ที่ SITHAI-0501/58
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เรื่ อง

คาชี้แจงข้อมูลทางการเงินของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ง ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับ

อนุญาต ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 นั้น
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลการดาเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก ปี ก่อนร้อยละ 1.01 อัตรากาไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.58 เป็ นร้อยละ 20.84 ของยอดขาย โดยมีกาไรสุทธิสาหรับงวดจานวน 119.54 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
กาไรสุทธิเฉพาะส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่จานวน 112.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 จานวน 7.31
ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.94 โดยมีกาไรต่อหุน้ 0.04 บาท เท่ากับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 และไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็ น
ประจาที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 1 ภาพรวม

งบกาไรขาดทุน (บางส่ วน)

หน่ วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 1
พ.ศ. 2558

รายละเอียด
ยอดขายรวม
กาไรขั้นต้น (%)
EBIT (กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)
กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

ไตรมาส 1
พ.ศ. 2557

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
พ.ศ.2557
จานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
22.66
1.01%
1.26%
6.44%
11.06
6.67%
7.31
6.94%

2,260.25
20.84%
176.85
112.61

2,237.59
19.58%
165.79
105.30

4.98%

4.71%

0.27%

5.73%

0.04

0.04

-

-

% กาไรสุ ทธิต่อยอดขาย
กาไรต่ อหุ้น (บาท)
2. วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
2.1 รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 2 รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้ รวม
รายละเอียด

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
พ.ศ.2557
สั ดส่ วน
สั ดส่ วน จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึน้ (ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ผลิตในประเทศ
ผลิตต่างประเทศ

2,138.68
424.96
393.37
31.59

94.62%
18.80%
17.40%
1.40%

2,086.90
448.71
429.62
19.09

93.27%
20.06%
19.20%
0.85%

51.78
(23.75)
(36.25)
12.50

2.48%
(5.29%)
(8.44%)
65.48%

ผลิตภัณฑ์ เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลิตในประเทศ

1,713.72
1,382.04

75.82%
61.15%

1,638.19
1,353.79

73.21%
60.50%

75.53
28.25

4.61%

331.68

14.67%

284.40

12.71%

47.28

16.62%

121.57

5.38%

150.69

6.73%

ผลิตต่างประเทศ
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
รวม

2,260.25 100.00%
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2,237.59 100.00%

2.09%

(29.12) (19.32%)
22.66

1.01%

รายได้ รวมแยกธุ รกิจ
2,500

2,238

2,260

2,000

449

425

1,638

1,714

151

122

ไตรมาส -

ไตรมาส -

1,500
1,000
500

สายธุรกิ จ ื อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
ผลิตภั ์ เ พื่องานอุ ตสาหกรรม
ผลิตภั ์ เครื่ อ งใ ้ ในครั วเรื อ น

สัดส่ วนรายได้ แยกธุรกิจ
ไตรมาส สายธุรกิจ ื อมา
ขายไปและสาย
งานแม่พิมพ์
3
ผลิตภั ์
เครื่องใ ้ ใน
ครัวเรือน
6

สายธุรกิจ ื อมา
ขายไปและสาย
งานแม่พิมพ์
ผลิตภั ์เพื่อ
งาน
อุตสาหกรรม

ไตรมาส -

ผลิตภั ์
เครื่องใ ้ ใน
ครัวเรือน

ผลิตภั ์เพื่อ
งาน
อุตสาหกรรม

สัดส่วนรายได้ของสายธุรกิจพลาสติกเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 กับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 93.27 เป็ นร้อยละ 94.62 ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม สูงขึ้นจากร้อยละ 73.21 เป็ นร้อยละ
75.82 แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงจากร้อยละ 20.06 เป็ นร้อยละ 18.80 ส่วนสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสาย
งานแม่พิมพ์ลดลงจากร้อยละ 6.73 เป็ นร้อยละ 5.38
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1)

