านวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ครบกาหนดสัญญาจ้าง มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้ผจู ้ ดั การโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม รับผิดชอบ
โรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มทั้งหมดแทน
8. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
8.1 การอนุมตั เิ งินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 37 (ประจาปี พ.ศ. 2561) พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลกาไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในอัตราหุ ้น
ละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 136 ล้านบาท
9. การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2561
9.1 สายธุรกิจพลาสติก
9.1.1 ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กิจการในประเทศ
 ธุ รกิ จขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น จากผลของการปรั บรู ปแบบธุ รกิ จให้เป็ นแบบดิ จิตอล (Digital
Platform) การสร้างเครื่ องมือการค้า (Business Tools) ในรู ปแบบ Affiliate Marketing เพื่อให้สอดคล้องกับการทาธุรกิจใน
ยุคปั จจุบนั ซึ่งเป็ นสิ่ งจูงใจให้นกั ธุรกิจอิสระมีความพึงพอใจในรู ปแบบการทางานที่สอดคล้องกับกระแสนิ ยมของรู ปแบบ
ธุรกิจที่หลากหลายทั้งแบบ B2C และ B2B ผ่านกลยุทธ์ O2O (Online to Offline) เป็ นหลัก
 ตลาดส่งออกมีแนวโน้มที่ดีในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากสิ นค้าเมลามีนมีการขยายตัวของตลาดกลุม่ HORECA
ในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป ประกอบกับการรักษาตลาด Retail พร้อมกับการมุ่งเน้นตลาดกลุ่ม Premium เพิ่มขึ้น เนื่ องจากมี
ศักยภาพดีในแถบภูมิภาคเอเชีย
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กิจการในต่างประเทศ
 บริ ษทั ย่อยในประเทศอิ นเดี ย คาดว่าจะมี ยอดขายเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากการวางตลาดสิ นค้าใหม่
สาหรับกลุ่ม HORECA และจะออกสิ นค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตลอดปี เพื่อนาเสนอสิ นค้าที่มีความหลากหลายสาหรับลูกค้า
กลุ่มนี้มากขึ้น
 บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากผลของการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด การเพิ่มช่องทางการจาหน่าย การขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และการขยายตลาดกลุ่มลูกค้า HORECA
9.1.2 ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กิจการในประเทศ
 สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม : ในปี พ.ศ. 2561 ยอดขายสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มจะ
สู งขึ้น จากการขยายตลาด Preform สู่ ตลาดล่าง การส่ งออก Closure ไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศ ASEAN เพิ่มขึ้น ขณะที่
Blowing ลดลงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนโครงสร้างราคาขาย โดยลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดิบเอง สาหรับ ยอดขายสิ นค้ากลุ่ม
บรรจุภณั ฑ์อาหารจะเติบโตตามลูกค้ารายหลัก และมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเข้าฉายเพิ่มขึ้น
 สิ นค้ากลุ่มอื่นของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม : ยอดขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเลื่อนคาสัง่ ซื้อสิ นค้า
premium ของผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซื้ อมาในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 จานวนมาก การเปลี่ยนนวัตกรรมของเปลือก
แบตเตอรี่ รุ่นใหม่ รวมทั้งคาสัง่ ซื้อสิ นค้าชิ้นส่วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง
กิจการในต่างประเทศ
 ยอดขายของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามยังคงเติบโตได้ดี
- กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จของประเทศเวียดนามมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มที่ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic)
- ส่ วนยอดขายสิ นค้ากลุ่มอื่นของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง จากคาสั่งซื้ อ
เปลือกแบตเตอรี่ ถังสี ลัง และชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้าจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
9.2 สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์
สายธุรกิจเครื อข่าย
 ยอดขายในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการปรับลดขนาดธุรกิจลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
สายธุรกิจแม่พิมพ์
 ยอดขายแม่พิมพ์แนวโน้มดีข้ ึนในปี พ.ศ. 2561 จากการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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