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ที ่    SITHAI-0502/57 

             14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

เรื่อง ค าช้ีแจงงบการเงิน ของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบกับงบการเงิน ในงวดเดียวกันของ

ปีก่อน  ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัทแล้ว นั้น 

บริษัทฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของ ปีก่อนร้อยละ 

3.23 อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 ก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 109.84 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้

ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ านวน 105.30 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 15.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.68 

โดยมีก าไรต่อหุ้น 0.39 บาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีก าไรต่อหุ้น 0.44 บาท และไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็น

ประจ าที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557   

ตารางท่ี 1    ภาพรวม 

งบการเงินรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม            2,312.34             2,511.33            2,237.59 (74.75) (3.23%)

ก าไรขั้นต้น (%) 19.31% 21.38% 19.58% 0.27% 1.38%

EBIT (ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)               179.88                248.95               165.79 (14.09) (7.83%)

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่               120.59                174.19               105.30 (15.29) (12.68%)

% ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 5.22% 6.94% 4.71% (0.51%) (9.76%)

ก าไรต่อหุ้น (บาท)                   0.44                    0.64                   0.39 (0.05) (12.34%)

 ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2557รายละเอียด

 ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2556

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 1 พ.ศ.2556

% +(-)

 ไตรมาส 4 

พ.ศ.2556
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2.   วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 

2.1 รายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกิจ 

ตารางท่ี 2   รายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน จ านวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 2,185.25 94.50% 2,313.90 92.14% 2,086.90 93.27% (98.35) (4.50%)

ผลิตภัณฑเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน 468.88 20.28% 596.96 23.77% 448.71 20.05% (20.17) (4.30%)

  ผลิตในประเทศ 454.88 19.67% 573.28 22.83% 429.63 19.20% (25.26) (5.55%)

  ผลิตต่างประเทศ 14.00 0.61% 23.68 0.94% 19.09 0.85% 5.09 36.35%

ผลิตภัณฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 1,716.37 74.23% 1,716.94 68.37% 1,638.19 73.21% (78.18) (4.56%)

  ผลิตในประเทศ 1,470.03 63.57% 1,429.59 56.93% 1,353.79 60.50% (116.24) (7.91%)

  ผลิตต่างประเทศ 246.34 10.65% 287.35 11.44% 284.40 12.71% 38.06 15.45%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 127.09 5.50% 197.43 7.86% 150.69 6.73% 23.60 18.57%

รวม 2,312.34 100.00% 2,511.33 100.00% 2,237.59 100.00% (74.75) (3.23%)

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 1 

พ.ศ. 2556

% +(-)

รายละเอียด

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2556

จ านวนเงินจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557

จ านวนเงิน
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    สัดส่วนรายได้แยกธุรกิจ 

 

สัดส่วนรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 กับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2557 ลดลงจากร้อยละ 20.28 เป็นร้อยละ 20.05 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 74.23 เป็นร้อยละ 

73.21 ขณะที่สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.50 เป็นร้อยละ 6.73 

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงใน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนจ านวน 20.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.30 เนื่องจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัวอยู่ต่อเนื่อง

จากปีก่อน สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ ไม่มีการอนุมัติงบประมาณ SML ของภาครัฐ 

เนื่องจากขณะนี้มีแต่รัฐบาลรักษาการ ตลอดจนสินค้าเมลามีนผสมยูเรียราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาดระดับล่าง ท าให้

ความต้องการ ซ้ือสินค้าของบริษัท และก าลังซื้อของลูกค้าลดลง โดยเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงและการขาย

ผ่านตัวแทนจ าหน่าย อย่างไรก็ตามยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าที่

มีคุณภาพของลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ตลาดตะวันออกกลางที่เป็นตลาดหลักยังคงโต

อย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความส าเร็จในการสร้างตราสินค้า Superware ให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้น าตลาดในปัจจุบัน 

