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ที ่    SITHAI-1101/57 

             14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

เรื่อง ค าช้ีแจง ข้อมูลทางการเงินของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง ข้อมูลทาง การเงิน ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบกับงบการเงิน ในงวด

เดียวกันของปีก่อน ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น 

บริษัทฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ ปีก่อนร้อยละ 

9.32 อัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 19.21 เป็นร้อยละ 19.04 ของยอดขาย อย่างไรก็ตาม ก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 

117.77 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ านวน 118.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 

พ.ศ. 2556 จ านวน 28.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.51 โดยมีก าไรต่อหุ้น 0.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาทต่อหุ้นจากไตรมาส 3 ปี 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีก าไรต่อหุ้น 0.03 บาท และไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ าที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินใน ไตรมาส 3 ปี 

พ.ศ. 2557   
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     ตารางท่ี 1    ภาพรวม 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม         2,489.09          2,440.33          2,232.21 208.12 9.32%

ก าไรขั้นต้น (%) 19.50% 19.04% 19.21% (0.17%) (0.87%)

EBIT (ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)            186.51             168.67             146.68 21.99 14.99%

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่            132.47             118.17               89.86 28.31 31.51%

% ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 5.32% 4.84% 4.03% 0.82% 20.29%

ก าไรต่อหุ้น (บาท)                0.05                 0.04                 0.03                            0.01 33.33%

 ไตรมาส 2 

พ.ศ. 2557

 ไตรมาส 3 

พ.ศ. 2557รายละเอียด

 ไตรมาส 3 

พ.ศ. 2556

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 3 พ.ศ.2556

% +(-)

 

2.   วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 

2.1 รายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกิจ 

ตารางท่ี 2   รายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกิจ 

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน จ านวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย ยอดขาย เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 2,304.87 92.60% 2,263.44 92.75% 2,032.48 91.05% 230.96 11.36%

ผลิตภัณฑเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน 477.08 19.17% 464.18 19.02% 443.07 19.85% 21.11 4.76%

  ผลิตในประเทศ 458.05 18.40% 439.18 18.00% 428.57 19.20% 10.61 2.48%

  ผลิตต่างประเทศ 19.02 0.76% 25.00 1.02% 14.50 0.65% 10.50 72.40%

ผลิตภัณฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 1,827.79 73.43% 1,799.26 73.73% 1,589.41 71.20% 209.85 13.20%

  ผลิตในประเทศ 1,475.27 59.27% 1,458.36 59.76% 1,368.97 61.33% 89.39 6.53%

  ผลิตต่างประเทศ 352.53 14.16% 340.90 13.97% 220.45 9.88% 120.46 54.64%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 184.22 7.40% 176.90 7.25% 199.73 8.95% (22.83) (11.43%)

รวม 2,489.09 100.00% 2,440.33 100.00% 2,232.21 100.00% 208.12 9.32%

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 พ.ศ. 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2556

จ านวนเงิน

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 3 

พ.ศ. 2556

% +(-)

รายละเอียด
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       สัดส่วนรายได้แยกธุรกิจ 

 

สัดส่วนรายได้สายธุรกิจพลาสติกเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 กับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น 

ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากร้อยละ 71.20 เป็นร้อยละ 73.73 แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน

ครัวเรือนลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 19.85 เป็นร้อยละ 19.02 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ลดลงจากร้อย

ละ 8.95 เป็นร้อยละ 7.25 
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1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

 เปรียบเทียบกับปีก่อน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อนจ านวน 21.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.76 สาเหตุมาจากยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจ ไทยมีทิศทาง

ขยายตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพ หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม รวมทั้งการจัดตั้งคณะรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคม ท าให้นโยบายภาครัฐต่างๆมีความชัดเจน การเร่ง

เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนภาครัฐ และการให้ความส าคัญต่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในหลายโครงการ ส่งผลให้ความ

เชื่อมั่นของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น อุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวเพียง

เล็กน้อยเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การฟื้นตัวของการบริโภคในปี พ.ศ. 2557 จึงจ ากัดตัวอยู่ในสินค้า

