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ที ่    SITHAI-0802/57 

             13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

เรื่อง ค าช้ีแจง ข้อมูลทางการเงินของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง ข้อมูลทาง การเงิน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบกับงบการเงิน ในงวด

เดียวกันของปีก่อน ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว นั้น 

บริษัทฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ ปีก่อนร้อย

ละ 6.30 อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17 คือจากร้อยละ 18.33 เป็นร้อยละ 19.50 ของยอดขาย ก าไรสุทธิส าหรับงวด

จ านวน 130.77 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ านวน 132.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก      

ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 30.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.45 โดยมีก าไรต่อหุ้น 0.05 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2         

ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีก าไรต่อหุ้น 0.04 บาท  

 รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ า ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 คือรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  

จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วจากเดิม  

270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   
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ตารางท่ี 1    ภาพรวม 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม         2,237.59         2,489.09         2,341.55 147.55 6.30%

ก าไรขั้นต้น (%) 19.58% 19.50% 18.33% 1.17% 6.39%

EBIT (ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)            165.79            186.51            162.81 23.70 14.56%

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่            105.30            132.47            102.33 30.14 29.45%

% ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 4.71% 5.32% 4.37% 0.95% 21.78%

ก าไรต่อหุ้น (บาท)                0.04                0.05                0.04                            0.01 25.00%

 ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2557

 ไตรมาส 2 

พ.ศ. 2557รายละเอียด

 ไตรมาส 2 

พ.ศ. 2556

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 2 พ.ศ.2556

% +(-)

2.   วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 

2.1 รายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกิจ 

ตารางท่ี 2   รายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน จ านวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 2,086.90 93.27% 2,304.87 92.60% 2,224.31 94.99% 80.56 3.62%

ผลิตภัณฑเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน 448.71 20.05% 477.08 19.17% 499.83 21.35% (22.75) (4.55%)

  ผลิตในประเทศ 429.63 19.20% 458.05 18.40% 487.66 20.83% (29.61) (6.07%)

  ผลิตต่างประเทศ 19.09 0.85% 19.02 0.76% 12.17 0.52% 6.86 56.36%

ผลิตภัณฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 1,638.19 73.21% 1,827.79 73.43% 1,724.48 73.65% 103.32 5.99%

  ผลิตในประเทศ 1,353.79 60.50% 1,475.27 59.27% 1,407.55 60.11% 67.71 4.81%

  ผลิตต่างประเทศ 284.40 12.71% 352.53 14.16% 316.92 13.53% 35.60 11.23%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 150.69 6.73% 184.22 7.40% 117.24 5.01% 66.98 57.13%

รวม 2,237.59 100.00% 2,489.09 100.00% 2,341.55 100.00% 147.55 6.30%

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 2 

พ.ศ. 2556

% +(-)

รายละเอียด

จ านวนเงิน

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2556ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน
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       สัดส่วนรายได้แยกธุรกิจ 

 

สัดส่วนรายได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 กับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2557 ลดลงจากร้อยละ 21.35 เป็นร้อยละ 19.17 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 73.65 เป็น

ร้อยละ 73.43 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.01 เป็นร้อยละ 7.40 
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1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

 เปรียบเทียบกับปีก่อน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อนจ านวน 22.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.55 สาเหตุมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่

ชะลอตัวจากปัญหาการเมืองต่อเนื่องมาจากปลายปีก่อนจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อีกทั้งขณะนี้มีเพียงคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล ซ่ึงกระทบต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน และ

ความเชื่อมั่นของภาคเอกชน นอกจากนี้การบริโภคของภาคเอกชนยังอ่อนแอในเกือบทุกระดับรายได้ และภาวะหนี้ครัวเรือน

ที่อยู่ในระดับสูงยังคงลดทอนความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือน ท าให้ความต้องการ ซ้ือสินค้าของบริษัทฯ และก าลัง