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนจานวน 23.75 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.29 เนื่องจากยอดขายในประเทศที่ลดลงจากช่องทางธุรกิจขายตรง โดยมีสาเหตุ
จากภาวะหนี้ครัวเรื อนยังอยูใ่ นระดับสูง รายได้ภาคเกษตรที่ตกต่า กาลังซื้อที่หดตัว ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย
ทาให้ความต้องการซื้อสิ นค้าของบริ ษทั ฯลดลง ทั้งนี้รายได้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็ นยอดขายจากสิ นค้าใหม่
นอกจากนี้ ยอดขายส่งออกก็ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากภาคการส่งออกได้รับแรงกดดันจาก
ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์โลกที่ลดลงตามราคาน้ ามันดิบ อุปสงค์ของประเทศคู่คา้ ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยตลาดลูกค้าของ
บริ ษทั ฯที่ลดลง ได้แก่
 ตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมาก ทาให้สินค้านาเข้ามี
ราคาสูงขึ้น
 ตลาดตะวันออกกลาง เนื่องจากความไม่มนั่ ใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก จากราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างมาก
ในไตรมาสแรก ทาให้ลูกค้าชะลอการนาเข้าสิ นค้าเพื่อรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ และ
 ตลาดแอฟริ กา เนื่องจากเศรษฐกิจที่ตกต่าอย่างมาก จากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ปั ญหาการ
ก่อการร้ายและความไม่สงบทางการเมืองของกลุ่มแอฟริ กาเหนือ ทาให้ลูกค้าสัง่ ซื้อลดลง
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพิม่ ขึ้น เนื่องจาก การปรับกลยุทธ์
ทางการตลาด โดยการหาตลาดลูกค้าใหม่ภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้จานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเน้นการขายสิ นค้าตรง
กับลูกค้า โดยไม่ผา่ นตัวแทนขาย นอกจากนี้รายได้จากการจัดงานมหกรรมลดราคาสิ นค้าและงานออกร้านแสดงสิ นค้าก็
สูงขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น อีกทั้งตลาดกลุ่ม AEC เป็ น
ตลาดที่มีศกั ยภาพและกาลังซื้อสูง
2)

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจานวน 75.53 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายงานชิ้นส่วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยที่เพิม่ ขึ้นมาก จากการปรับโฉมรถยนต์รุ่น
ใหม่ ซึ่งเริ่ มมีคาสัง่ ซื้อเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี ก่อน
ยอดขายบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 กับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 มาจาก
ยอดขายเป่ าขวด (Blowing) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปี ก่อนเพิ่งเริ่ มติดตั้งเครื่ องจักร ทาให้ใช้กาลังการผลิตเพียง 1 ใน 4 ในขณะที่ปี
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นี้ใช้กาลังการผลิตเต็มที่ ยอดขายฝา (Closure) เพิ่มขึ้น จากการทาการส่งเสริ มการขายให้ลูกค้าผูผ้ ลิตน้ าอัดลมรายใหญ่ในปี นี้
ในขณะที่ยอดขายขวดกึ่งสาเร็ จรู ป (Preform) ลดลง จากยอดคาสัง่ ซื้อของลูกค้าต่างประเทศที่ลดลง และลูกค้าบางราย
สามารถผลิต Preform บางขนาดได้เอง
ยอดขายบรรจุภณั ฑ์อาหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มาจากยอดขายที่
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรี ยกว่า

IML (In Mould

Labeling) เนื่องจากลูกค้าโรงภาพยนตร์และร้านค้าสะดวกซื้อขยายสาขาเพิ่ม
ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มอื่นๆ โดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากลูกค้าชะลอการสัง่ ซื้อ หรื อแบ่งคาสัง่ ซื้อให้ผผู ้ ลิตรายอื่นเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง โดยเฉพาะสิ นค้าลังเปล่า
และพาเลท และการไม่มีงบประมาณจากภาครัฐ ก็ส่งผลกระทบต่อสิ นค้าหลายกลุ่ม โดยเฉพาะถังขยะและเฟอร์นิเจอร์
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพิ่มขึ้น จากยอดขายบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องดื่ม เนื่องจากคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าผูผ้ ลิตน้ าอัดลมรายใหญ่เพิ่มขึ้น และจานวนลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ผูบ้ ริ โภคจึงมีกาลังในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามที่
ขยายตัว ส่งผลให้ยอดขายสิ นค้าที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์มีโอกาสเติบโต และช่วยกระตุน้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์
อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ IML
3)

