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ท่ี     SITHAI-0201/58 

             27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 

เร่ือง คาํช้ีแจงงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2557 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบกบังบการเงินของปีก่อน ท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษัทย่อย 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.76 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 19.59 เป็นร้อยละ 19.18 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีจาํนวน 487.48 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรสุทธิเฉพาะ

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 470.06 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 16.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.47 

โดยมีกาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท ลดลง 0.01 บาทต่อหุน้จากปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุน้ 0.18 บาท 

รายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํในปี พ.ศ. 2557 คือรายการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ จากมูลค่าหุน้ท่ี

ตราไวเ้ดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยมีจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 270,990,480 หุน้ 

เป็น 2,709,904,800 หุน้ และมิไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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    ตารางที่ 1    ภาพรวม 

งบกาํไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน

เพิม่ขึน้(ลดลง)

ยอดขายรวม        9,750.93        9,397.42 353.51 3.76%

กาํไรขั้นตน้ (%) 19.18% 19.59% (0.41%) (2.11%)

EBIT (กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี)           707.30           738.32 (31.02) (4.20%)

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่           470.06           486.97 (16.92) (3.47%)

% กาํไรสุทธิต่อยอดขาย 4.82% 5.18% (0.36%) (6.97%)

กาํไรต่อหุ้น (บาท)               0.17               0.18 (0.01) (5.56%)

เปลีย่นแปลงจากปี พ.ศ.2556

% +(-)

 ปี พ.ศ.2556
รายละเอยีด

 ปี พ.ศ.2557

2.   วเิคราะห์ผลการดําเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2557 

2.1 รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

ตารางที ่2   รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน จํานวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย เพิม่ขึน้(ลดลง)

สายธุรกจิพลาสติก 9,076.43 93.08% 8,755.94 93.17% 320.50 3.66%

ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 1,952.40 20.02% 2,008.74 21.38% (56.34) (2.80%)

  ผลิตในประเทศ 1,863.26 19.11% 1,944.39 20.69% (81.13) (4.17%)

  ผลิตต่างประเทศ 89.14 0.91% 64.35 0.68% 24.80 38.53%

ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม 7,124.03 73.06% 6,747.20 71.80% 376.83 5.59%

  ผลิตในประเทศ 5,829.47 59.78% 5,676.14 60.40% 153.33 2.70%

  ผลิตต่างประเทศ 1,294.56 13.28% 1,071.06 11.40% 223.50 20.87%

สายธุรกจิซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์ 674.50 6.92% 641.49 6.83% 33.01 5.15%

รวม 9,750.93 100.00% 9,397.42 100.00% 353.50 3.76%

ปี พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน

เปลีย่นแปลงจากปี พ.ศ. 2556

% +(-)

ปี พ.ศ. 2556

จํานวนเงิน

รายละเอยีด
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         สัดส่วนรายได้แยกธุรกจิ 

 

สัดส่วนรายไดท้ั้งของสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์ปรียบเทียบปี พ.ศ. 

2557 ใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2556 โดยสายธุรกิจพลาสติกประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมสัดส่วนรายได้

สูงข้ึนจากร้อยละ 71.80 เป็นร้อยละ 73.06 แต่กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสัดส่วนรายไดล้ดลงจากร้อยละ 21.38 เป็น

ร้อยละ 20.02 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพส์ดัส่วนรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.83 เป็นร้อยละ 6.92 
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1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 56.34 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 2.80 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายในประเทศท่ีลดลงจากช่องทางการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย และช่องทางธุรกิจ

ขายตรง เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในช่วงคร่ึงปีแรก ซ่ึงแมว้่าหลงัการจดัตั้งรัฐบาล 

เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 เร่ิมทรงตวั และในไตรมาส 4 มีการฟ้ืนตวัของการลงทุนภาคเอกชน และการเร่งใชจ่้าย

งบประมาณของภาครัฐ แต่การบริโภคของภาคครัวเรือนยงัขยายตวัเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ใน

ระดบัสูง ราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนซ่ึงมีความคงทน ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือสินคา้

ของบริษทัฯและกาํลงัซ้ือของลูกคา้ภายในประเทศชะลอตวั 

อย่างไรก็ตาม ยอดขายส่งออกสูงกว่าปีก่อน จากตลาดหลกัท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น ตาม

การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา มีแนวโนม้ขยายตวัไดอ้ยา่งแขง็แกร่งตามภาวะการจา้งงานท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการใชจ่้ายภาคครัวเรือน ขณะเดียวกนัเศรษฐกิจญ่ีปุ่นก็เร่ิมมีสัญญาณฟ้ืนตวัดีข้ึนหลงัจากไดรั้บผลกระทบ