ซ้ือของลูกค้าภายในประเทศลดลง  

ส่วนยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม G3 ได้แก่ 

สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยประเทศในกลุ่มยุโรปมีการส่ังซื้อสินค้าในไตรมาสนี้จ านวนมาก เพื่อจ าหน่ายในช่วงหน้าร้อน

ระหว่างไตรมาส 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม  – กันยายน ทั้งนี้สินค้าเมลามีนยังได้รับความนิยมสูงขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร 

ภัตตาคาร และโรงแรม ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เพราะสามารถทดแทนภาชนะที่เป็นแก้ว

และเซรามิกที่แตก หรือร้าวได้ง่าย อีกทั้งสินค้าเมลามีนยังมีราคาไม่สูง และสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้ นอกจากนี้ตลาด

ตะวันออกกลางที่เป็นตลาดหลักยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการน าเสนอลวดลายใหม่ส าหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 

ปี ของตราสินค้า Superware ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับจาก

ลูกค้าเป็นอย่างดี จากความนิยมในเรื่องของคุณภาพ และลวดลายที่โดดเด่นกว่าของคู่แข่ง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ

และความไว้วางใจในตัวสินค้าของ Superware มาอย่างยาวนาน อีกทั้งประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางมีการส่ังซื้อสินค้า

จ านวนมากในไตรมาสนี้ เพื่อรองรับเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมในไตรมาส 3 เช่นกัน ซ่ึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่มีความเชื่อว่าต้องเปลี่ยนภาชนะ ถ้วยชามบนโต๊ะอาหารก่อนการถือศีล  

 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 สูงกว่าไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะ

ยอดขายส่งออก เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ การซ้ือเพื่อรองรับช่วงพักร้อนของประเทศในกลุ่มยุโรป และ

การถือศีลอดของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง รวมทั้งมีการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าของบริษัทฯ ช่วงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 2 สาขา คือ ส านักงานใหญ่ ที่ถนนสุขสวัสดิ์ และสาขาโรงงานโคราช  
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2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

 เปรียบเทียบกับปีก่อน 
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจ านวน 103.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.99 เมื่อเปรียบเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะยอดขายบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ( World Cup) ท าให้ผู้ประกอบการน้ าอัดลมรายใหญ่ทั้ง 2 
ราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับ World Cup อย่างรุนแรง เช่น การพิมพ์รหัสใต้ฝา เพื่อส่งชิงรางวัลต่างๆ และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มขนาดใหม่ๆ เพื่อขยาย segment ในตลาดให้มากขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ยอดขายของทั้งกลุ่ม
บริษัทเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เครื่องดื่มน้ าอัดลมที่เป็นขวดสีเรืองแสงเริ่มเป็นที่นิยมและติดตลาดมากขึ้น หลังจากที่เปิดตัวไป
เมื่อปลายปีที่แล้ว ท าให้ยอดขายเติบโตขึ้นเป็นล าดับ ซ่ึงกลุ่มบริษัทก็ได้มีการเพิ่มก าลังการผลิต เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และค าส่ังซื้อจากลูกค้ารายใหม่ 

ส่วนยอดขายบรรจุภัณฑ์อาหารโดยรวมลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ยอดขายของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีฉลาก
ติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรียกว่า IML (In Mould Labeling) มียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาพยนตร์ยอด
นิยมเข้าฉายหลายเรื่อง เช่น Captain America, Amazing Spiderman 2 และ Transformers 4 เป็นต้น ซ่ึงช่วยกระตุ้นยอดขาย
ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม มีการลงทุนขยายธุรกิจห้างสรรพสินค้าใหม่ ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มตลาดสินค้า ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ IML ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น  

ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มอื่นๆ โดยรวมลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปีก่อนมี
ยอดขายลังบรรจุขวด ซ่ึงลูกค้าครบรอบเปลี่ยนลังชุดใหม่ อีกทั้งปีนี้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้
ลูกค้ามีการชะลอการส่งมอบสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ในบางโครงการ และไม่มีงบประมาณการลงทุนในการส่ังซื้อสินค้าจาก
ภาครัฐและหน่วยงานราชการ ประกอบกับการลดการผลิตและขายสินค้ากลุ่ม OEM ตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
ยอดขายสินค้าพาเลทเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับค าส่ังซื้อพาเลทโครงการใหญ่ในไตรมาสนี้ 