รวมทั้งตลาดสินค้า HORECA และธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา แคนาดา เยอรมนี และตะวันออกกลางมี

ความนิยมสินค้าเมลามีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการออกแบบและมีลวดลายที่สวยงาม  

อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ต่ ากว่าไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 

2556 เนื่องจากมีการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าของบริษัทฯ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 4 สาขา ตลอดจนเป็นช่วง

เทศกาลปลายปี ประกอบกับบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 เน้นการ

ขายโดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น โดยไม่ขายผ่านตัวแทนขาย จึงสามารถหาตลาดลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น  และเป็นช่วงเทศกาล จึง

ท าให้ยอดขายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ต่ ากว่าไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 
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2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจ านวน 78.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.56 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ที่ลดลง ตามนโยบายของบริษัทฯในการลดการ

ผลิตสินค้าในกลุ่ม OEM เพื่อผลิตและขายสินค้าที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่า ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 และผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ ที่มียอดขายลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และสถานการณ์ความไม่สงบทาง

การเมืองภายในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามแม้ว่ายอดขายของผู้ผลิตเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมลดลงถึง 7% แต่

ยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้ค าส่ังซื้อ

เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตน้ าอัดลมรายใหญ่ และจากลูกค้าใหญ่รายใหม่ในประเทศเวียดนาม 

 อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมต่ ากว่าไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากในไตรมาส 4 

ปี พ.ศ. 2556 เป็นช่วงเทศกาล ซ่ึงบริษัทฯได้รับค าส่ังซื้อจากลูกค้าน้ าอัดลมรายใหญ่หลายรายและน้ าดื่มรายใหม่ รวมถึง

ลูกค้าผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเครื่องดื่มและอาหารพร้อมทานในตลาด 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

ยอดขายกลุ่มธุกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนจ านวน 23.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.57 เนื่องจากยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

โดยเฉพาะจากธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรมสุขภาพมีการเติบโตอย่างมาก ประกอบกับมีการ

วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ในไตรมาสนี้ ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการเติบโตของจ านวนนักธุรกิจประเภท

ตัวแทนขายที่เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มธุกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ต่ ากว่าไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากการ

ลดลงของยอดขายบริษัทย่อยสายธุรกิจแม่พิมพ์ ซ่ึงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนได้ยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่ 
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2.2 ก าไรจากการขายตามส่วนงาน 

ตารางท่ี 3    ก าไรจากการขายตามส่วนงาน 

ก าไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย

ก าไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 155.62 7.12% 164.48 7.11% 123.48 5.92% (32.14) (20.65%)

     ผลิตภัณฑเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน 51.32 10.94% 67.89 11.37% 36.39 8.11% (14.93) (29.08%)

     ผลิตภัณฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 104.30 6.08% 96.59 5.63% 87.09 5.32% (17.21) (16.50%)

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 3.71 2.92% 29.80 15.09% 13.47 8.94% 9.76 262.92%

รวม 159.33 6.89% 194.27 7.74% 136.95 6.12% (22.38) (14.05%)

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2556

จ านวนเงิน
รายละเอียด

จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2556
เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 1 

พ.ศ. 2556
จ านวนเงิน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557

จ านวนเงิน
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1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 29.08 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของ

ปีก่อน และอัตราก าไรต่อยอดขายในปีก่อนจ านวนร้อยละ 10.94 ลดลงเป็นร้อยละ 8.11 เนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัวท า

ให้ยอดขายภายในประเทศที่มีอัตราก าไรสูงกว่ายอดขายส่งออกมีสัดส่วนลดลง  ตลอดจนก าลังการผลิต ต่ าลง จากการลดลง

ของค าส่ังซื้อ ท าให้อัตราการใช้เครื่องจักรต่ าลง และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายคงที่  

2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อนร้อยละ 

16.50 และอัตราก าไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 6.08 เป็นร้อยละ 5.32  เนื่องจากต้นทุนการผลิต สูงขึ้น 