จากการข้ึนภาษีการคา้ในช่วงไตรมาส 2 รวมถึงความตั้งใจของรัฐบาลญ่ีปุ่นท่ีจะผลกัดนัใหเ้งินเยนอ่อนค่าลง ซ่ึงจะเป็นผลดี

ต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจญ่ีปุ่นเช่นกนั ในขณะท่ีเศรษฐกิจยโูรโซนยงัมีแนวโนม้ชะลอตวัต่อเน่ืองจากคร่ึงปีแรก อยา่งไรก็

ตาม ตลาดยโุรปกเ็ป็นตลาดท่ีมีการเติบโตของยอดขายของกลุ่มบริษทัสูงมาก โดยบริษทัฯไดข้ยายสินคา้ไปยงัตลาดกลุ่มใหม่

มากข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มตลาด HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ซ่ึงเนน้คุณภาพ และความเช่ือถือในการส่งมอบ สินคา้

เมลามีนไดรั้บความนิยมมากในธุรกิจร้านอาหาร ภตัตาคาร เพราะสามารถทดแทนภาชนะท่ีเป็นแกว้และเซรามิกท่ีแตก หรือ

ร้าวไดง่้าย มีราคาไม่สูง ใชก้บัเคร่ืองลา้งจานได ้ตลอดจนมีการออกแบบช้ินงานรูปแบบใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัจะมี

การยกเลิก GSP จึงทาํใหลู้กคา้กลุ่มยโุรปมีการซ้ือกกัตุนสินคา้ 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Co., Ltd มียอดขายเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากเนน้การขายสินคา้ตรง

กบัลูกคา้ โดยไม่ผา่นตวัแทนขาย การไดต้ลาดลูกคา้ใหม่ รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม ทาํใหผู้บ้ริโภคมี

การจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มข้ึน อีกทั้งตลาดกลุ่ม AEC เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง 

2) ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจาํนวน 376.83 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.59 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน จากยอดขายบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปี พ.ศ. 2557 เป็นปีท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก (World Cup) 

ทาํใหผู้ป้ระกอบการผลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่ 2 ราย จดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆออกมาแข่งขนักนัในตลาดอยา่งรุนแรง 

เพือ่กระตุน้ยอดขาย 
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ส่วนยอดขายบรรจุภณัฑอ์าหารลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตวัเพียง

เล็กนอ้ย กาํลงัซ้ือภายในประเทศยงักลบัมาไม่เต็มท่ี รวมถึงผูป้ระกอบการอาหารท่ีประสบปัญหาเร่ืองวตัถุดิบในการผลิต 

และปัญหาแรงงานประมงเถ่ือน จึงทาํใหไ้ม่สามารถผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกต็าม ยอดขายส่งออกของผลิตภณัฑบ์รรจุ

ภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ โดยใชน้วตักรรมการผลิตท่ีเรียกว่า IML (In Mould Labeling) มียอดขายเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากสินคา้ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

ยอดขายผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ โดยรวมลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในช่วง

หลงัของปี พ.ศ. 2557 ท่ีเม็ดพลาสติกราคาลดลงตามราคานํ้ ามนัดิบ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบสําคญั ทาํให้ผูป้ระกอบการชะลอการ

สั่งซ้ือสินคา้ เพื่อรอใหไ้ดร้าคาสินคา้ท่ีถูกลง กลุ่มสินคา้ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีมียอดขายลดลง ไดแ้ก่ ลงับรรจุขวด ซ่ึงลูกคา้

ครบรอบเปล่ียนลงัชุดใหม่ เปลือกหมอ้แบตเตอร่ี จากผลกระทบการผลิตรถยนตใ์นตลาดน้อยลง ถงัขยะและเฟอร์นิเจอร์ 

เน่ืองจากไม่มีงบประมาณจากภาครัฐในการจดัซ้ือ ประกอบกบัการลดการผลิตและขายสินคา้กลุ่ม OEM ตามนโยบายของ

บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม สินคา้พาเลท ลงัอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ ์Take Away มียอดขายเพิ่มข้ึน เป็นผลจากกลยทุธ์ท่ี

บริษทัใชใ้นการร่วมพฒันาออกแบบสินคา้ และระบบขนส่งกบัลกูคา้ 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Co., Ltd มียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะยอดขายบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ผูบ้ริโภคมีกาํลงัในการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน และกระแสการ

แข่งขนัฟุตบอลโลก นอกจากน้ีธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามมีการขยายตวั จากนกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้ไปขยาย

ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ ส่งผลให้ยอดขายสินคา้ท่ีเก่ียวกับโรงภาพยนตร์มีโอกาสเติบโต และช่วยกระตุ ้นยอดขายของ