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

ยอดขายกลุ่มธุ รกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ลดลงในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของ ปี ก่อนจานวน 29.12 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.32 มาจากการลดลงของยอดขายของสายธุรกิจซื้อมาขายไป
เนื่องจากปั จจัยลบทางด้านเศรษฐกิจของตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่งโดยรวมภาระหนี้ครัวเรื อนยังอยูใ่ นระดับสูง รายได้
ภาคเกษตรตกต่า และกาลังซื้อภาคครัวเรื อนที่ยงั คงหดตัว ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ทาให้ความต้องการซื้อ
สิ นค้าของบริ ษทั ฯลดลง
ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพ์ของบริ ษทั ฯลดลง เนื่องจากนโยบายของบริ ษทั ฯที่ยกเลิกการผลิตสิ นค้าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 แต่ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ยังคงมีรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และขายแม่พิมพ์ให้กบั ลูกค้าบางราย
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2.2 กาไรขันต้ น
ตารางที่ 3 กาไรขันต้ น
กาไรจากการขาย
รายละเอียด

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
พ.ศ.2557
% ต่ อ
% ต่ อ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึน้ (ลดลง)

กาไรขั้นต้ นตามส่ วนงาน
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ เพื่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
รวม

419.85
133.34
286.51

19.63%
31.38%
16.72%

363.55
139.33
224.22

17.42%
31.05%
13.69%

51.12

42.05%

74.51

49.45%

470.97

20.84%

438.06

19.58%

56.30
(5.99)
62.29

15.49%
(4.30%)
27.78%

(23.39) (31.39%)
32.91

7.51%

กาไรขั้นต้นแยกตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึ้น 32.91
ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.51 ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กาไรขั้นต้น ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ลดลงจานวน 5.99 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน แต่อตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.05 เป็ นร้อยละ 31.38 เนื่องจากมาตรการลดต้นทุนการผลิต
ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ลดลง เนื่องจาก
มีการเพิ่มจานวนเครื่ องจักรมากขึ้นเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งปั จจุบนั ยังใช้กาลังการผลิตไม่เต็มที่ ส่งผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากการจัดงานมหกรรม การจัดแสดงสิ นค้า และการทา
Fighting Brand ซึ่งมีอตั รากาไรขั้นต้นต่าจากการให้ส่วนลด
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กาไรขั้นต้น ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่อน
จานวน 62.29 ล้านบาท โดยอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 13.69 เป็ นร้อยละ 16.72 เนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ เม็ด
พลาสติกราคาลดลงตามราคาน้ ามันที่ลดลง นอกจากนี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ใช้กาลังการผลิตอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง อัตรากาไรขั้นต้นจึงเพิ่ม
สูงขึ้น
3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
กาไรขั้นต้นของสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ลดลงจานวน 23.39 ล้านบาท เมื่อ เปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่อน โดยอัตรากาไรขั้นต้นลดลง จากร้อยละ 49.45 เป็ นร้อยละ 42.05 เนื่องจากการ ลดลงของ
ยอดขายในสายธุรกิจซื้อมาขายไป ซึ่งมีอตั รากาไรขั้นต้นสูง และการลดลงของยอดขายในสายงานแม่พิมพ์ของบริ ษทั ฯ
ตามนโยบายการลดการผลิตและขายสิ นค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
2.3 ค่ าใ ้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 4 ค่ าใ ้ จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรจากการขาย
รายละเอียด

ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหารตามส่ วนงาน
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ เพื่องานอุตสาหกรรม

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
พ.ศ.2557
% ต่ อ
% ต่ อ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึน้ (ลดลง)
257.53
111.97
145.56