จากการลงทุนในเครื่องจักรและแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีก่อน แต่การใช้ก าลังการผลิตยังไม่เต็มที่ จากภาวะเศรษฐกิจที่

ชะลอตัว  

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

ก าไรจากการขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ของปี

ก่อนร้อยละ 262.92 และอัตราก าไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 2.92 เป็นร้อยละ 8.94 เนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของก าไรในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมียอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าในกลุ่มนวัตกรรมเกษตรและ

สินค้าเพื่อสุขภาพที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูง รวมถึงการใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย  

 

2.3 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

ตารางท่ี 4    ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

งบการเงินรวม หน่วย:ล้านบาท

จ านวนเงิน % ต่อยอดขาย จ านวนเงิน % ต่อยอดขาย จ านวนเงิน % ต่อยอดขาย จ านวนเงิน % +(-)

ค่าใชจ้า่ยขายและบริหาร 305.06            13.19% 319.59             12.73% 304.67            13.62% (0.39) (0.13%)

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557ไตรมาส 4 พ.ศ. 2556
รายละเอียด

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2556 เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 1 พ.ศ. 2556

 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้นตามยอดขาย  

 

 



- 8/16 - 

3.  วิเคราะหฐ์านะการเงินรวม 

ตารางท่ี 5  งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,855.46 1,922.94 67.48 3.64%

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,475.14 1,579.20 104.06 7.05%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,295.73 5,282.69 (13.04) (0.25%)

สิทธิการเชา่ 48.33 49.63 1.30 2.69%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 44.51 43.62 (0.90) (2.02%)

รวมสินทรพัย์ 10,125.51 10,173.88 48.37 0.48%

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 823.45 857.86 34.41 4.18%

เจ้าหนี้การค้า 950.21 894.76 (55.45) (5.84%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,030.29 2,895.66 (134.64) (4.44%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 310.55 318.43 7.88 2.54%

รวมหนี้สิน 5,560.37 5,459.05 (101.31) (1.82%)

ก าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,496.73 1,602.02 105.30 7.04%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 229.52 232.65                           3.12 1.36%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,565.14 4,714.83 149.68 3.28%

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เปล่ียนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียด จ านวนเงินเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)
% +(-) 

 ณ 3 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 ประกอบด้วย 

 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ของบริษัทย่อยใน

ประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก 

 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากยอดขายในประเทศที่ลดลงของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนต้นทุน

สินค้าที่สูงขึ้น รวมทั้งการส ารองวัตถุดิบ เพื่อรองรับการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   ลดลงด้วยค่าเส่ือมราคาและการจ าหน่ายระหว่างปี  สุทธิจากการจัดหาสินทรัพย์

เพิ่มเติมระหว่างงวด  
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 สิทธิการเช่า เป็นสิทธิการเช่าที่ดินระยะเวลา 99 ปี เพื่อการก่อสร้างโรงงานของบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง เล็กน้อย  เนื่องจาก การตัดจ าหน่ายระหว่างงวดของสินทรัพย์ที่มูลค่าไม่ถึง

จ านวนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้น  ตามความต้องการ ของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

บริษัทและการเบิกเงินกู้ยืมระยะส้ันของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการส่ังซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จ าเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่

กับการเจรจาขอจ่ายช าระหนี้ที่เร็วขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้กลุ่มบริษัทได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม  

 เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลงจากการจ่ายช าระคืนในระหว่างปีตามก าหนด สุทธิด้วยการ เบิกใช้เงินกู้ที่จัดหาเพื่อ

ลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นจ านวนเงินน้อยกว่าการจ่ายช าระคืน 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี  

 ก าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 105.30 ล้านบาท จากก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการ 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 3 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 สุทธลิดลงด้วยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  
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4. วิเคราะห์สภาพคล่อง 
ตารางท่ี 6   งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) 