 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม สูงกว่าไตรมาส  1 ปี พ.ศ. 2557 สาเหตุหลักเนื่องจากไตรมาส 2 

ยอดขายของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะเป็นช่วง high season ความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มสูงในช่วง

ฤดูร้อน เทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการน้ าอัดลมรายใหญ่  

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

 เปรียบเทียบกับปีก่อน 

ยอดขายกลุ่มธุ รกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนจ านวน 66.98 ล้านบาท  หรือร้อยละ 57.13 เนื่องจากยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะจาก

ธุรกิจเครือข่ายที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 จากสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรมสุขภาพซ่ึง
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ได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์ในไตรมาส

ก่อน และการเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นจ านวนมาก นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสนับสนุนการ

ท างานของนักธุรกิจอิสระก็ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเครือข่ายมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จ านวนนักธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะในกลุ่มของนักธุรกิจวัยรุ่นซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงสามารถสร้างยอดขายได้สูงขึ้นอย่างมาก 

 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 

ยอดขายกลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ สูงกว่าไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องของธุรกิจเครือข่าย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรที่มีศูนย์จ าหน่ายสินค้า

เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อช่วงปลายของไตรมาสก่อน ซ่ึงเริ่มมีรายได้เต็มที่ในไตรมาส 2 เนื่องจาก

ลูกค้ารู้จัก เชื่อมั่นในสินค้า และให้การตอบรับดีขึ้น 

 

2.2 ก าไรจากการขายตามส่วนงาน 

ตารางท่ี 3    ก าไรจากการขายตามส่วนงาน 

ก าไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย

ก าไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 123.48 5.92% 138.64 6.02% 132.38 5.95% 6.27 4.73%

     ผลิตภัณฑเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน 36.39 8.11% 42.99 9.01% 45.52 9.11% (2.53) (5.55%)

     ผลิตภัณฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 87.09 5.32% 95.65 5.23% 86.86 5.04% 8.79 10.12%

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 13.47 8.94% 7.13 3.87% (0.31) (0.26%) 7.44 2,431.05%

รวม 136.95 6.12% 145.78 5.86% 132.07 5.64% 13.71 10.38%

ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 2 

พ.ศ. 2556
จ านวนเงิน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2556

รายละเอียด
จ านวนเงิน
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ก าไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 

13.71 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.38 ดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 5.55 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ของปี

ก่อน และอัตราก าไรต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ 9.11 เป็นร้อยละ 9.01 เนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ยอดขาย

ภายในประเทศที่มีอัตราก าไรสูงกว่ายอดขายส่งออกมีสัดส่วนลดลง ตลอดจนก าลังการผลิตต่ าลง จากการลดลงของค าส่ังซื้อ 

ท าให้อัตราการใช้เครื่องจักรต่ าลง และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายคงที่  

2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2 ของปีก่อน     

ร้อยละ 10.12 และอัตราก าไรต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากร้อยละ 5.04 เป็นร้อยละ 5.23 เนื่องจากค าส่ังซื้อเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ท าให้อัตราการใช้เครื่องจักรเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงลดลง  
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3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์มีก าไรจากการขายในปีนี้เปรียบเทียบกับผลประกอบการเป็นขาดทุน

ของไตรมาส 2 ของปีก่อน และอัตราขาดทุนต่อยอดขายจากปีก่อนซ่ึงมีจ านวนร้อยละ -0.26 เป็นก าไรร้อยละ 3.87 เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของก าไรในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมียอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าในกลุ่มนวัตกรรมเกษตร

และสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูง  

 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางท่ี 4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