12.04%
26.35%
8.49%

240.07
102.94
137.13

11.50%
22.94%
8.37%

17.46
9.03
8.43

7.27%
8.77%
6.15%

62.26

51.21%

61.04

40.51%

1.22

2.00%

319.79

14.15%

301.11

13.46%

18.68

6.20%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารแยกตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน เพิ่มขึ้น 18.68 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.20 ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จากค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริ มการขายของยอดขายส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของ บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited เพิ่มขึ้น
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการออกร้านจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
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2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่อน ตามยอดขายที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าขนส่ง โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่มีลูกค้าใหม่
และลูกค้าหลักอยูท่ างตอนเหนือของประเทศ
3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ของกลุม่ สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของ ปี ก่อน มาจากค่าเช่าสานักงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจและจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นของสายธุรกิจซื้อมาขายไป
2.4 กาไรจากการขายตามส่ วนงาน
ตารางที
่ 5 กาไรจากการขายตามส่ วนงาน
กาไรจากการขาย
รายละเอียด

กาไรจากการขายตามส่ วนงาน
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ เพื่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
พ.ศ.2557
% ต่ อ
% ต่ อ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึน้ (ลดลง)
162.32
21.37
140.95

7.59%
5.03%
8.22%

123.48
36.39
87.09

5.92%
8.11%
5.32%

38.84 31.45%
(15.02) (41.28%)
53.86 61.84%

(11.13)

(9.16%)

13.47

8.94%

(24.60) (182.63%)

151.19

6.69%

136.95

6.12%
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14.24

10.40%

กาไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เพิม่ ขึ้น
14.24 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.40 ดังนี้
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1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กาไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

ลดลง ร้อยละ 41.28 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส

เดียวกันของปี ก่อน และอัตรากาไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 8.11 เป็ นร้อยละ 5.03 เนื่องจากยอดขาย รวมของธุรกิจลดลง
ทั้งยอดขายในประเทศและต่างประเทศ แม้วา่ กาไรขั้นต้นลดลงจากการให้ส่วนลด แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารส่วน
หนึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ไม่ได้ลดลง
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กาไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.84 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน และอัตรากาไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจากร้อยละ 5.32 เป็ นร้อยละ 8.22 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และจานวนกาไรขั้นต้นที่สูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารก็เพิ่มขึ้นในจานวนและอัตราที่นอ้ ยกว่า
กาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
กาไรจากสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ลดลงร้อยละ 182.63 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน และอัตรากาไรต่อยอดขายลดลงจากปี ก่อนจากร้อยละ 8.94 เป็ นขาดทุน ร้อยละ 9.16 เนื่องจากการ ลดลงของ
ยอดขายและกาไรขั้นต้นของทั้งสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของสาย
ธุรกิจซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย
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3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 6 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
หน่ วย : ล้ านบาท
รายละเอียด
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ

31 มีนาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
2,001.75
1,992.36
9.39
0.47%
1,689.62
1,599.49
90.13
5.63%
5,416.57
5,373.05
43.52
0.81%