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ IML   

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

ยอดขายกลุ่มธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 33.01 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.15 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะจากธุรกิจ

เครือข่ายท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากสินคา้กลุ่มนวตักรรมเกษตรและนวตักรรมสุขภาพซ่ึงไดรั้บความ

นิยมอยา่งมาก อนัเป็นผลมาจากการเปิดตวัสินคา้ใหม่ของทั้งสองกลุ่มผลิตภณัฑใ์นปีน้ี ปัจจุบนับริษทัฯเป็นผูข้ายเพียงราย

เดียวในประเทศไทยของผลิตภณัฑน์วตักรรมเกษตรอินทรียส์าํหรับกาํจดัหญา้และวชัพืช มีการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้กลุ่ม

นวตักรรมเกษตรเพิ่มข้ึน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงยงัเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการขยาย

ธุรกิจของนกัธุรกิจต่างชาติกลุ่มใหม่ๆเขา้สู่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากน้ีการจดักิจกรรมสนบัสนุนการทาํงาน
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ของนกัธุรกิจอิสระก็ช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจเครือข่ายมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด ทาํใหเ้พิ่มจาํนวนนกัธุรกิจ โดยเฉพาะใน

กลุ่มของนกัธุรกิจวยัรุ่น ซ่ึงสามารถสร้างยอดขายใหสู้งข้ึนอยา่งมาก 

ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพท์ั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีลดลง เป็นไปตามการลดลงของยอดการผลิต

รถยนตใ์นประเทศ เน่ืองจาก 

1. ตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยยงัคงอยูใ่นช่วงท่ีชะลอตวัตามเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 

2. ผลกระทบของโครงการรถคนัแรกท่ีไดเ้ร่งอุปสงค์การซ้ือรถไปในปีก่อน ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระหน้ีให้แก่

ครัวเรือน 

3. การเปิดตวัรถยนตรู์ปโฉมใหม่ และการปรับเปล่ียนบางส่วน (Minor Change) ในปีน้ีมีจาํนวนนอ้ยกว่าปี

ก่อน และยงัไม่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดเ้ท่าท่ีควร  

4. นโยบายของบริษทัฯท่ียกเลิกการผลิตสินคา้ในกลุ่มช้ินส่วนยานยนตต์ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 

2.2 กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

ตารางที ่3    กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

กาํไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย

กาํไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกจิพลาสติก 509.41 5.61% 544.62 6.22% (35.21) (6.47%)

     ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 178.82 9.16% 188.07 9.36% (9.24) (4.91%)

     ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม 330.58 4.64% 356.55 5.28% (25.97) (7.28%)

  สายธุรกจิซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์ 23.99 3.56% 48.74 7.60% (24.75) (50.78%)

รวม 533.40 5.47% 593.36 6.31% (59.96) (10.11%)

ปี พ.ศ. 2556

จํานวนเงิน
รายละเอยีด

เปลีย่นแปลงจากปี พ.ศ. 2556

จํานวนเงิน

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-) 

ปี พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน
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กาํไรจากการขายตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ลดลง 59.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.11 

ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 4.91 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และอตัรา

กาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 9.36 เป็นร้อยละ 9.16 เน่ืองจากยอดขายภายในประเทศท่ีมีอตัรากาํไรสูงมีสัดส่วนลดลง 

จากกาํลงัซ้ือท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทาํใหป้ระชาชนระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ส่งผลใหใ้ชก้าํลงัการผลิตไม่

เต็มท่ี ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยจึงสูงข้ึน ตลอดจนการขายส่งออกของกลุ่มบริษทัท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่า เน่ืองจากเป็น

งานรับจา้งผลิต มีสดัส่วนยอดขายเพิ่มข้ึน   

 



- 9/21 - 

2) ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนร้อยละ 7.28 และอตัรา

กาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 5.28 เป็นร้อยละ 4.64 เน่ืองจากสัดส่วนยอดขายกลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสูง 

เช่น ถงัขยะ แบตเตอร่ี ถงัสี เป็นตน้ ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนตามกาํลงัซ้ือท่ีลดลง และยงัไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณอยา่ง

เต็มท่ีสําหรับการลงทุนโครงการใหญ่ๆ ประกอบกบัอุตสาหกรรมรถยนต์หดตวั จากผลกระทบของโครงการรถคนัแรก 

ภาวะหน้ีสินครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึน และอสงัหาริมทรัพยย์งัไม่มีการขยายตวัเท่าท่ีควร ทาํใหใ้ชก้าํลงัการผลิตไม่เตม็ท่ี 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

กาํไรจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ร้อยละ 50.78 และอตัรา

กาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 7.60 เป็นร้อยละ 3.56 เน่ืองจากการลดลงของกาํไรในสายงานแม่พิมพข์อง

