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ท่ี     SITHAI-0501/58 

             15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 

2558 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.01 อตัรากาํไร

ขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19.58 เป็นร้อยละ 20.84 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 119.54 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

กาํไรสุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 112.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 7.31 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.94 โดยมีกาํไรต่อหุ้น 0.04 บาท เท่ากบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 และไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็น

ประจาํท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 
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รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน จํานวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 2,138.68 94.62% 2,086.90 93.27% 51.78 2.48%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 424.96 18.80% 448.71 20.06% (23.75) (5.29%)

  ผลิตในประเทศ 393.37 17.40% 429.62 19.20% (36.25) (8.44%)

  ผลิตต่างประเทศ 31.59 1.40% 19.09 0.85% 12.50 65.48%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 1,713.72 75.82% 1,638.19 73.21% 75.53 4.61%

  ผลิตในประเทศ 1,382.04 61.15% 1,353.79 60.50% 28.25 2.09%

  ผลิตต่างประเทศ 331.68 14.67% 284.40 12.71% 47.28 16.62%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 121.57 5.38% 150.69 6.73% (29.12) (19.32%)

รวม 2,260.25 100.00% 2,237.59 100.00% 22.66 1.01%

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1

 พ.ศ.2557

% +(-)

รายละเอียด

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม        2,260.25       2,237.59 22.66 1.01%

กําไรขั้นต้น (%) 20.84% 19.58% 1.26% 6.44%

EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)           176.85          165.79 11.06 6.67%

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่           112.61          105.30 7.31 6.94%

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย 4.98% 4.71% 0.27% 5.73%

กําไรต่อหุ้น (บาท)               0.04              0.04                        -                   -   

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1 

พ.ศ.2557

% +(-)

 ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2558

 ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2557

    Uตารางที ่1 U    ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 

2.1 รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

Uตารางที ่2 U   รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
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ผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม
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สัดส่วนรายไดข้องสายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 กบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 93.27 เป็นร้อยละ 94.62 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสูงข้ึนจากร้อยละ 73.21 เป็นร้อยละ 

75.82 แต่กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 20.06 เป็นร้อยละ 18.80 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสาย

งานแม่พิมพล์ดลงจากร้อยละ 6.73 เป็นร้อยละ 5.38   
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1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนจาํนวน 23.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.29 เน่ืองจากยอดขายในประเทศท่ีลดลงจากช่องทางธุรกิจขายตรง โดยมีสาเหตุ

จากภาวะหน้ีครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสูง รายไดภ้าคเกษตรท่ีตกตํ่า กาํลงัซ้ือท่ีหดตวั ส่งผลใหป้ระชาชนระมดัระวงัการใชจ่้าย 

ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯลดลง ทั้งน้ีรายไดท่ี้เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นยอดขายจากสินคา้ใหม่ 

นอกจากน้ี ยอดขายส่งออกก็ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาคการส่งออกไดรั้บแรงกดดนัจาก

ราคาสินคา้โภคภณัฑโ์ลกท่ีลดลงตามราคานํ้ ามนัดิบ อุปสงคข์องประเทศคู่คา้ชะลอตวัตามเศรษฐกิจโลก โดยตลาดลูกคา้ของ

บริษทัฯท่ีลดลง ไดแ้ก่  

• ตลาดญ่ีปุ่น เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอยา่งมาก ทาํให้สินคา้นาํเขา้มี

ราคาสูงข้ึน  

• ตลาดตะวนัออกกลาง เน่ืองจากความไม่มัน่ใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก จากราคานํ้ ามนัท่ีลดลงอยา่งมาก

ในไตรมาสแรก ทาํใหลู้กคา้ชะลอการนาํเขา้สินคา้เพ่ือรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ และ 

• ตลาดแอฟริกา เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าอยา่งมาก จากการระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola) ปัญหาการ

ก่อการร้ายและความไม่สงบทางการเมืองของกลุ่มแอฟริกาเหนือ ทาํใหลู้กคา้สัง่ซ้ือลดลง 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการปรับกลยทุธ์

ทางการตลาด โดยการหาตลาดลูกคา้ใหม่ภายในประเทศมากข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเนน้การขายสินคา้ตรง

กบัลูกคา้ โดยไม่ผ่านตวัแทนขาย นอกจากน้ีรายไดจ้ากการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้และงานออกร้านแสดงสินคา้ก็

สูงข้ึน ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวยีดนาม ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน อีกทั้งตลาดกลุ่ม AEC เป็น