งบการเงินรวม หน่วย:ล้านบาท

จ านวนเงิน % ต่อยอดขาย จ านวนเงิน % ต่อยอดขาย จ านวนเงิน % ต่อยอดขาย
จ านวนเงิน 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 304.67            13.62% 342.14              13.75% 302.34              12.91% 39.80 13.16%

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 2 พ.ศ. 2556
รายละเอียด

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2556ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 และไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าแรงประจ าปี เป็นต้น  
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3.  วิเคราะหฐ์านะการเงินรวม 

ตารางท่ี 5  งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,966.81 1,855.46 111.36 6.00%

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,677.27 1,475.14 202.13 13.70%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,360.58 5,295.73 64.84 1.22%

รวมสินทรพัย์ * 10,474.53 10,125.51 349.02 3.45%

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,212.30 823.45 388.85 47.22%

เจ้าหนี้การค้า 1,082.42 950.21 132.21 13.91%

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,766.29 3,030.29 (264.00) (8.71%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 326.31 310.55 15.76 5.07%

รวมหนี้สิน * 5,923.47 5,560.37 363.10 6.53%

ก าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,463.50 1,496.73 (33.23) (2.22%)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 211.04 229.52 (18.48) (8.05%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,551.06 4,565.14 (14.09) (0.31%)
หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงิน

จ านวนเงิน

เปล่ียนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียด จ านวนเงิน 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
% +(-) จ านวนเงิน

  

ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 ประกอบด้วย 

 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ของทั้งบริษัทฯและ

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามในช่วง high season และเทศกาลฟุตบอลโลก (World Cup) 

 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากยอดขายในประเทศที่ลดลงของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน การส ารองวัตถุดิบ 

เพื่อรองรับการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และแม่พิมพ์รอส่งมอบของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  เพิ่มขึ้นจากการจัดหาสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรเพิ่มเติมระหว่างงวดของบริษัท

ย่อย สุทธิด้วยค่าเส่ือมราคาและการจ าหน่ายระหว่างปี  
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 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้น  ตามความต้องการ ของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

บริษัทและการเบิกเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของยอดขาย และการส่ังซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตส าหรับค าส่ังซื้อ

ในไตรมาส 3  

 เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลงจ ากการจ่ายช าระคืนในระหว่างปีตามก าหนด ซ่ึงจ านวนสูงกว่าการ เบิกใช้เงินกู้ที่

จัดหาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน  

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี  

 ก าไรสะสม -ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง จากปีก่อน จ านวน 33.23 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล ของ ผล

ประกอบการปี พ.ศ. 2556 จ านวน 270.99 ล้านบาท สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จ านวน 237.76 ล้านบาท  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล  สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของ ก าไรสุทธิจากผล

ประกอบการ 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557   

 

4. วิเคราะห์สภาพคล่อง 
ตารางท่ี 6   งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) 

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

6 เดือนสิ้นสุด 6 เดือนสิ้นสุด เปล่ียนแปลงจาก

30-ม.ิย.-57 30-ม.ิย.-56 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 420.40 135.12 285.28

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (311.51) (321.80) 10.29

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (124.98) 282.75 (407.73)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธิ (16.09) 96.07 (112.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 437.12 441.29 (4.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 421.03 537.36 (116.34)

รายละเอียด
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ในงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการ การบริหาร

จัดการสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานได้ดีขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการ

ลงทุนในสินทรัพย์ด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น สุทธดิ้วยการจ่ายภาษีที่น้อยลง  

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

สูงขึ้น สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของการจัดหาสินทรัพย์ถาวร  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง  เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว สูงกว่าปีก่อน ขณะที่มีการ

เบิกถอนเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวใหม่ต่ ากว่าปีก่อน  

กลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและ

มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม  และช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถด าเนินงานและ

เติบโตได้โดยไม่ติดขัด  นอกจากนี้   ณ 3 0 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิก

ถอน ซ่ึงประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้หมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 4 พันล้านบาท 

ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ 

5. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

ตารางท่ี 7  อัตราส่วนทางการเงิน  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 งวด 12 เดอืน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลูกค้า (Collection Period) วัน 77.34 71.12 71.74 71.08

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) วัน 78.98 75.33 76.83 70.28

3. ระยะเวลาจ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้า (Payment Period) วัน 44.75 48.62 46.68 45.27

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 111.58 97.83 101.89 96.09

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้ (Return on Equity) % 2.23 2.91 2.35 10.67

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพ่ือการด าเนินงาน % 1.99 2.47 2.11 9.20

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (Debt to Equity) เท่า 1.16 1.30 1.28 1.22

รายการ หน่วย
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1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 97.83 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 101.89 วัน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึง

เท่ากับ 96.09 วัน เนื่องจาก 

1.1) ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 71.12 วัน ใกล้เคียงกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 

และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 71.74 วัน และ 71.08 วัน 

ตามล าดับ จากการบริหารและควบคุมการปล่อยสินเช่ือและติดตามหนี้ 

1.2) ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 75.33 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2556 ซ่ึงเท่ากับ 76.83 วัน จากการระบายสินค้าส าเร็จรูป แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 70.28 วัน จากการจัดเก็บวัตถุดิบและผลผลิตเพื่อรองรับ

ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ลดลง 

1.3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้า ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 48.62 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 46.68 วัน และ 45.27 

วัน ตามล าดับ เนื่องจากการส่ังซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย 

2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.91 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 2.35 ตามผลก าไรที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายปันผล 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.47 เพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 2.11 ตามผลก าไรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้สินทรัพย์เพื่อ

การผลิตที่มากขึ้นตามยอดขาย 

3) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 1.30 เท่า เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 
พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 1.28 เท่า และ 1.22 เท่าตามล าดับ จาก
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ตลอดจนการจ่ายเงินปันผล การเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อ
การลงทุนในสินทรัพย์ด าเนินงานและหมุนเวียนในกิจการ 
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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
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 3 ปี พ.ศ. 2557 

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ตลาดส่งออก  
 คาดว่ายอดขายการส่งออกในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 จะลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากลูกค้า

ในกลุ่มประเทศยุโรปอยู่ในช่วงฤดูพักร้อน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอยู่ในช่วงถือศีลอด  
 อย่างไรก็ตาม ยอดขายจะกลับมาเพิ่มขึ้นในต้นไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับความต้องการซ้ือสินค้า

ในช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ โดยกลุ่มบริษัทยังคงเน้นผลิตและขายสินค้า Life Style ที่สามารถออกแบบลวดลายและ
รูปทรงของสินค้าให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น และน าเสนอสินค้าเพื่อใช้ 
outdoor เนื่องจากมีความทนทาน ไม่แตกง่าย และได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน  

 ส่วนบริษัทย่อยที่ตั้งใหม่ในประเทศอินเดียอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะผลิตสินค้าได้ในช่วงเดือน
ธันวาคมปีนี้ และเริ่มมียอดขายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงบริษัทย่อยในอินเดียจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales 
และ Wholesales ได้มากขึ้น และสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะจากเดิมน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ซ่ึงมี ภาระภาษี
น าเข้าที่สูง อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้มีการยอมรับมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพ ความ
คงทน และความสวยงาม  
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 นอกจากนี้บริษัทฯก าลังผลักดันตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ให้ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความส าเร็จได้แก่ รูปทรงและลวดลายที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค คุณภาพ และการสร้างตราสินค้า (Brand Building) ในตลาด AEC ให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและมีความ
เชื่อถือมากขึ้น 