รวมสินทรัพย์ *

10,754.38

10,516.04

238.34

2.27%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

897.98
1,054.74
3,149.58
303.67

1,452.30
968.42
2,575.10
296.57

(554.32)
86.32
574.48
7.10

(38.17%)
8.91%
22.31%
2.39%

รวมหนีส้ ิน *

5,867.61

5,783.93

83.68

1.45%

กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,787.40
232.77

1,674.79
225.67

112.61
7.10

6.72%
3.15%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

4,886.77

4,732.11

154.66

3.27%

ณ3

1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ฐานะการเงิน รวมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของยอดขาย โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ของบริ ษทั
ย่อยในประเทศเวียดนาม เนื่องจากยอดคาสัง่ ซื้อของผูผ้ ลิตน้ าอัดลมรายใหญ่เพิ่มขึ้น และมีลูกค้ารายใหม่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับยอดลูกหนี้จากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีลูกหนี้
ค้างชาระเกินกาหนดส่วนหนึ่ง
 สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก สิ นค้าสาเร็ จรู ปของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม เพื่อรองรับคาสัง่ ซื้อของ
ลูกค้าผูผ้ ลิตน้ าอัดลมรายใหญ่ในช่วงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นช่วง high season และสิ นค้าสาเร็ จรู ป
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ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เพื่อรองรับคาสัง่ ซื้อในช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมจาก
ลูกค้าในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งปี นี้จะเริ่ มเร็ วกว่าปี ก่อน
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ประเทศอินเดียและเวียดนาม และการ จัดหา
สิ นทรัพย์ ประเภทเครื่ องจักรเพิ่มเติมระหว่างงวดของกลุ่มบริ ษทั สุทธิดว้ ย ค่าเสื่ อมราคาและการจาหน่าย
ระหว่างปี
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นลดลง จากการจ่ายชาระคืนในระหว่างงวด
 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีการสัง่ ซื้อ สาหรับการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายที่
เพิ่มขึ้น
 เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเงินกูร้ ะยะยาวระหว่างงวดเพื่อ ลงทุน จัดหาสิ นทรัพย์ สุทธิดว้ ยการ
จ่ายชาระคืนในระหว่างงวดตามกาหนด
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น จากการรับรู ้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างงวด
 กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จานวน 112.61 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิส่วนที่
เป็ นของบริ ษทั ใหญ่สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
 ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ การเพิ่มขึ้นของ กาไรสุทธิ ของบริ ษทั ย่อย จากผล
ประกอบการ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ตารางที่ 7 งบกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)
3 เดือนสิ้นสุ ด
31-มี.ค.-58
273.41
(289.44)
43.50
27.47

3 เดือนสิ้นสุ ด
31-มี.ค.-57
72.17
(138.22)
(74.41)
(140.46)

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจาก
งวดปี ก่ อน
201.24
(151.22)
117.91
167.93

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด

472.96

437.12

35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

500.43

296.66

203.77

รายละเอียด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
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ในงวด 3 เดือน ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาคัญ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากผลประกอบการ การบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานได้ดีข้ ึนกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน ค่าเสื่ อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์ และการจ่ายดอกเบี้ยที่นอ้ ยลง
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ส่วนใหญ่จากการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร และสิ ทธิการเช่า
ของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น จากการเบิกถอนเงินกูย้ มื ระยะยาวสูงกว่าการ จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ระยะยาวที่ครบกาหนด
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกถอน ซึ่งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียน ไม่นอ้ ยกว่า

5 พันล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ตลอดจนอยูร่ ะหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดาเนินงาน และลงทุนได้โดยไม่ติดขัด
5. วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 8 อัตราส่ วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)
รายการ

หน่ วย

อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเก็บหนี ้จากลูกค้ า (Collection Period)
2. ระยะเวลาของสินค้ าคงเหลือ (Inventory Turnover)
3. ระยะเวลาจ่ายชาระเจ้ าหนี ้การค้ า (Payment Period)
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน
(Return on Operating Assets)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
7. อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity)
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ไตรมาส 1
พ.ศ. 2558

ไตรมาส 1 งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

วัน
วัน
วัน
วัน

79.71
84.99
53.05
111.64

77.34
78.98
44.75
111.58

73.56
73.07
44.24
102.38

%
%

2.30
2.08

2.23
1.99

9.93
8.75

เท่า

1.20

1.16

1.22

5.1 อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด

(Cash Cycle) ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 111.64 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1