ประเภทไม่คงทน เช่น อาหาร และของใช้จ าเป็นขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ท าให้ความต้องการ ซ้ือสินค้าของบริษัทฯ และก าลังซื้อ

ของลูกค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่มาก ยอดขายในประเทศของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นมาจากช่องทางธุรกิจขายตรงเป็นหลัก อัน

เนื่องมาจากการปรับทิศทางการด าเนินงานที่สนับสนุนให้ผู้บริหารการขายท ากิจกรรมในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่ม

รายการสินค้าให้มีความหลากหลาย ซ่ึงเป็นสินค้าที่สัมผัสกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่  

ส่วนยอดขายส่งออก การส่งออกของไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก 

1. ข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาต่อไทยกรณีรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ท าให้ไทยถูกปรับลดอันดับจาก

บัญชีกลุ่ม Tier2 ลงมาอยู่ในกลุ่ม Tier3  

2. สหภาพยุโรประงับความร่วมมือกับไทย จากผลของสถานการณ์การเมือง ซ่ึงส่งผลให้การเจรจาเขตการค้าเสรี

ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปอาจต้องล่าช้าออกไป และข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรีอาจไม่สามารถบังคับ

ใช้ได้ทันก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวันแรกที่ไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(Generalised System Preferences: GSP) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นรายได้ของประเทศ ซ่ึงจะกระทบกับผู้

ส่งออกที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น  

3. ช่วงไตรมาส 3 ยังเป็นช่วง low season เนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศในกลุ่มยุโรป และเป็นช่วงถือ

ศีลอดของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง  

อย่างไรก็ตาม ยอดขายส่งออกของบริษัทฯยังคงขยายตัวและมีทิศทางดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาและแถบยุโรป ประกอบกับสินค้าเมลามีนได้รับความนิยมในธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม 

โดยเฉพาะตลาดของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรป เพราะสามารถทดแทนภาชนะที่เป็นแก้วและเซรามิกที่แตก หรือ

ร้าวได้ง่าย มีราคาไม่สูง ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ตลอดจนมีการออกแบบช้ินงานใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดตะวันออก

กลางที่เป็นตลาดหลักก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะลูกค้ามีความนิยมในคุณภาพ และลวดลายที่โดดเด่นกว่าของคู่แข่ง ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในตัวสินค้าของ Superware มาอย่างยาวนาน  
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บริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Co., Ltd มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเน้นการขายสินค้าตรง

กับลูกค้ามากขึ้น โดยไม่ผ่านตัวแทนขาย และสามารถหาตลาดลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น  ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจ

ประเทศเวียดนาม ท าให้ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 

 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 ต่ ากว่าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 

เนื่องจากมีการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าของบริษัทฯ ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ของ 2 สาขา คือ ส านักงานใหญ่ ที่

ถนนสุขสวัสดิ์ และสาขาโรงงานโคราช ขณะที่ยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายส่งออกไปยังตลาดกลุ่ม AEC 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของประเทศเวียดนามก็เพิ่มขึ้นตามการเติบโต

ของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม  

2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

 เปรียบเทียบกับปีก่อน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจ านวน 209.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.20 เมื่อเปรียบเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในช่วงปลายของไตรมาสนี้ เนื่องจากผู้ผลิตน้ าอัดลมราย

ใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แม้ว่าในไตรมาส 3 จะเป็นช่วง low season ก็ตาม นอกจากนี้การเติบโตของเศรษฐกิจ

ในประเทศเวียดนาม ท าให้ผู้บริโภคมีก าลังในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ยอดขายบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ส่วนยอดขายบรรจุภัณฑ์อาหารลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเทศกาลกินเจปีนี้ 

ห้างค้าปลีก และร้านค้าสะดวกซ้ือรายอื่นๆจ าหน่ายอาหารเจพร้อมทานกันมากขึ้น ตามวิถีการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่

นิยมความสะดวกสบาย และตอบสนองกับกระแสความนิยมในการกินเจที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการมองว่าก าลังซื้อของคน