ตลาดท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 75.53 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.61 เม่ือเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายงานช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนมาก จากการปรับโฉมรถยนตรุ่์น

ใหม่ ซ่ึงเร่ิมมีคาํสัง่ซ้ือเขา้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน  

ยอดขายบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 กบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 มาจาก

ยอดขายเป่าขวด (Blowing) ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปีก่อนเพ่ิงเร่ิมติดตั้งเคร่ืองจกัร ทาํใหใ้ชก้าํลงัการผลิตเพียง 1 ใน 4 ในขณะท่ีปี
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น้ีใชก้าํลงัการผลิตเตม็ท่ี ยอดขายฝา (Closure) เพ่ิมข้ึน จากการทาํการส่งเสริมการขายใหลู้กคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่ในปีน้ี 

ในขณะท่ียอดขายขวดก่ึงสําเร็จรูป (Preform) ลดลง จากยอดคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ต่างประเทศท่ีลดลง และลูกคา้บางราย

สามารถผลิต Preform บางขนาดไดเ้อง   

ยอดขายบรรจุภณัฑ์อาหารเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวตักรรมการผลิตท่ีเรียกว่า IML (In Mould 

Labeling) เน่ืองจากลูกคา้โรงภาพยนตร์และร้านคา้สะดวกซ้ือขยายสาขาเพ่ิม 

ยอดขายผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ โดยรวมลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากลูกคา้ชะลอการสั่งซ้ือ หรือแบ่งคาํสั่งซ้ือให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง โดยเฉพาะสินคา้ลงัเปล่า

และพาเลท และการไม่มีงบประมาณจากภาครัฐ ก็ส่งผลกระทบต่อสินคา้หลายกลุ่ม โดยเฉพาะถงัขยะและเฟอร์นิเจอร์  

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพ่ิมข้ึน จากยอดขายบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่เพ่ิมข้ึน และจาํนวนลูกคา้มากข้ึน รวมถึงการเติบโตของ

เศรษฐกิจในประเทศเวยีดนาม ผูบ้ริโภคจึงมีกาํลงัในการจบัจ่ายใชส้อย นอกจากน้ีธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามท่ี

ขยายตวั ส่งผลใหย้อดขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์มีโอกาสเติบโต และช่วยกระตุน้ยอดขายของผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์

อาหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ IML   

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

ยอดขายกลุ่มธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 29.12 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.32 มาจากการลดลงของยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

เน่ืองจากปัจจยัลบทางดา้นเศรษฐกิจของตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงโดยรวมภาระหน้ีครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสูง รายได้

ภาคเกษตรตกตํ่า  และกาํลงัซ้ือภาคครัวเรือนท่ียงัคงหดตวั ส่งผลให้ประชาชนระมดัระวงัการใชจ่้าย ทาํให้ความตอ้งการซ้ือ

สินคา้ของบริษทัฯลดลง 

ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพข์องบริษทัฯลดลง เน่ืองจากนโยบายของบริษทัฯท่ียกเลิกการผลิตสินคา้ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2556 แต่ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ยงัคงมีรับงานผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละขายแม่พิมพใ์หก้บัลูกคา้บางราย  
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กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 419.85 19.63% 363.55 17.42% 56.30 15.49%

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 133.34 31.38% 139.33 31.05% (5.99) (4.30%)

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 286.51 16.72% 224.22 13.69% 62.29 27.78%

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 51.12 42.05% 74.51 49.45% (23.39) (31.39%)

รวม 470.97 20.84% 438.06 19.58% 32.91 7.51%

รายละเอียด

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1

 พ.ศ.2557

จํานวนเงิน จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

  2.2 กาํไรขั้นต้น 

Uตารางที ่U3    กาํไรขั้นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรขั้นตน้แยกตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เพ่ิมข้ึน 32.91 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.51 ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรขั้นตน้ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจาํนวน 5.99 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน แต่อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 31.05 เป็นร้อยละ 31.38 เน่ืองจากมาตรการลดตน้ทุนการผลิต  

ขณะท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ลดลง เน่ืองจาก

มีการเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองจกัรมากข้ึนเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี ส่งผลให้

ตน้ทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของยอดขายจากการจัดงานมหกรรม การจัดแสดงสินคา้ และการทํา 

Fighting Brand ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่าจากการใหส่้วนลด  

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรขั้นตน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 62.29 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13.69 เป็นร้อยละ 16.72 เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัคือ เม็ด

พลาสติกราคาลดลงตามราคานํ้ ามนัท่ีลดลง นอกจากน้ี ยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมก็เพ่ิมข้ึนอยา่งมาก
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กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 257.53 12.04% 240.07 11.50% 17.46 7.27%