ปี พ.ศ. 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 111.58 วัน และ 102.38 วัน
ตามลาดับ เนื่องจาก
1) ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 79.71 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ.
2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 77.34 วัน และ 73.56 วัน
ตามลาดับ เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มของกลุ่มบริ ษทั การลดลงของ
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่มีการขายเป็ นเงินสด ตลอดจนมีลูกหนี้คา้ งชาระนานบางรายที่
กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามหนี้
2) ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 84.99 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ.
2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 78.98 วัน และ 73.07 วัน
ตามลาดับ เนื่องจากการจัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ปเพื่อรองรับปริ มาณขายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์
บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพื่อรองรับช่วง High Season และเทศกาลถือศีล
อดของลูกค้าตะวันออกกลางในไตรมาส 2
3) ระยะเวลาจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้า ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 53.05 วัน เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี
พ.ศ. 2557 และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 44.75 วัน และ 44.24
วัน ตามลาดับ เนื่องจากการสัง่ ซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย และลดการซื้อด้วย
เงินสด
5.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
 อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 2.30 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี
พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.23 ตามผลกาไรที่เพิ่มขึ้น
 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 2.08 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.99 ตามผลกาไรที่เพิ่มขึ้น และอัตราการใช้สินทรัพย์เพื่อ
การดาเนินงานที่เพิม่ ขึ้นตามยอดขาย
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5.3 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 1.20 เท่า เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี
พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.16 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและการเบิกใช้เงินกูย้ มื ระยะยาวในไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 แต่
ลดลงเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.22 เท่า จากการจากการเพิ่มขึ้นของ
กาไรสะสมตามผลประกอบการ
6. การจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะ เม็ดพลาสติก มีสดั ส่วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนการผลิต และเป็ นสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ ซึ่งราคาผันแปรไปตามราคาน้ ามันดิบ บริ ษทั ฯจึงให้ความสาคัญของการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้ตน้ ทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
บริ หารงานจัดซื้อโดยกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องในการติดตามราคาวัตถุดิบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การวางแผนซื้อวัตถุดิบทั้ง
ด้านปริ มาณและราคา ตลอดจนการปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าเป็ นระยะๆ
2) ค่าจ้างแรงงาน
ต้นทุนค่าแรงเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการทางานของ
พนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยไม่ลดผลผลิต
3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มียอดขายส่งออกเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักร และ
อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริ หารความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั ดาเนินการอยู่ เพื่อกระจายความเสี่ ยง และลด
ผลกระทบจากการพึ่งพาเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป ดังนี้






เน้นการขายหรื อซื้อสิ นค้าด้วยสกุลเงินอื่นที่มิใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ขายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินบาท สาหรับลูกค้าบางประเทศและบางราย
เจรจากับลูกค้าหลัก ขอปรับราคาขาย เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ
ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส
บริ หารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge)
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4) การบริ หารลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั มีจานวนลูกค้าน้อยรายสาหรับบางกลุ่มสิ นค้า จึงได้วางแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยง และลดผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป
5) การลงทุนในต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่กระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรื อกลุ่มสิ นค้าใดโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โครงสร้างของต้นทุนทางธุรกิจ
กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็ นสาคัญ
6) การบริ หารเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นเงินทุนจึงมีความสาคัญ ทั้งแหล่งเงิน ซึ่งมาจากเงินสด
จากการดาเนินงาน และเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงต้นทุนทางการเงิน แม้วา่ กลุ่มบริ ษทั จะพึ่งพาแหล่งเงินกูจ้ าก
ธนาคารพาณิ ชย์เท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเสี่ ยง ดังนี้
 จัดหาจากธนาคารพาณิ ชย์ที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ข้อเสนอและเงื่อนไขทางการเงินที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาที่
จัดหาเงินทุน
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ีท้ งั คงที่และลอยตัว
 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็จะอ้างอิงหลากหลายเกณฑ์
 กูเ้ ป็ นสกุลเงินในประเทศเป็ นหลัก เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
 กาหนดเงื่อนไขการกูโ้ ดยไม่ตอ้ งมีหลักประกัน หรื อให้การค้ าประกัน ยกเว้นเฉพาะกรณี พิเศษที่มีผลให้ตน้ ทุน
ทางการเงินต่าลง
7. การคาดการ ์ ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558
7.1 ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ตลาดภายในประเทศ
 คาดว่าจะปรับตัวดีข้ ึน โดยบริ ษทั ฯยังคงใช้กลยุทธ์เปิ ดกว้างและสร้างโอกาสในการขายสู่ตลาดธุรกิจ
(B2B) การนาสิ นค้าหลากหลายที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดเพื่อสร้างความน่าสนใจในการสร้างรายได้ให้สมาชิก และ
การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกในการทาธุรกิจขายตรง รวมถึงการจัดกิจกรรมรู ปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนสมาชิกให้สามารถ
กระตุน้ ยอดขาย
 ร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ Srithai Super Outlet แห่งแรกที่ชลบุรี ซึ่งรวบรวมสิ นค้าจากโรงงานทั้ง
ของบริ ษทั ฯและสิ นค้าจากบริ ษทั ชั้นนาอื่นๆ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าหลากหลาย โดยได้เริ่ มเปิ ดจาหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะช่วยเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า และเสริ มสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
- 16/20 -