ไทยในเวลานี้เริ่มกลับคืนมาแล้ว แม้ว่าจะยังไม่เต็มที่ก็ตาม ท าให้ผู้ประกอบการต่างๆหันมาแข่งขันกันกระตุ้นบรรยากาศการ

กินเจให้คึกคัก ด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเมนูใหม่มากมายครอบคลุมทั้งอาหารมื้อหลัก รวม

ไปถึงขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งคงราคาสินค้าให้เท่ากับปีก่อน  ท าให้ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

ของลูกค้ารายหลักของบริษัทฯลดลง ประกอบกับในปีนี้ลูกค้ารายหลักของบริษัทฯประชาสัมพันธ์เปิดตัวอาหารเจให้

ผู้บริโภครับรู้ล่าช้ากว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม ยอดขายส่งออกของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้

นวัตกรรมการผลิตที่เรียกว่า IML (In Mould Labeling) มียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าได้รับความนิยมโดยเฉพาะใน

ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม  

ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มอื่นๆ โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้รับ
ค าส่ังซื้อพิเศษของลังบรรจุขวดและเฟอร์นิเจอร์พลาสติกเพิ่มขึ้น  
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 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 

สาเหตุหลักเนื่องจากไตรมาส 2 เป็นช่วง high season ส าหรับยอดขายของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ตามความต้องการที่สูงในการ

บริโภคเครื่องดื่มในช่วงฤดูร้อน เทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมการส่งเสริมการขายอย่างรุนแรงของผู้ประกอบการน้ าอัดลม

รายใหญ่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก  

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

 เปรียบเทียบกับปีก่อน 

ยอดขายกลุ่มธุ รกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนจ านวน 22.83 ล้านบาท  หรือร้อยละ 11.43 สาเหตุหลักมาจากยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพ์ทั้งของ

บริษัทฯและบริษัทย่อยที่ลดลง ซ่ึงเป็นไปตามยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศที่ลดลง เนื่องจากตลาดรถยนต์ในประเทศไทย

ยังคงอยู่ในช่วงที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และจากผลกระทบของโครงการรถคันแรกที่ได้เร่งอุปสงค์การ

ซ้ือรถไปในช่วงก่อนหน้า ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ครัวเรือนต่างๆ ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รูปโฉมใหม่ รวมถึง

การปรับเปลี่ยนบางส่วน (Minor Change) ในปีนี้มีจ านวนน้อยกว่าปีก่อน และยังไม่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้

เท่าที่ควร นอกจากนี้ตามนโยบายของบริษัทฯในการยกเลิกการผลิตและขายสินค้าในกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ตั้งแต่ไตรมาส 2 

ปี พ.ศ. 2556 ท าให้ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 ลูกค้าเร่งการส่ังซื้อแม่พิมพ์ที่ใช้ส าหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจ านวนมาก 

ส่วนยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากธุรกิจเครือข่ายที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 จากสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรมสุขภาพซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์ในไตรมาสแรกของปีนี้ และการเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตร

เพิ่มขึ้น ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นช่วงเริ่มต้นของการขยายธุรกิจของนักธุรกิจ

ต่างชาติกลุ่มใหม่ๆเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท างานของนักธุรกิจอิสระก็

ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเครือข่ายมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วย จ านวนนักธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของนักธุรกิจ

วัยรุ่นซ่ึงมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงสามารถสร้างยอดขายให้สูงขึ้นอย่างมาก 

 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 

ยอดขายกลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 จากยอดขายของธุรกิจ

เครือข่ายที่ลดลง เนื่องจากในไตรมาส 2 เป็นช่วงแรกของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงทดลองสินค้าใหม่ และมีการ

จัดการส่งเสริมการขายจ านวนมาก ประกอบกับในไตรมาส 2 สมาชิกนักธุรกิจปรับขึ้นต าแหน่งจ านวนมาก ในขณะที่      