ตลาดภายในประเทศ  
 คาดว่าจะมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น และมีทิศทางที่จะขยายการเติบโตจากผู้น าธุรกิจชาวต่างประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจซ้ือสินค้าในประเทศจากช่องทางการขายตรง เพื่อน าไปขยายตลาดในประเทศของตนเอง 
เพราะมองเห็นโอกาสในการเสริมรายได้จากธุรกิจนี้ ประกอบกับการขายตรงได้เริ่มน าระบบธุรกิจที่ทันสมัยมาใช้ โดยการ
ขายผ่านทาง online เริ่มใช้การจัดส่งในลักษณะ Home Delivery และการรับสินค้าผ่าน Convenience Store มากขึ้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการเพิ่มรายการสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น  

2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์

เครื่องดื่ม จะลดลงกว่าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็นช่วง low season ของธุรกิจนี้ แต่จะได้
ยอดขายเพิ่มเติมในส่วนของตลาดต่างประเทศจากลูกค้าที่คาดว่าจะเพิ่มจ านวนสั่งซ้ือสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม เช่น 
อินโดนีเซีย เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร  
 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจ ซ่ึงอาหารเจ

ประเภทพร้อมรับประทานนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลกินเจ ดังนั้นจะส่งผลให้ยอดขายสินค้าประเภทกล่อง
อาหาร (Food box) เพิ่มสูงขึ้น 

 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังคงดีขึ้นต่อเนื่องตาม GDP ของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประชากร
มีการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามมีการขยายตัว โดยนักลงทุนต่างชาติเข้าไปขยาย
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ยอดขายสินค้าที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์มีโอกาสเติบโต  

 จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมที่เข้าฉายในช่วงไตรมาส 2 ยังคงเป็นที่นิยมต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3 เช่น 
Guardian of the Galaxy และ Teenage Mutant Ninja Turtles เป็นต้น จะช่วยกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรียกว่า IML (In Mould Labeling) เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเล็งเห็นโอกาสที่จะส่งสินค้าไปเปิดตลาดในประเทศจีนอีกด้วย ซ่ึงคาดว่าจะ
ด าเนินการเร็วๆนี้  

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 คาดว่ายอดขายจะสูงกว่าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะจากลูกค้าหลักจะมีการเปลี่ยนถังบรรจุภัณฑ์

ในไตรมาส 3 นี้ และกลุ่มบริษัทยังได้รับค าส่ังซื้อผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆจากโครงการต่างๆสูงขึ้น  
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3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายจะเติบโตสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑก์ลุ่มนวัตกรรมด้านการเกษตร จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ปัจจุบันมีเพียงผู้ขายรายเดียว
คือ เอสเนเจอร์ และได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจเป็นอย่างดี  

 การขยายตลาดจะ ท าให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าได้อย่างมาก  โดยบริษัทฯมีเป้าหมายใน
การเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าเพิ่มอีกในไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้ และมีกลยุทธ์ เปิดตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ได้แก่ กัมพูชา 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ภายในปลายปี พ.ศ. 2557 ด้วย  

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ลงนามสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศ  และวางแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ในครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงคาดว่าจะมียอดขายสินค้าทันทีหลังการ
วางตลาดและสินค้าจะได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นและกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างมาก 

8. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557  

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 255 7 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปีก่อน  แต่มีเหตุการณ์ส าคัญที่

เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้ 

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) การลงทุนในบริษัทย่อย 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

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

ทะเบียนเพิ่มทุนจาก 120 ล้านรูปี เป็น 240 ล้านรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในระหว่างงวดบริษัทได้จ่าย

ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวบางส่วน เป็นจ านวนเงิน 129.90 ล้านรูปีหรือเทียบเท่ากับ  69.17 ล้านบาท ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100  
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3) การจ่ายเงินปันผล 

ตารางท่ี 8  สรุปเงินปันผลจ่ายใน 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

(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

ช่ือบรษัิท รอ้ยละการถือหุ้น อัตราเงินปันผลต่อหุ้น จ านวนเงินทีจ่่ายทัง้สิ้น

1.00 บาท

ก าหนดจ่าย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ  

       

 

 

 

                    (นายปริญช์ ผลนิวาศ) 

               กรรมการ 