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 111.97 26.35% 102.94 22.94% 9.03 8.77%

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 145.56 8.49% 137.13 8.37% 8.43 6.15%

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 62.26 51.21% 61.04 40.51% 1.22 2.00%

รวม 319.79 14.15% 301.11 13.46% 18.68 6.20%

รายละเอียด

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1

 พ.ศ.2557

จํานวนเงิน จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้ใชก้าํลงัการผลิตอยา่งเต็มท่ี ส่งผลให้ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง อตัรากาํไรขั้นตน้จึงเพ่ิม

สูงข้ึน  

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

กาํไรขั้นตน้ของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงจาํนวน 23.39 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 49.45 เป็นร้อยละ 42.05 เน่ืองจากการลดลงของ

ยอดขายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูง และการลดลงของยอดขายในสายงานแม่พิมพข์องบริษทัฯ 

ตามนโยบายการลดการผลิตและขายสินคา้กลุ่มช้ินส่วนยานยนต ์

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

Uตารางที ่U4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแยกตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน เพ่ิมข้ึน 18.68 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.20 ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.77 เม่ือเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากค่านายหนา้ ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขายของยอดขายส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน   

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited เพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการออกร้านจดังานแสดงสินคา้เพ่ือกระตุน้ยอดขาย 
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กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย

กําไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 162.32 7.59% 123.48 5.92% 38.84 31.45%

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 21.37 5.03% 36.39 8.11% (15.02) (41.28%)

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 140.95 8.22% 87.09 5.32% 53.86 61.84%

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ (11.13) (9.16%) 13.47 8.94% (24.60) (182.63%)

รวม 151.19 6.69% 136.95 6.12% 14.24 10.40%

รายละเอียด

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558

จํานวนเงิน

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1

 พ.ศ.2557

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.15 เม่ือเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่คือค่าขนส่ง โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามท่ีมีลูกคา้ใหม่ 

และลูกคา้หลกัอยูท่างตอนเหนือของประเทศ 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของกลุ่มสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.00 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาจากค่าเช่าสาํนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจและจาํนวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป  

2.4 กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

Uตารางที ่U5    กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 
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กาํไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เพ่ิมข้ึน 

14.24 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.40 ดงัน้ี 
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1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 41.28 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 8.11 เป็นร้อยละ 5.03 เน่ืองจากยอดขายรวมของธุรกิจลดลง

ทั้งยอดขายในประเทศและต่างประเทศ แมว้า่กาํไรขั้นตน้ลดลงจากการให้ส่วนลด แต่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วน

หน่ึงเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีไม่ไดล้ดลง   

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.84 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจากร้อยละ 5.32 เป็นร้อยละ 8.22 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

และจาํนวนกาํไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึนอยา่งมาก นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารก็เพ่ิมข้ึนในจาํนวนและอตัราท่ีนอ้ยกวา่

กาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึน  

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

กาํไรจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงร้อยละ 182.63 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และอตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 8.94 เป็นขาดทุนร้อยละ 9.16 เน่ืองจากการลดลงของ

ยอดขายและกาํไรขั้นตน้ของทั้งสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของสาย

ธุรกิจซ้ือมาขายไปเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขาย 
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หน่วย : ล้านบาท

31 มีนาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 2,001.75 1,992.36 9.39 0.47%

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,689.62 1,599.49 90.13 5.63%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,416.57 5,373.05 43.52 0.81%

รวมสินทรัพย์ * 10,754.38 10,516.04 238.34 2.27%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 897.98 1,452.30 (554.32) (38.17%)

เจ้าหนี้การค้า 1,054.74 968.42 86.32 8.91%

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,149.58 2,575.10 574.48 22.31%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 303.67 296.57 7.10 2.39%

รวมหนี้สิน * 5,867.61 5,783.93 83.68 1.45%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,787.40 1,674.79 112.61 6.72%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 232.77 225.67 7.10 3.15%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,886.77 4,732.11 154.66 3.27%

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายละเอียด
จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
% +(-) 

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

Uตารางที ่6 U  งบแสดงฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน ตามการขยายตวัของยอดขายโดยเฉพาะจากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทั

ย่อยในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากยอดคาํสั่งซ้ือของผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่เพ่ิมข้ึน และมีลูกคา้รายใหม่

เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัยอดลูกหน้ีจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีลูกหน้ี

คา้งชาํระเกินกาํหนดส่วนหน่ึง 

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากสินคา้สาํเร็จรูปของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือของ

ลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่ในช่วงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นช่วง high season และสินคา้สาํเร็จรูป



- 12/20 - 

หน่วย : ล้านบาท

3 เดือนสิ้นสุด 3 เดือนสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงจาก

31-มี.ค.-58 31-มี.ค.-57 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 273.41 72.17 201.24

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (289.44) (138.22) (151.22)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 43.50 (74.41) 117.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ 27.47 (140.46) 167.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 472.96 437.12 35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 500.43 296.66 203.77

รายละเอียด

ของกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือในช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมจาก

ลูกคา้ในกลุ่มตะวนัออกกลาง ซ่ึงปีน้ีจะเร่ิมเร็วกวา่ปีก่อน  

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโรงงานใหม่ท่ีประเทศอินเดียและเวียดนาม และการจดัหา

สินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมระหว่างงวดของกลุ่มบริษทั สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่าย

ระหวา่งปี  

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง จากการจ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด  

• เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการสั่งซ้ือสาํหรับการผลิต เพ่ือรองรับการขยายตวัของยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึน  

• เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเงินกูร้ะยะยาวระหวา่งงวดเพ่ือลงทุนจดัหาสินทรัพย ์สุทธิดว้ยการ

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวดตามกาํหนด 

• ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด  

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 112.61 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิของบริษทัย่อยจากผล

ประกอบการ 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

Uตารางที ่7 U   งบกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี�จากลูกค้า (Collection Period) วัน 79.71 77.34 73.56

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 84.99 78.98 73.07

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี�การค้า (Payment Period) วัน 53.05 44.75 44.24

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 111.64 111.58 102.38

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % 2.30 2.23 9.93

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื�อการดําเนินงาน % 2.08 1.99 8.75

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.20 1.16 1.22

รายการ หน่วย

ในงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากผลประกอบการ การบริหาร

จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานไดดี้ข้ึนกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ลงทุนในสินทรัพย ์และการจ่ายดอกเบ้ียท่ีนอ้ยลง 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส่วนใหญ่จากการจดัหาสินทรัพยถ์าวร และสิทธิการเช่า

ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มข้ึน จากการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวสูงกว่าการจ่ายคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีครบกาํหนด 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี 

เงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้หมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 5 พนัลา้นบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนอยูร่ะหวา่งการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดาํเนินงาน และลงทุนไดโ้ดยไม่ติดขดั 

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

Uตารางที ่8 U  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  
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5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 111.64 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 

ปี พ.ศ. 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 111.58 วนั และ 102.38 วนั 

ตามลาํดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 79.71 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 77.34 วนั และ 73.56 วนั 

ตามลาํดบั เน่ืองจากการขยายตวัของยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของกลุ่มบริษทั การลดลงของ

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีมีการขายเป็นเงินสด ตลอดจนมีลูกหน้ีคา้งชาํระนานบางรายท่ี

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ี 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 84.99 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 

2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 78.98 วนั และ 73.07 วนั 

ตามลาํดบั เน่ืองจากการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือรองรับปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผลิตภณัฑ์

บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมและกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ือรองรับช่วง High Season และเทศกาลถือศีล

อดของลูกคา้ตะวนัออกกลางในไตรมาส 2  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 53.05 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 44.75 วนั และ 44.24 

วนั ตามลาํดบั เน่ืองจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตวัของยอดขาย และลดการซ้ือดว้ย

เงินสด 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

• อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบัร้อยละ 2.30 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.23 ตามผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

• อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบัร้อยละ 2.08 เพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 1.99 ตามผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน และอตัราการใชสิ้นทรัพยเ์พ่ือ

การดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามยอดขาย 
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5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากบั 1.20 เท่า เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.16 เท่า จากการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และการเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะยาวในไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 แต่

ลดลงเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1.22 เท่า จากการจากการเพ่ิมข้ึนของ

กาํไรสะสมตามผลประกอบการ 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนการผลิต และเป็นสินคา้โภค

ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคานํ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง

บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง

ดา้นปริมาณและราคา ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของ

พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดยไม่ลดผลผลิต 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด

ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

• เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินอ่ืนท่ีมิใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

• ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท สาํหรับลูกคา้บางประเทศและบางราย 

• เจรจากบัลูกคา้หลกั ขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั 

• ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 

• บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 
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4) การบริหารลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนลูกคา้นอ้ยรายสาํหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่กระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง

หรือกลุ่มสินคา้ใดโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ 

กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสาํคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความสาํคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด

จากการดาํเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก

ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

• จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีดีท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลาท่ี

จดัหาเงินทุน  

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  

• อตัราดอกเบ้ียลอยตวัก็จะอา้งอิงหลากหลายเกณฑ ์ 

• กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 

• กาํหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารคํ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินตํ่าลง 

7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  

• คาดว่าจะปรับตวัดีข้ึน โดยบริษทัฯยงัคงใช้กลยุทธ์เปิดกวา้งและสร้างโอกาสในการขายสู่ตลาดธุรกิจ 

(B2B) การนาํสินคา้หลากหลายท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดเพ่ือสร้างความน่าสนใจในการสร้างรายไดใ้ห้สมาชิก และ

การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในการทาํธุรกิจขายตรง รวมถึงการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือสนับสนุนสมาชิกให้สามารถ

กระตุน้ยอดขาย 

• ร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet แห่งแรกท่ีชลบุรี ซ่ึงรวบรวมสินคา้จากโรงงานทั้ง

ของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้หลากหลาย โดยไดเ้ร่ิมเปิดจาํหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 

พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ และเสริมสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 
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ตลาดส่งออก  

• คาดว่าแนวโน้มการส่งออกสินคา้เมลามีนจะดีข้ึนจากไตรมาสแรก เน่ืองจากลูกคา้เร่ิมทยอยการสั่งซ้ือ

หลงัจากท่ีรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ ราคานํ้ ามนั และความผนัผวนของค่าเงินในช่วงไตรมาสแรก โดยบริษทัฯจะเนน้ตลาด 

AEC เพ่ือรองรับเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่งมาก  

• บริษทัฯจะเร่ิมออกสินคา้ตวัใหม่ซ่ึงเป็นสินคา้เมลามีนท่ีมีความคลา้ยกระเบ้ือง (Porceline) สาํหรับตลาด

ยโุรปและอเมริกา โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ซ่ึงมัน่ใจวา่จะไดรั้บการตอบรับอยา่งดี 

เน่ืองจากราคาไม่แพงเท่าสินคา้ท่ีเป็นกระเบ้ือง (Porcelain) และคงทนกวา่ 

• คาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ตะวนัออกกลางจะทยอยมาในช่วงตน้ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากเขา้สู่ช่วงเทศกาล

ถือศีลอดของชาวมุสลิม ท่ีมีความเช่ือวา่ตอ้งเปล่ียนภาชนะ ถว้ยชามบนโตะ๊อาหารก่อนการถือศีล ซ่ึงปีน้ีจะเร่ิมเร็วกวา่ปีก่อน 

โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกบับริษทัฯไดพ้ฒันาสินคา้ทั้งลวดลาย

และรูปทรงใหเ้หมาะสมกบัตลาดมุสลิมและไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง 

• ส่วนบริษทัย่อยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะผลิตสินคา้ และเร่ิมมี

ยอดขายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และ

สามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้เพราะปัจจุบนัตอ้งนาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย ทาํให้มีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง กลุ่มบริษทั

ยงัคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ไดรั้บการยอมรับมากข้ึนในเร่ืองของคุณภาพ ความคงทน และความ

สวยงาม 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 คาดวา่ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมจะเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วง high season และมีเทศกาลสาํคญัของไทยคือ เทศกาลสงกรานต ์จึงทาํให้ความ

ตอ้งการในการบริโภคสูงข้ึน  

• บริษทัย่อยท่ีตั้งใหม่อีก 1 แห่งท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ อยู่

ระหวา่งก่อสร้างโรงงาน คาดวา่จะเร่ิมผลิตและมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายกาํลงัการผลิตให้

เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืม การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การขยายตลาดสู่ทางเหนือของ

ประเทศเวียดนาม รวมถึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีอยูต่อนเหนือของประเทศ 

เน่ืองจากปัจจุบนัตอ้งส่งสินคา้จากโรงงานของบริษทัท่ีอยูท่างตอนใต ้

ผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑอ์าหาร  

• ยอดขายจะเพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากบริษทัฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร 

(Food Box) ใหม่ๆออกสู่ทอ้งตลาด เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้บรรจุภณัฑอ์าหาร ส่วนผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลาก
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ติดบนภาชนะ ท่ีเรียกวา่ IML (In Mould Labeling) คาดวา่จะมีลูกคา้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย เกาหลี และจีน จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีจะเขา้ฉายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558  