บริษทัฯและบริษทัย่อย ตามภาวะการชะลอตวัของตลาดรถยนตใ์นประเทศ รวมถึงนโยบายการลดการผลิตและขายสินคา้

กลุ่มช้ินส่วนยานยนตข์องบริษทัฯ   

 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่4    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

งบการเงินรวม หน่วย:ล้านบาท

จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย
จํานวนเงิน 

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,336.71           13.71% 1,247.78           13.28% 88.93 7.13%

ปี พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงจากปี พ.ศ. 2556
รายละเอยีด

ปี พ.ศ. 2557

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 เกิดจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน
จากกลุ่มธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจการขายตรง เน่ืองจากมีการจดังานเปิดตวัสินคา้ การจดัอบรมผูป้ระกอบการ เงินรางวลั 
และค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพิ่มข้ึน ค่าใชจ่้ายในการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึนตามยอดขาย และ
การปรับข้ึนเงินเดือน ค่าแรงประจาํปี  
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3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่5  งบแสดงฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

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

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 1,992.36 1,855.46 136.91 7.38%

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,599.49 1,475.14 124.35 8.43%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,373.05 5,295.73 77.32 1.46%

รวมสินทรัพย์ * 10,516.04 10,125.51 390.53 3.86%

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 1,452.30 823.45 628.85 76.37%

เจา้หน้ีการคา้ 968.42 950.21 18.21 1.92%

เงินกูย้มืระยะยาว 2,575.10 3,030.29 (455.19) (15.02%)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 296.57 310.55 (13.99) (4.50%)

รวมหนีสิ้น * 5,783.93 5,560.37 223.56 4.02%

กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,674.79 1,496.73 178.07 11.90%

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 225.67 229.52 (3.85) (1.68%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,732.11 4,565.14 166.97 3.66%
หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

เปลีย่นแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอยีด จํานวนเงิน 

เพิม่ขึน้ (ลดลง)
% +(-) จํานวนเงินจํานวนเงิน

  

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย  

 ลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน ตามการขยายตวัของยอดขายโดยเฉพาะจากผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของทั้ ง

บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

ขายต่อเน่ืองจนถึงปลายปี ประกอบกบัลูกหน้ีของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากโครงการ

ใหญ่ตอนปลายปี 
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 สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อรองรับการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

ตามการเติบโตของยอดขาย และสินคา้สาํเร็จรูปกลุ่มแม่พิมพร์อส่งมอบของบริษทัยอ่ยเพิ่มสูงข้ึน 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมระหว่างงวดของกลุ่ม

บริษทั สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่ายระหวา่งปี  

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้ นเพ่ิมข้ึน ตามความตอ้งการของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

บริษทัและการเบิกเงินกูย้มืระยะสั้น 

 เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการสั่งซ้ือสาํหรับการผลิต เพื่อรองรับการขยายตวัของยอดขายท่ี

เพิม่ข้ึน  

 เงินกูย้ืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายชาํระคืนในระหว่างปีตามกาํหนด ซ่ึงจาํนวนสูงกว่าการเบิกใช้เงินกูท่ี้

จดัหาเพ่ือลงทุนในสินทรัพยเ์พื่อการดาํเนินงาน โดยบริษทัฯไม่มีการเบิกถอนเงินกูร้ะยะยาวระหวา่งปี 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ลดลงจากการจ่ายผลประโยชนพ์นกังานใหก้บัพนกังานท่ีอายคุรบเกษียณ 

สุทธิดว้ยการรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายและภาระผูกพนัอ่ืนใน

ระหวา่งปี  

 กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 178.07 ลา้นบาท จากการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 470.06 ลา้นบาท สุทธิดว้ยการ

จ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 270.99 ลา้นบาท และการสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 

21.00 ลา้นบาท 

 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล สุทธิด้วยการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิจากผล

ประกอบการ 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557   
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4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 
ตารางที ่6   งบกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

12 เดือนส้ินสุด 12 เดือนส้ินสุด เปลีย่นแปลงจาก

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 730.83 711.06 19.77

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (615.73) (980.53) 364.80

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (79.26) 265.30 (344.56)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธิ 35.84 (4.17) 40.01

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นงวด 437.12 441.29 (4.17)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 472.96 437.12 35.84

รายละเอยีด

 
 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการบริหารจดัการสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงานไดดี้ข้ึนกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในสินทรัพย์

ดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน  

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้

สูงข้ึน ตลอดจนการจดัหาสินทรัพยล์ดลง  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวสูงกว่าปีก่อน ขณะท่ีมีการ

เบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวใหม่ตํ่ากวา่ปีก่อน  

กลุ่มบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานและ

มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  และช่วยสนบัสนุนใหก้ลุ่มบริษทัสามารถดาํเนินงานและ