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

3 เดือนสิ้นสุด 3 เดือนสิ้นสุด เปล่ียนแปลงจาก

31-ม.ีค.-56 31-ม.ีค.-57 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 29.95 72.17 42.22

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (145.98) (138.22) 7.76

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 41.15 (74.40) (115.55)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธิ (74.88) (140.46) (65.58)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 441.29 437.12 (4.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 366.41 296.66 (69.75)

รายละเอียด

 
 ในงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการบริหารจัดการสินทรัพย์

และหนี้สินด าเนินงานได้ดีขึ้นกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน

สินทรัพย์ด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น สุทธดิ้วยต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น  

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลง เนื่องจากได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม และจัดหาสินทรัพย์ถาวรต่ า

กว่าปีก่อน  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง  เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว สูงกว่าปีก่อน ขณะที่มีการ

เบิกถอนเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวก้อนใหม่ต่ ากว่าปีก่อน  

กลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและ

มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม  และช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถด าเนินงานและ

เติบโตได้โดยไม่ติดขัด  นอกจากนี้   ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกถอน 

ซ่ึงประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้หมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 4 พันล้านบาท ตลอดจน

อยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ 
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5. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

ตารางท่ี 7  อัตราส่วนทางการเงิน  (Key Financial Ratio)  

 

1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 111.58 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 

ปี พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 98.58 วัน และ 96.09 วัน ตามล าดับ 

เนื่องจาก 

1.1) ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 77.34 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 70.33 วัน และ 71.08 วัน 

ตามล าดับ เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท และการลดลง

ของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

1.2) ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 78.98 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 73.40 วัน และ 70.28 วัน 

ตามล าดับ เนื่องจากการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเพื่อรองรับปริมาณขาย และต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น  

ขณะที่ยอดขายชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
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1.3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้า ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 44.75 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 45.15 วัน และ 45.27 

วัน ตามล าดับ เนื่องจากการส่ังซื้อเท่าที่จ าเป็นตามแผนการผลิตและการเจรจาเงื่อนไขการช าระเงิน 

2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.23 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 2.63 และร้อยละ 

10.67 ตามล าดับ ตามผลประกอบการที่มีก าไรลดลง 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 1.99 ลดลงเมื่อ

เทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ

ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 9.20 ตามล าดับ ตามผลประกอบการที่มีก าไรลดลง และสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน

ที่กลุ่มบริษัทได้จัดหาเพิ่มเติมยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เต็มที่ในช่วงแรกของการลงทุน ประกอบกับ

ยอดขายที่ลดลงตามปริมาณค าส่ังซื้อ ท าให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อการด าเนินงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและมีอัตราการใช้ลดลง 

3) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 1.16 เท่า เพิ่มขึ้นจากไตร
มาส 1 ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 1.07 เท่า จากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 แต่ลดลงเมื่อ
เทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 1.22 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของ
ก าไรสะสมตามผลประกอบการ และหนี้สินลดลง 

6. การจัดการความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ มีคณะท างานด้านจัดซ้ือวัตถุดิบที่มีความช านาญติดตามราคาวัตถุดิบ
อย่างใกล้ชิด และวางแผนการซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าในปริมาณและราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเจรจาท าสัญญาหรือข้อตกลงขอ
ปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้าทุกๆ 1-3 เดือน 

2) ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 300 บาท กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการท างานของพนักงาน เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายประเภทเงินค่าล่วงเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับพนักงาน  

3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทได้วางแผนกลยุทธ์หลักๆ ได้แก่ เน้นการขายด้วยสกุลเงิน
อื่นไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมาก
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เกินไป การขายเป็นสกุลเงินบาทส าหรับลูกค้าบางราย การเจรจากับลูกค้าขอก าหนดเงื่อนไขการปรับราคาขายเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ    รวมถึงพิจารณาใช้วิธีบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินต่างประเทศให้มี
ความสมดุล ( Natural Hedge) ควบคู่กับการพิจารณาท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ตามความเหมาะสมและโอกาส 

4) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีจ านวนลูกค้าน้อยรายส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภท       
บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มบริษัท จึงได้วางแผนกลยุทธ์หลักๆ ได้แก่ การหาลูกค้าเพิ่มเติมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย 

7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน คาดว่ายอดขายการส่งออกในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดสินค้า HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ในยุโรปและอเมริกา อีกทั้งจะมีการน าเสนอ
ลวดลายใหม่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีในเดือนพฤษภาคม ที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึง
เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ในตะวันออกกลาง และเน้นผลิตและขายสินค้า  Life Style ที่สามารถออกแบบลวดลายและ
รูปทรงของสินค้าให้มีความหลากหลายให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบ
ลวดลายสินค้าร่วมกับลูกค้า และน าเสนอสินค้าเพื่อใช้ outdoor เนื่องจากมีความทนทาน ไม่แตก และได้รับความนิยมมาก
ขึ้นในปัจจุบัน ส าหรับตลาดกลุ่มประเทศอินเดีย ปากีสถาน และเนปาล บริษัทฯก าลังก่อสร้างโรงงานในประเทศอินเดียและ
พร้อมที่จะผลิตสินค้าได้ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ ซ่ึงบริษัทย่อยในอินเดียจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ 
Wholesales ในประเทศอินเดียได้มากขึ้น และสามารถแข่งขันทางด้านราคา จากเดิมน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ซ่ึงมี ภาระ
ภาษีน าเข้า ที่สูง  นอกจากนี้บริษัทฯก าลังผลักดันตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ให้ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ รูปทรงและลวดลายที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค คุณภาพ และการสร้างตราสินค้า (Brand Building)  

ส าหรับยอดขายภายในประเทศ  จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายสินค้าผ่านช่องทางธุรกิจขายตรง โดย
ขยาย segment ของตลาด catering มากขึ้น ประกอบกับการสร้างโอกาสโดยมุ่งปรับวิธีการขายให้เป็นแนวค้าปลีก (Retail) 
มากขึ้น ตามกระแสของ Retailization โดยได้พัฒนา software and application เพื่อรองรับ E-commerce และ M-commerce 
ในการขยายตลาด พร้อมปรับเปลี่ยนการจัดส่งสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นในลักษณะ Home Delivery และการรับสินค้า
ผ่าน Convenience Store ในขณะเดียวกันจะเพิ่มโอกาสทางการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็น Gen Y และ 
Gen Me ในกลุ่มสินค้าประเภท CHIC design  

2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ใน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่า
จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง high season และมีเทศกาลส าคัญของไทยคือ เทศกาลสงกรานต์ จึงท าให้ความต้องการใน
การบริโภคสูงขึ้น ภาพรวมในปี 2014 มี highlight อยู่ที่การส่งเสริมการขาย Theme World Cup 2014 ซ่ึงจะมีการแข่งขัน
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อย่างรุนแรงของ 2 ผู้ผลิตน้ าอัดลมรายใหญ่ระดับโลก ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้มีการ
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มขนาดใหม่ๆ เพื่อขยาย segment ในตลาดมากขึ้น  

ในส่วนของประเทศเวียดนาม ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตาม GDP ของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น  
ประชากรมีการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น บริษัทย่อยมีการลงทุนในเครื่องจักรและแม่พิมพ์เพื่อรองรับค าส่ังซื้อที่เพิ่ม
สูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามมีการขยายตัว โดยนักลงทุน
ต่างชาติเข้าไปขยายธุรกิจห้างสรรพสินค้า เช่น Lotte Mall จากประเทศเกาหลี และ AEON Mall จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
นอกจากนี้ก็มีการเปิดตัว shopping mall แห่งแรกในกรุงพนมเปญในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยการร่วมลงทุนกับ Major 
Cineplex ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและสินค้าที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์เติบโตเช่นกัน 

ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร  คาดว่ายอดขายจะเติบโตสูงขึ้น เช่นกันในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 
จากยอดขายของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรียกว่า IML (In Mould 
Label) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาพยนตร์ยอดนิยมเข้าฉายหลายเรื่อง เช่น Captain America, Amazing Spiderman 2 และ 
Transformers 4 เป็นต้น ส่งผลให้ยอดขายบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ในโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้น อีกทั้งความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วง high season นี้ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนาม  ก็ส่งผลให้
ยอดขายบรรจุภัณฑ์อาหาร ในส่วนของผลิตภัณฑ์ IML เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

ส าหรับสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายจะเติบโตสูงขึ้น
อีก โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์จะมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ตามการเติบโตของกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มใหม่ทั้ง
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ และบริษัทฯมีกลยุทธ์ใน การเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ AEC คือ กัมพูชา และมาเลเซีย 
ส าหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการเกษตร จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ปัจจุบันมีเพียงผู้ขายรายเดียว คือ เอสเนเจอร์  ซ่ึง
ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจเป็นอย่างดี การขยายตลาดจะท าให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าได้อย่างมาก และ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพมีการวางตลาดสินค้าใหม่ ซ่ึง ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น และกลุ่มคนรักสุขภาพ นอกจากนี้
บริษัทฯได้ลงนามสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศในประเทศไทย ซ่ึง
คาดว่าจะมียอดขายสินค้าทันทีหลังการวางตลาดในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 นี้ 

8. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557  

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 255 7 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปีก่อน  แต่มีเหตุการณ์ส าคัญที่

เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้ 

1) การลงทุนในบริษัทย่อย 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้จด

ทะเบียนเพิ่มทุนจาก 120 ล้านรูปี เป็น 240 ล้านรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
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พ.ศ. 2557 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวบางส่วน เป็นจ านวนเงิน 49.90 ล้านรูปีหรือเทียบเท่ากับ  

26.42 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 

2) บริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม ่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัท ศรีไทย ซันโค จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมได้มีมติอนุมัติให้

จัดตั้งบริษัท Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. ในประเทศมาเลเซีย เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีทุน

จดทะเบียนไม่เกิน 500,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษัทร่วมดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทร่วมได้จดทะเบียน

จัดตั้ง Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 

3) การจ่ายเงินปันผล 

ตารางท่ี 8  สรุปเงินปันผลจ่ายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 และภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

270.99  ล้านบาท

บรษัิทย่อย

- บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ ากัด 71.00                    5.00 บาท 5.00                                   ล้านบาท

- บริษัท โคราช ไทย เทค จ ากัด 100.00                  23.00  บาท 69.00                                 ล้านบาท

- บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ ากัด 51.00                    34.00 บาท 40.80                                 ล้านบาท

ช่ือบรษัิท รอ้ยละการถือหุ้น อัตราเงินปันผลต่อหุ้น จ านวนเงินทีจ่่ายทัง้สิ้น

1.00 บาท

ก าหนดจ่าย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

(มติอนุมัติให้จ่ายเมือ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)

(มติอนุมัติให้จ่ายเมือ่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557)

(มติอนุมัติให้จ่ายเมือ่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557)

บรษัิท ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากัด (มหาชน) - (มติอนุมัติให้จ่ายเมือ่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

9. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ

อนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและ

เรียกช าระแล้วจากเดิม  270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่   8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

2) การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private 

Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยเพิ่มเติม เป็นจ านวนเงิน 80 ล้านรูปีหรือเทียบเท่ากับ 42.74 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียน

ของบริษัทย่อยจ านวน 240 ล้านรูปี หรือเทียบเท่ากับ 131.92 ล้านบาท 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ  

       

 

 

 

                    (นายปริญช์ ผลนิวาศ) 

               กรรมการ 