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากคาํสั่งซ้ือท่ีเล่ือนมาจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 

คาํสัง่ซ้ือลงัเปล่าท่ีจะไดรั้บในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558   สินคา้ของแถม (Premium) ท่ีไดรั้บคาํสัง่ซ้ือมาตั้งแต่ไตร

มาส 1 และยงัคงมียอดขายต่อเน่ืองในไตรมาส 2 รวมถึงคาดการณ์วา่ภาครัฐจะเร่ิมมีงบประมาณจดัซ้ือมากข้ึน   

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• คาดวา่ยอดขายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 จะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในไตรมาส 1 ธุรกิจเครือข่ายศรีไทยเน็ท

เวร์ิค (Srithai Network)ไดมี้การจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ิมข้ึนเพ่ือกระตุน้กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค กิจกรรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. การเปิดตวัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Food Matrix) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแบบ Cell Food ท่ี

ผลิตและนําเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวลัประกนัคุณภาพระดบัโนเบลไพรซ์ 

(Nobel Prize) โดยบริษทัฯไดรั้บลิขสิทธ์ิเป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย และสิทธิในการทาํการตลาดแต่

เพียงผูเ้ดียวในภูมิภาคเอเชีย คาดวา่จะไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่วยัรุ่นและกลุ่มคนรักสุขภาพ 

และจะเป็นอีกหน่ึงสินคา้หลกัในการสร้างการเติบโตดา้นยอดขาย ผลกาํไร และช่ือเสียงใหบ้ริษทัฯ 

2. การสร้างธุรกิจแบบเปิดศูนยก์ระจายสินคา้รายยอ่ย หรือ Mobile โดยเน้นการขายสินคา้ให้สมาชิก

เพ่ือใหส้ามารถนาํไปทาํธุรกิจหรือจาํหน่าย ซ่ึงในไตรมาส 2 จะมีการมุ่งเนน้การจดัการส่งเสริมการ

ขายให้สมาชิกกลุ่มน้ีมากข้ึน เพ่ือเจาะจงกลุ่มสมาชิกท่ีเปิด Mobile และสร้างยอดขายให้ธุรกิจอยา่ง

ต่อเน่ือง 

3. สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์นวตักรรมทางการเกษตร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดล้งนาม

บนัทึกความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้รายหน่ึง เพ่ือร่วมกนัสร้างตราสินคา้เอสแมททริกซ์ให้

เป็นแบรนดร์ะดบัโลก ตลอดจนยอดขายท่ีขายเพ่ิมข้ึน 

สายงานแม่พิมพ ์

• คาดวา่ยอดขายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 จะใกลเ้คียงกบัไตรมาสแรก แมว้า่จะมีการปรับเปล่ียนรูปโฉม

รถยนตใ์หม่ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ทาํใหย้งัมียอดคาํสั่งซ้ือท่ีสูงในช่วงแรก และจะเร่ิมคงท่ีในช่วงไตรมาส 2 แต่เน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัชะลอตวัอยู่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรป และญ่ีปุ่น จึงอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

เช่นกนั   
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8. เหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558  

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญัท่ี

เกิดข้ึนจากการลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai (Vietnam) Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม

ทุนจากเดิม 20.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็น 40.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯจะเป็นผูล้งทุนในการเพ่ิม

ทุนของบริษทัยอ่ยทั้งจาํนวนตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนบริษทัยอ่ยบางส่วน

เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 97.95 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

• Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private 

Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่ากบั 52.80 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 100.00  

8.2 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

• บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ี

ประชุมไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2557 ของบริษทัยอ่ย ในอตัราหุ้นละ 20.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 60.00 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 60.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 

9. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

9.1 การจดทะเบียนเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 

• Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ Srithai 

Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จาํนวนรวมไม่เกิน 400.00 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่า 

240.00 ลา้นบาท จากเดิมทุนรวมจาํนวน 500.00 ลา้นอินเดียรูปี ทาํให้ทุนภายหลงัการเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 

900.00 ลา้นอินเดียรูปี และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัยงัคงเท่าเดิมคือ ร้อยละ 100.00 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรองรับ

แผนงานลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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9.2 การอนุมตัเิงนิปันผล 

• บริษทัฯ 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้

มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

270.99 ลา้นบาท และมีกาํหนดจ่ายชาํระในวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

• บริษทัยอ่ย - บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2558 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยประจาํปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 17.00 

บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 20.40 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 10.40 ลา้นบาท ตามสดัส่วน

การถือหุน้ร้อยละ 51.00 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

       

 

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

               กรรมการ 