ตลาดส่งออก
 คาดว่าแนวโน้มการส่งออกสิ นค้าเมลามีนจะดีข้ ึนจากไตรมาสแรก เนื่องจากลูกค้าเริ่ มทยอยการสัง่ ซื้อ
หลังจากที่รอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาน้ ามัน และความผันผวนของค่าเงินในช่วงไตรมาสแรก โดยบริ ษทั ฯจะเน้นตลาด
AEC เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างมาก
 บริ ษทั ฯจะเริ่ มออกสิ นค้าตัวใหม่ซ่ ึงเป็ นสิ นค้าเมลามีนที่มีความคล้ายกระเบื้อง (Porceline) สาหรับตลาด
ยุโรปและอเมริ กา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ซึ่งมัน่ ใจว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี
เนื่องจากราคาไม่แพงเท่าสิ นค้าที่เป็ นกระเบื้อง (Porcelain) และคงทนกว่า
 คาสัง่ ซื้อจากลูกค้าตะวันออกกลางจะทยอยมาในช่วงต้นไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาล
ถือศีลอดของชาวมุสลิม ที่มีความเชื่อว่าต้องเปลี่ยนภาชนะ ถ้วยชามบนโต๊ะอาหารก่อนการถือศีล ซึ่งปี นี้จะเริ่ มเร็ วกว่าปี ก่อน
โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับบริ ษทั ฯได้พฒั นาสิ นค้าทั้งลวดลาย
และรู ปทรงให้เหมาะสมกับตลาดมุสลิมและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 ส่วนบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ใหม่ในประเทศอินเดียอยูร่ ะหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะผลิตสิ นค้า และเริ่ มมี
ยอดขายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และ
สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะปั จจุบนั ต้องนาเข้าสิ นค้าจากประเทศไทย ทาให้มี ภาระภาษีนาเข้า ที่สูง กลุ่มบริ ษทั
ยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเรื่ องของคุณภาพ ความคงทน และความ
สวยงาม
7.2 ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องดื่มจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็ นช่วง high season และมีเทศกาลสาคัญของไทยคือ เทศกาลสงกรานต์ จึงทาให้ความ
ต้องการในการบริ โภคสูงขึ้น
 บริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ใหม่อีก 1 แห่งที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็ นโรงงานผลิตบรรจุภณั ฑ์ อยู่
ระหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะเริ่ มผลิตและมีรายได้ต้ งั แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะช่วยขยายกาลังการผลิตให้
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเครื่ องดื่ม การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การขยายตลาดสู่ทางเหนือของ
ประเทศเวียดนาม รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการขนส่งสิ นค้าให้ลูกค้าที่อยูต่ อนเหนือของประเทศ
เนื่องจากปั จจุบนั ต้องส่งสิ นค้าจากโรงงานของบริ ษทั ที่อยูท่ างตอนใต้
ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณั ฑ์อาหาร
 ยอดขายจะเพิม่ สูงขึ้นในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากบริ ษทั ฯได้พฒั นาผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
(Food Box) ใหม่ๆออกสู่ทอ้ งตลาด เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้บรรจุภณั ฑ์อาหาร ส่วนผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารที่มีฉลาก
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ติดบนภาชนะ ที่เรี ยกว่า IML (In Mould Labeling) คาดว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย เกาหลี และจีน จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมที่จะเข้าฉายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอื่น
 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากคาสัง่ ซื้อที่เลื่อนมาจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
คาสัง่ ซื้อลังเปล่าที่จะได้รับในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 สิ นค้าของแถม (Premium) ที่ได้รับคาสัง่ ซื้อมาตั้งแต่ไตร
มาส 1 และยังคงมียอดขายต่อเนื่องในไตรมาส 2 รวมถึงคาดการณ์วา่ ภาครัฐจะเริ่ มมีงบประมาณจัดซื้อมากขึ้น
7.3 สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้อมาขายไป
 คาดว่ายอดขายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาส 1 ธุรกิจเครื อข่ายศรี ไทยเน็ท
เวิร์ค (Srithai Network)ได้มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน้ กาลังซื้อของผูบ้ ริ โภค กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
1. การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (Food Matrix) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแบบ Cell Food ที่
ผลิตและนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริ กา และได้รับรางวัลประกันคุณภาพระดับโนเบลไพรซ์
(Nobel Prize) โดยบริ ษทั ฯได้รับลิขสิ ทธิ์เป็ นผูน้ าเข้าและจัดจาหน่าย และสิ ทธิในการทาการตลาดแต่
เพียงผูเ้ ดียวในภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วยั รุ่ น และกลุ่มคนรักสุขภาพ
และจะเป็ นอีกหนึ่งสิ นค้าหลักในการสร้างการเติบโตด้านยอดขาย ผลกาไร และชื่อเสี ยงให้บริ ษทั ฯ
2. การสร้างธุรกิจแบบเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้ารายย่อย หรื อ Mobile โดยเน้นการขายสิ นค้าให้สมาชิก
เพื่อให้สามารถนาไปทาธุรกิจหรื อจาหน่าย ซึ่งในไตรมาส 2 จะมีการมุ่งเน้นการจัดการส่งเสริ มการ
ขายให้สมาชิกกลุ่มนี้มากขึ้น เพื่อเจาะจงกลุ่มสมาชิกที่เปิ ด Mobile และสร้างยอดขายให้ธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
3. สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ลงนาม
บันทึกความร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้ารายหนึ่ง เพื่อร่ วมกันสร้างตราสิ นค้าเอสแมททริ กซ์ให้
เป็ นแบรนด์ระดับโลก ตลอดจนยอดขายที่ขายเพิม่ ขึ้น
สายงานแม่พิมพ์
 คาดว่ายอดขายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 จะใกล้เคียงกับไตรมาสแรก แม้วา่ จะมีการปรับเปลี่ยนรู ปโฉม
รถยนต์ใหม่ต้ งั แต่ช่วงปลายปี ก่อน ทาให้ยงั มียอดคาสัง่ ซื้อที่สูงในช่วงแรก และจะเริ่ มคงที่ในช่วงไตรมาส 2 แต่เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรป และญี่ปุ่น จึงอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
เช่นกัน