ไตรมาส 3 นี้ บริษัทฯได้ลดการจัดการส่งเสริมการขายลง และสมาชิกนักธุรกิจเน้นการรักษายอดส่ังซื้อ 
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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 138.64 6.02% 103.61 4.58% 92.15 4.53% 11.46 12.44%

     ผลิตภัณฑเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน 42.99 9.01% 38.97 8.40% 23.35 5.27% 15.62 66.91%

     ผลิตภัณฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 95.65 5.23% 64.64 3.59% 68.80 4.33% (4.16) (6.04%)

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 7.13 3.87% 8.61 4.87% 15.54 7.78% (6.93) (44.57%)

รวม 145.78 5.86% 112.23 4.60% 107.69 4.82% 4.54 4.21%

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 พ.ศ. 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 3 

พ.ศ. 2556
จ านวนเงิน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2556

รายละเอียด
จ านวนเงิน
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ก าไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 4.54 

ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.21 ดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.91 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 3 

ของปีก่อน และอัตราก าไรต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.27 เป็นร้อยละ 8.40 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่มีอัตรา

ก าไรสูงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ยอดขายส่งออกของกลุ่มบริษัทก็เพิ่มขึ้น ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ของปีก่อน ร้อยละ 

6.04 และอัตราก าไรต่อยอดขาย ลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 4.33 เป็นร้อยละ 3.59 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน     

ยานยนต์ของบริษัทย่อยลดลง ตามภาวะตลาดรถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัว และผลกระทบของโครงการรถคันแรกและภาวะ

หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น  รวมทั้งสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตราก าไรสูงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และระบบโลจิสติกส์ 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

ก าไรจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 3 ของปีก่อน  ร้อยละ 

44.57 และอัตราก าไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 7.78 เป็นร้อยละ 4.87 เนื่องจากการลดลงของก าไรในสาย งาน

แม่พิมพ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามภาวะการชะลอตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศ และนโยบายการลดการผลิตและ

ขายสินค้ากลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ จึงมีการขายแม่พิมพ์ให้ลูกค้าในไตรมาส 3 ของปีก่อนจ านวนมาก  

 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางท่ี 4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

งบการเงินรวม หน่วย:ล้านบาท

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

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 342.14             13.75% 346.46           14.20% 320.79            14.37% 25.67 8.00%

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 พ.ศ. 2557
รายละเอียด

ไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 3 พ.ศ. 2556
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 และไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจการขายตรง ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าแรงประจ าปี  

3.  วิเคราะหฐ์านะการเงินรวม 

ตารางท่ี 5  งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

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

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,966.92 1,855.46 111.47 6.01%

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,708.53 1,475.14 233.39 15.82%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,359.96 5,295.73 64.22 1.21%

รวมสินทรพัย์ * 10,470.66 10,125.51 345.15 3.41%

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,359.09 823.45 535.64 65.05%

เจ้าหนี้การค้า 874.95 950.21 (75.26) (7.92%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,721.36 3,030.29 (308.94) (10.19%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 334.19 310.55 23.63 7.61%

รวมหนี้สิน * 5,807.69 5,560.37 247.32 4.45%

ก าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,581.67 1,496.73 84.95 5.68%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 210.38 229.52 (19.15) (8.34%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,662.97 4,565.14 97.82 2.14%
หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

จ านวนเงินจ านวนเงิน

เปล่ียนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียด จ านวนเงิน 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
% +(-) 

  

ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ฐานะการเงินรวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 

 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของยอดขาย โดยเฉพาะจาก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ของทั้ง

บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เนื่องจากผู้ผลิตน้ าอัดลมรายใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายต่อเนื่องจนถึงปลายปี  
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 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อรองรับยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในช่วงปลายปีที่มี

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และสินค้าส าเร็จรูปกลุ่มแม่พิมพ์รอส่งมอบของบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้น 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  เพิ่มขึ้นจากการ จัดหาสินทรัพย์ ประเภทเครื่องจักรเพิ่มเติมระหว่างงวดของกลุ่ม

บริษัท สุทธิด้วยค่าเส่ือมราคาและการจ าหน่ายระหว่างปี  

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้น  ตามความต้องการ ของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

บริษัทและการเบิกเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการส่ังซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จ าเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่

กับการเจรจาระยะเวลาช าระหนี้ที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มบริษัทได้ราคาวัตถุดิบที่ดีขึ้น  

 เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลงจ ากการจ่ายช าระคืนในระหว่างปีตามก าหนด ซ่ึงจ านวนสูงกว่าการ เบิกใช้เงินกู้ที่

จัดหาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน  

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี  

 ก าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 84.95 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิส่วนที่

เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 จ านวน 355.94 ล้านบาท สุทธิ

ด้วยการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี พ.ศ. 2556 จ านวน 270.99 ล้านบาท  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล  สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของ ก าไรสุทธิจากผล

ประกอบการ 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557   
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4. วิเคราะห์สภาพคล่อง 
ตารางท่ี 6   งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) 

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

9 เดือนสิ้นสุด 9 เดือนสิ้นสุด เปล่ียนแปลงจาก

30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-56 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 444.45 386.84 57.61

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (541.80) (647.63) 105.83

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (14.79) 345.50 (360.29)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธิ (112.14) 84.71 (196.85)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 437.12 441.29 (4.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 324.98 526.00 (201.02)

รายละเอียด

 
 ในงวด 9 เดือน ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการ การบริหาร

จัดการสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานได้ดีขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการ

ลงทุนในสินทรัพย์ด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการจ่ายภาษีที่ลดลง  

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

สูงขึ้น ตลอดจนการจัดหาสินทรัพย์ถาวรที่มีจ านวนเงินลดลง  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง  เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว สูงกว่าปีก่อน ขณะที่มีการ

เบิกถอนเงินกู้ยืมระยะส้ันรวมกับเงินกู้ยืมระยะยาวใหม่ต่ ากว่าปีก่อน  

กลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและ

มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม  และช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถด าเนินงานและ

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

ถอน ซ่ึงประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้หมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 4 พันล้านบาท 

ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ 
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5. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

ตารางท่ี 7  อัตราส่วนทางการเงิน  (Key Financial Ratio)  

 

5.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 110.51 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 

ปี พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 108.22 วัน และ 96.09 วัน 

ตามล าดับ เนื่องจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 72.54 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 

2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 70.41 วัน และ 71.08 วัน 

ตามล าดับ ตามการขยายตัวของยอดขายโดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เนื่องจากผู้ผลิต

น้ าอัดลมรายใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องจนถึงปลายปี 

2) ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 77.83 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 

2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 76.73 วัน และ 70.28 วัน 

ตามล าดับ จากการผลิตเพื่อรองรับยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในช่วงปลายปีที่มีเทศกาล

คริสต์มาสและปีใหม่ และสินค้าส าเร็จรูปกลุ่มแม่พิมพ์รอส่งมอบของบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้น 

3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้า ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 39.86 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 38.93 วัน แต่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556 ซ่ึงเท่ากับ 45.27 วัน จากการส่ังซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณการผลิต 
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5.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.53 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 2.02 ตามผลก าไรที่เพิ่มขึ้นและสุทธิจากการจ่ายปันผลประจ าปี 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.20 เพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 1.78 ตามผลก าไรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้สินทรัพย์เพื่อ

การผลิตที่มากขึ้นตามยอดขาย 

5.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 1.25 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
ระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากับ 1.22 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันและเจ้าหนี้อื่น 
ตลอดจนการจ่ายเงินปันผล 

6. การจัดการความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

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

2) ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเ กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการท างานของพนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินค่าล่วงเวลา 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 
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7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 

7.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ตลาดส่งออก  
 คาดว่ายอดขายการส่งออกในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็น