เติบโตไดโ้ดยไม่ติดขดั  นอกจากน้ี   ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิก

ถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยาว และเงินกูห้มุนเวียน ไม่นอ้ยกว่า 5 พนัลา้นบาท 

ตลอดจนอยูร่ะหว่างการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิม่เติมท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทัได ้
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5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่7  อตัราส่วนทางการเงิน  (Key Financial Ratio)  

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) สาํหรับงวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากบั 

102.38 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบั 96.09 วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ งวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากบั 73.56 วนั 

เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบั 71.08 วนั จากการ

ขยายตวัของยอดขายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของกลุ่มบริษทั การลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีมีการขายเป็นเงินสด ตลอดจนมีลูกหน้ีคา้งชาํระนานบางรายท่ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่าง

การติดตามหน้ี 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ งวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากบั 73.07 วนั 

เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบั 70.28 วนั จากการ

จดัเก็บวตัถุดิบและการผลิตของกลุ่มบริษทัเพื่อรองรับปริมาณขายของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสินคา้สาํเร็จรูปกลุ่มแม่พิมพร์อส่งมอบของบริษทัยอ่ยเพ่ิมสูงข้ึน 
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3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ งวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากบั 44.24 

วนั ลดลงเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบั 45.27 วนั จาก

การสัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นต่อการผลิต และการจ่ายชาํระเร็วข้ึนเพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ งวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากบัร้อยละ 9.93 

ลดลงเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10.67 ตามผล

กาํไรท่ีลดลงและการจ่ายปันผลประจาํปี 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พื่อการดาํเนินงาน งวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 เท่ากบัร้อยละ 8.75 ลดลงเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึง

เท่ากบัร้อยละ 9.20 ตามผลกาํไรท่ีลดลงและการลงทุนในสินทรัพยเ์พื่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเพิ่มเติม

ระหวา่งปี 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น งวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เท่ากบั 1.22 เท่า ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบังวดระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบั 1.22 เท่า 
จากหน้ีสินรวมท่ีเพิ่มข้ึนจากเงินกูย้ืมระยะสั้นชัว่คราวแทนการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาว เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน ใน
สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนตามผลกาํไร สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลของปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ มีคณะทาํงานดา้นจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีความชาํนาญติดตามราคาวตัถุดิบ
อยา่งใกลชิ้ด และวางแผนการซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ในปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งเจรจาทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงขอ
ปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้ทุกๆ 1-3 เดือน 

2) ค่าจา้งแรงงานท่ีเพิ่มข้ึนเ กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของพนกังาน เพื่อลดภาระค่าใชจ่้าย
ประเภทเงินค่าล่วงเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหก้บัพนกังาน  

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดว้างแผนกลยทุธ์หลกัๆ ไดแ้ก่ เนน้การขายดว้ยสกุลเงิน
อ่ืนไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงเงินสกุลใดสกุลหน่ึงมาก
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เกินไป การขายเป็นสกุลเงินบาทสาํหรับลูกคา้บางราย การเจรจากบัลูกคา้ขอกาํหนดเง่ือนไขการปรับราคาขายเม่ืออตัรา
แลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั   รวมถึงพิจารณาใชว้ิธีบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินต่างประเทศใหมี้
ความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบัการพิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ตามความเหมาะสมและโอกาส 

4) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีจํานวนลูกค้าน้อยรายสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภท      
บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มบริษทัจึงไดว้างแผนกลยุทธ์หลกัๆ ไดแ้ก่ การหาลูกคา้เพ่ิมเติมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้นอ้ยราย 

7. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2558 

7.1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ตลาดภายในประเทศ  
 คาดว่าจะมีสัญญาณปรับตวัดีข้ึน ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 และบริษทัไดป้รับทิศทาง

ของการดาํเนินธุรกิจในหลายลกัษณะ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ค่านิยม และกระแสนิยม โดยเฉพาะช่องทางการ
ขายตรงท่ีประกอบดว้ยนกัขายอิสระ ดงัน้ี 

1. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้สมาชิก โดยนาํสินคา้หลากหลายทั้งส่วนท่ีเป็นสินคา้อุปโภค
บริโภค และสินคา้แฟชัน่ประเภทซ้ือมาขายไป ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจของธุรกิจแก่คนรุ่นใหม่ ส่งผลให้มีคนรุ่นใหม่สนใจเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกในการทาํ
ธุรกิจขายตรงมากยิง่ข้ึน  

2. การเติบโตจากผูน้าํธุรกิจในช่องทางขายตรงท่ีเป็นชาวต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีใหค้วามสนใจ
ซ้ือสินคา้จากไทย เพื่อไปขยายตลาดในประเทศของตนเอง เพราะมองเห็นโอกาสในการเสริมรายได้
จากธุรกิจน้ี  

3. ธุรกิจขายตรงได้เปิดกวา้งและสร้างโอกาสทางการขายจากท่ีเป็นเพียงการตลาดท่ีมุ่งไปสู่ผูบ้ริโภค 
(B2C) สู่การขยายตลาดในรูปแบบท่ีเป็นการตลาดธุรกิจ (B2B) ทาํใหธุ้รกิจขายตรงสามารถขยายตวัใน
หลายกลุ่มลูกคา้  

4. นาํระบบท่ีทนัสมยัมาใชม้ากข้ึน อาทิ ขายผา่นทาง online การจดัส่งในลกัษณะ Home Delivery และ
การรับสินคา้ไดท่ี้ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ  

5. กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆเพื่อสนบัสนุนสมาชิกใหส้ามารถกระตุน้ยอดขาย 
 การเปิดร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet ขนาดใหญ่ท่ีชลบุรี ซ่ึงจะรวบรวมสินคา้จาก

โรงงานทั้งของบริษทัฯและสินคา้จากบริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ โดยจะเร่ิมเปิดจาํหน่ายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาํหน่ายสินคา้ และเสริมสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 
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 กาํหนดกลยทุธ์สินคา้ตามช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 
1. กลุ่ม HORECA เนน้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองกระเบ้ือง เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร 
2. กลุ่ม Mass Market เนน้สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายทัว่ไปตามห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ ดว้ยลวดลาย และ

รูปแบบสวยงาม 
3. กลุ่ม Low-end Market เนน้สินคา้ท่ีผูใ้ชไ้ม่เนน้ความสวยงาม แต่มีความคงทน ราคาไม่แพง 

ตลาดส่งออก  
 คาดวา่ยอดขายการส่งออกในปี พ.ศ. 2558 จะเพิม่ข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 โดย 

1. เนน้ตลาดยุโรปและตะวนัออกกลาง ท่ีมีสัดส่วนการส่งออกรวมกนัถึงร้อยละ 50 ของมูลค่ายอดขาย
ส่งออกทั้ งหมด เน่ืองจากสินค้าเมลามีนยงัคงเป็นสินค้าเด่นในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด 
HORECA ท่ีจะเพิม่การพฒันาร่วมกบัลูกคา้มากข้ึน  

2. สาํหรับตลาด AEC จะเนน้ตลาดในประเทศกมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยแต่งตั้ง
ตวัแทนขายเพ่ิมข้ึน  

3. นาํเสนอสินคา้ใหม่สาํหรับปี พ.ศ. 2558 โดยยงัคงเนน้ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ คือการผลิตและขายสินคา้ 
Life Style ท่ีสามารถออกแบบลวดลายและรูปทรงของสินคา้ใหมี้ความหลากหลายตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่งมีคุณภาพ  

4. การสร้างตราสินคา้ (Brand Building) ใหลู้กคา้รู้จกัสินคา้และมีความเช่ือถือมากข้ึน  
5. การเพิ่มสินคา้ประเภทท่ีใชง้าน outdoor เน่ืองจากมีความทนทาน และไม่แตกง่าย ซ่ึงไดรั้บความนิยม

มากข้ึนในปัจจุบนั  
 ส่วนบริษทัย่อยท่ีตั้ งใหม่ในประเทศอินเดียอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะผลิตสินคา้ และเร่ิมมี

ยอดขายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesales ในประเทศอินเดีย และ
สามารถแข่งขนัทางดา้นราคาได ้เพราะปัจจุบนันาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย ทาํใหมี้ภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง อีกทั้งกลุ่มบริษทั
ยงัคงเนน้การสร้างตรา Superware และ Ektra ใหไ้ดรั้บการยอมรับมากข้ึนในเร่ืองของคุณภาพ ความคงทน และความ
สวยงาม 

7.2 ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
 ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม จะสูง

กว่าปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมยงัคงเป็นธุรกิจท่ีโดดเด่น มีแน้วโน้มเติบโตได้มาก เป็นท่ีสนใจของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้ไปลงทุน ทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัในตลาดเพิ่มข้ึน และจะเป็นผลดีต่อยอดขายบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ ซ่ึงยงัคงเนน้ท่ียอดขายกบัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ 
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 บริษทัย่อยท่ีตั้งใหม่อีก 1 แห่งท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ ์อยู่
ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะเร่ิมผลิตและมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายกาํลงัการผลิตให้
เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืม การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การขยายตลาดสู่ทางเหนือของ
ประเทศเวียดนาม รวมถึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ 

ผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑอ์าหาร  
 ยอดขายจะเพิ่มสูงข้ึนในปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากบริษทัฯกาํลงัพฒันาผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร (Food 

Box) ใหม่ๆออกสู่ทอ้งตลาด เพื่อกระตุน้ยอดขายใหบ้รรจุภณัฑอ์าหาร และคาดว่าจะมีลูกคา้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึนในส่วนของ
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ โดยใชน้วตักรรมการผลิตท่ีเรียกว่า IML (In Mould Labeling) 
โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี และจีน จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีจะเขา้ฉายในปี พ.ศ. 
2558 เช่น The Avengers 2, Minions และ Star Wars เป็นตน้  

ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมอ่ืน 
 ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่ายอดขายสินคา้ทุกกลุ่มจะเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสินคา้ลงัอุตสาหกรรม พาเลท และ

สินคา้ประเภทแลกซ้ือหรือของแถม (Premium) เน่ืองจากเช่ือว่าการบริโภคภายในประเทศจะขยายตัว มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจากภาครัฐ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมกาํลงัซ้ือให้ประชาชนมากข้ึน นอกจากน้ี ยอดขายถงับรรจุสีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพยมี์ทิศทางปรับตวัดีข้ึน  

7.3 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 
 ในปี พ.ศ. 2558 คาดวา่จะเป็นปีทองของธุรกิจเครือข่าย จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. การเปิดตวัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Food Matrix) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมท่ีไดรั้บรางวลัประกนั
คุณภาพระดบัโนเบลไพรซ์ (Nobel Prize) โดยบริษทัฯไดรั้บลิขสิทธ์ิเป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย 
และสิทธ์ิในการทาํการตลาดแต่เพียงผูเ้ดียวในภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะไดรั้บความนิยมอย่างมากใน
หมู่วยัรุ่นและกลุ่มคนรักสุขภาพ และจะเป็นสินคา้หลกัในการสร้างการเติบโตดา้นยอดขาย ผลกาํไร 
และช่ือเสียงใหก้บับริษทัฯ 

2. การ Rebrand เป็นศรีไทยเน็ทเวิร์ค (Srithai Network) จะสร้างการยอมรับและจดจาํในตราสินคา้และ
ธุรกิจของศรีไทย เน็ทเวิร์ค รวมถึงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ก่อใหเ้กิดการขยายตวัทางธุรกิจ 

3. การจดัรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมสนบัสนุนการทาํงานของนกัธุรกิจอิสระ ซ่ึงช่วยผลกัดนั
ใหธุ้รกิจเครือข่ายมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด 

4. การลงทุนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของนกัธุรกิจ ท่ีเรียกว่า ระบบ Super IT 
และ Application ซ่ึงรองรับการทาํงานบนมือถือสมาร์ทโฟน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั และ
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ในตลาด MLM 
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5. การขยายพ้ืนท่ีสาํนกังานใหญ่ และการปรับปรุง ตกแต่งพื้นท่ีใหม่ เพื่อสร้างหอ้งประชุมขนาดใหญ่ 
เพือ่ขยายธุรกิจของหุน้ส่วนธุรกิจในกรุงเทพฯ 

6. กลยุทธ์ผลกัดนัสินคา้สู่ตลาดกลุ่มประเทศ AEC ไดแ้ก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า กมัพูชา ลาว และ
เวียดนาม โดยเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เพิม่ข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ 

สายงานแม่พมิพ ์
 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มสูงข้ึน ตามการคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมยานยนตจ์ะกลบัมาฟ้ืนตวั 

โดย Eco Car เป็นแรงผลกัดนัสําคญัของการเติบโตของการผลิตยานยนต ์ปัจจุบนัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
อนุมติั Eco Car เฟส 2 ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนเชิงนโยบายทั้งดา้นการเพ่ิมจาํนวนผลผลิต แรงงานและการ
ยกระดบัการผลิต ตลอดจน  

- ตอบสนองความตอ้งการของตลาดทั้งในดา้นกาํลงัซ้ือในครัวเรือนระดบัล่างท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหป้ระชากร
สามารถเขา้ถึงการใชร้ถไดม้ากข้ึน  

- การเขา้สู่สงัคมเมือง เพราะประชากรเลือกใชร้ถยนตท่ี์มีขนาดกะทดัรัดเพือ่ความคล่องตวั  
- ความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรถยนตป์ล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง  
ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพิม่ข้ึน 

7.4 การระดมเงินทุนจากตลาดทุน 

 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการนาํธุรกิจ
ในประเทศเวียดนามเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใน
การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคน้ี 