ช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงผู้บริโภคจะจับจ่ายใช้สอยเพื่อเลือกหาของขวัญให้แก่กัน และสินค้าเมลามีนก็เป็นหนึ่ง
ตัวเลือกที่คู่ควรและเหมาะเป็นของขวัญของฝาก ประกอบกับจะมีการยกเลิก  GSP จึงท าให้ลูกค้ากลุ่มยุโรปมีการซ้ือกักตุน
สินค้าไว้มากขึ้น เพื่อประหยัดภาษีน าเข้า นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจะมีการน าเสนอลวดลายใหม่ส าหรับปี พ.ศ. 2558 โดยยังคง
เน้นผลิตและขายสินค้า Life Style ที่สามารถออกแบบลวดลายและรูปทรงของสินค้าให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสินค้าเพื่อใช้ outdoor เนื่องจากมีความทนทาน และไม่แตกง่าย ซ่ึงได้รับความนิยมมาก
ขึ้นในปัจจุบัน  

 ส่วนบริษัทย่อยที่ตั้งใหม่ในประเทศอินเดียอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะผลิตสินค้า และเริ่มมี
ยอดขายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงบริษัทย่อยในอินเดียจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesales ใน
ประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะจากเดิมน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ซ่ึงมี ภาระภาษีน าเข้า ที่สูง 
อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพ ความคงทน 
และความสวยงาม เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต  

 นอกจากนี้บริษัทฯก าลังผลักดันการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว 
พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจัยแห่งความส าเร็จได้แก่ รูปทรงและลวดลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่
ละภูมิภาค คุณภาพ และการสร้างตราสินค้า (Brand Building) ในตลาด AEC ให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและมีความเชื่อถือมากขึ้น  

ตลาดภายในประเทศ  
 คาดว่าจะมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น และมีทิศทางที่จะขยายการเติบโตจากผู้น าธุรกิจในช่องทางขายตรงที่เป็น

ชาวต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจซ้ือสินค้าจากไทย เพื่อไปขยายตลาดในประเทศของตนเอง เพราะ
มองเห็นโอกาสในการเสริมรายได้จากธุรกิจนี้ ประกอบกับธุรกิจขายตรงมีการน าระบบที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น อาทิ ขายผ่าน
ทาง online การจัดส่งในลักษณะ Home Delivery และการรับสินค้า ได้ที่ร้านสะดวกซ้ือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินธุรกิจ มีการเพิ่มรายการสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น  รวมถึงกิจกรรมการสนับสนุนผู้บริหารการขายให้
สามารถกระตุ้นยอดขาย 

 ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าจ านวน 3 แห่งในไตรมาส 4 โดยช่วงปลายเดือน
ตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนที่โรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมที่โรงงาน
สุขสวัสดิ์ ส านักงานใหญ่ และช่วงกลางเดือนธันวาคมที่โรงงานโคราช จังหวัดนครราชสีมา 

 บริษัทฯมีแผนการลงทุนเปิดร้านขายสินค้าจากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet ขนาดใหญ่ที่ชลบุรี ซ่ึงจะ
รวบรวมสินค้าจากโรงงานทั้งของบริษัทฯและสินค้าจากบริษัทชั้นน าอื่นๆ  คาดว่าจะเริ่มเปิดจ าหน่ายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 
2558 เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและเสริมสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทฯให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
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7.2 ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์

เครื่องดื่ม จะ สูงกว่าไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากกลับเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจนี้ ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่ และการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องจากไตรมาสนี้จนถึงปลายปีของผู้ผลิตน้ าอัดลมรายใหญ่ 
ประกอบกับยอดขายในประเทศเวียดนามก็ยังคงเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯลงทุนสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 แห่งที่
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มผลิตและมีรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 

ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร  
 ยอดขาย จะเพิ่มสูงขึ้นใน ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเข้าสู่ช่วง high season ได้แก่ เทศกาล

คริสต์มาส และปีใหม่ ซ่ึงจะมีการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยที่สูงขึ้น ประกอบกับในปีนี้มีเทศกาลกินเจ 2 รอบ ซ่ึงรอบ
ที่สองนี้จะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน จึงเป็นโอกาสดีของบริษัทฯที่จะได้ยอดขายสินค้าประเภท
กล่องอาหาร (Food box) ให้ผู้ประกอบการด้านอาหารรายใหญ่เพิ่มขึ้น ตามกระแสการกินเจที่แพร่หลาย และความนิยม
อาหารพร้อมทานของผู้บริโภค 