7.5 การร่วมทุนเพือ่ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 บริษัทย่อย คือ บริษัทซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด คาดว่าจะเร่ิมดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีรูปแบบและลวดลายทนัสมยัในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 น้ี โดยบริษทัดงักล่าวจะเป็นการร่วมทุนกบัผู ้
ลงทุนจากประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นผูช้าํนาญในการออกแบบผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ระดบัสากล 
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8. เหตุการณ์สําคัญที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2557  

ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนจาก

การลงทุนใหม่ การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดงัน้ี 

8.1 การลงทุนในบริษทัย่อย 

 Srithai (Vietnam) Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมเติมใน Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 98.34 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 

100.00 โดยเป็นการจ่ายชาํระค่าหุน้ท่ีบริษทัยอ่ยจดทะเบียนเพ่ิมทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

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

120.00 ลา้นอินเดียรูปี เป็น 400.00 ลา้นอินเดียรูปี ตามมติของคณะกรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่ม

ทุนตามมูลค่าท่ีตราไวแ้ละส่วนเกินมูลค่าหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 231.90 ลา้นอินเดียรูปี และ 57.98 ลา้นอินเดีย

รูปี ตามลาํดบั หรือทั้งหมดเทียบเท่ากบั 153.49 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00  

 บริษทัยอ่ยโดยออ้มท่ีจดัตั้งใหม่ – Srithai (Hanoi) Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ใน

สัดส่วนร้อยละ 100.00 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั Srithai (Hanoi) Company Limited ในประเทศเวียดนามเพื่อผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียน 

424,920 ลา้นเวียดนามดอ็งและบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าหุน้บางส่วนเป็น

จาํนวนเงิน 42,000 ลา้นเวียดนามด็อง บริษทัจดัตั้งใหม่น้ีมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ Srithai (Vietnam) Company Limited 

และเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ 

8.2 บริษทัร่วมโดยอ้อมทีจั่ดต้ังขึน้ใหม่ 

 Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. ในประเทศมาเลเซีย เพื่อดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกโดยมีทุนจด

ทะเบียน 500,000.00 มาเลเซียริงกิต โดยบริษทัร่วมดงักล่าวถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 จากการลงทุนน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ

มีส่วนไดเ้สียทางออ้มใน Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. ในสัดส่วนร้อยละ 48.00  และบริษทัร่วมดงักล่าวไดช้าํระ

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดตามท่ี Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ทั้งจาํนวน 
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8.3 การเลกิบริษทัและการชําระบัญชีของบริษทัร่วม 

 Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัร่วมไดรั้บการยืนยนัการชาํระบญัชีเสร็จส้ินจากหน่วยงานราชการใน

ประเทศจีนเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นคืนจากการอนุมติัการชาํระบญัชี และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2557 บริษทัฯจึงตดัจาํหน่ายรายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยคา่เตม็จาํนวนแลว้ 

8.4 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ตารางท่ี 8  สรุปเงนิปันผลจ่ายใน ปี พ.ศ. 2557  

270.99  ล้านบาท

บริษัทย่อย

- บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 71.00                    5.00 บาท 5.00                                   ลา้นบาท

- บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 100.00                  23.00  บาท 69.00                                 ลา้นบาท

- บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.00                    34.00 บาท 40.80                                 ลา้นบาท

ช่ือบริษัท ร้อยละการถือหุ้น อตัราเงินปันผลต่อหุ้น จํานวนเงินทีจ่่ายทั้งส้ิน

1.00 บาท

กาํหนดจ่าย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

(มติอนุมัติให้จ่ายเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)

(มติอนุมัติให้จ่ายเมื่อ 4 เมษายน พ.ศ. 2557)

(มติอนุมัติให้จ่ายเมื่อ 24 เมษายน พ.ศ. 2557)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) - (มติอนุมัติให้จ่ายเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

9. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงิน 

9.1 การลงทุนเพิม่ในบริษัทย่อย 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนใน Srithai Superware Manufacturing 

Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยเป็นการจ่ายชาํระหุน้ตามมูลค่าท่ีตราไวแ้ละส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 80.00 

ลา้นอินเดียรูปี และ 20.00 ลา้นอินเดียรูปี ตามลาํดบั หรือทั้งหมดเทียบเท่ากบั 52.80 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อย

ละ 100.00 
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 Srithai (Vietnam) Company Limited 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยดาํเนินการจดทะเบียน

เพิ่มทุนจากเดิม 20.00 ลา้นดอลลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็น 40.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯจะเป็นผูล้งทุนใน

การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยทั้งจาํนวนตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัท่ีไดอ้นุมติัไวเ้ม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนบริษทัย่อยบางส่วนเป็นจาํนวน

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

9.2 การอนุมติัเงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัเสนอใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทเป็นจาํนวนเงินรวม 270.99 ลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 34 (ประจาํปี พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

       

 

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

               กรรมการ 