 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังคงดีขึ้นต่อเนื่องตาม GDP ของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประชากร
มีการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามมีการขยายตัว โดยนักลงทุนต่างชาติเข้าไปขยาย
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ยอดขายสินค้าที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์มีโอกาสเติบโต และช่วยกระตุ้นยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรียกว่า IML (In Mould Labeling)  

ผลิตภัณฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมอื่น 
 ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายลังอุตสาหกรรมให้ลูกค้าลุ่ม Modern Trade และสินค้า

ประเภทแลกซ้ือหรือของแถม (Premium) จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพ การบริโภค
ภายในประเทศขยายตัว และเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ ยอดขายถังบรรจุสีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น  

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 

 ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายจะเติบโตสูงขึ้น จากธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมีการขยายตัว อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มนวัตกรรมด้านการเกษตร ที่จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเติม ซ่ึงล้วนเป็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอินทรีย์ส าหรับก าจัดหญ้าและวัชพืช ปัจจุบัน มีเพียงผู้ขายรายเดียว ในประเทศไทยคือ  เอสเนเจอร์  
คาดว่าจะ ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจ เครือข่าย เป็นอย่างดี  และสามารถดึงดูดความสนใจของนักธุรกิจอื่นภายนอก
องค์กรให้เข้าสู่ธุรกิจเอสเนเจอร์ด้วย  

 การขยายตลาดจะ ท าให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าได้อย่างมาก  โดยบริษัทฯมีเป้าหมายใน
การเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าเพิ่มอีกในไตรมาส 4 นี้ จากที่มีอยู่ประมาณ 500 แห่ง และมีกลยุทธ์ผลักดันสินค้ากลุ่ม
เกษตรกรรมให้เติบโตในตลาดกลุ่มประเทศ AEC ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ภายในปลายปี พ.ศ. 2557  
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 บริษัทฯมีโครงการเปิดตัวสินค้าใหม่อื่นๆเพิ่มเติม โดยได้ลงนามสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพ (Cell Food) ที่มีช่ือเสียงและได้รางวัลรับประกันคุณภาพจากต่างประเทศ  ซ่ึงบริษัทฯได้รับ
ลิขสิทธ์ิเป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่าย รวมถึงสิทธ์ิในการท าการตลาดแต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะ ได้รับความ
นิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นและกลุ่มคนรักสุขภาพ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของนักธุรกิจ ที่เรียกว่า 
ระบบ Super IT ซ่ึงจะรองรับการท างานบนสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

8. เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557  

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 255 7 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปีก่อน  แต่มีเหตุการณ์ส าคัญที่

เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้ 

8.1 การลงทุนในบริษัทย่อย 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่ม

ทุนจาก 120 ล้านรูปี เป็น 400 ล้านรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 129.90 ล้านรูปีหรือเทียบเท่า

กับ 69.17 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100  

 Srithai (Vietnam) Company Limited 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนเพิ่มใน Srithai 

(Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ านวน 20.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

100.00 โดยบริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็น 40.00 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

8.2 บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ Srithai (Vietnam) Company Limited 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่ในประเทศเวียดนามเพื่อผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียนไม่

เกิน 20.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และบริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 บริษัทจัดตั้งใหม่นี้จะมี

สถานะเป็นบริษัทย่อยของ Srithai (Vietnam) Company Limited และของบริษัทฯ บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทใหม่ 
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9. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

9.1 การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private 

Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงิน 59.98 ล้านรูปี หรือเทียบเท่ากับ 32.03 ล้านบาท 

 Srithai (Vietnam) Company Limited 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมใน Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 98.34 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 100.00 โดยเป็นการจ่ายช าระค่าหุ้นที่บริษัทย่อยจดทะเบียนเพิ่มทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  

       

 

 

                    (นายปริญช์ ผลนิวาศ) 

               กรรมการ 