- 18/20 -

8. เหตุการ ์ สาคัญทีเ่ กิดขึนในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้
8.1 การลงทุนในบริษัทย่ อย


Srithai (Vietnam) Company Limited

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจากเดิม 20.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาเป็ น 40.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั ฯจะเป็ นผูล้ งทุนในการเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ย่อยทั้งจานวนตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนบริ ษทั ย่อยบางส่วน
เป็ นจานวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 97.95 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


Srithai Superware Manufacturing Private Limited

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private
Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงิน100.00 ล้านอินเดียรู ปีหรื อเทียบเท่ากับ 52.80 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อย
ละ 100.00
8.2 การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
 บริ ษทั โคราช ไทย เทคจากัด
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จากัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่
ประชุมได้มีมติ ให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี พ.ศ.2557 ของบริ ษทั ย่อย ในอัตราหุน้ ละ 20.00 บาท เป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 60.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจะได้รับเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน60.00 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ100.00
9. เหตุการ ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
9.1 การจดทะเบียนเพิม่ ทุนในบริษัทย่ อย


Srithai Superware Manufacturing Private Limited

เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของ

Srithai

Superware Manufacturing Private Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย จานวน รวมไม่เกิน 400.00 ล้านอินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่า
240.00 ล้านบาท จากเดิมทุน รวมจานวน 500.00 ล้านอินเดียรู ปี ทาให้ทุนภายหลังการเพิ่มทุนเป็ นจานวน รวมไม่เกิน
900.00 ล้านอินเดียรู ปี และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ยังคงเท่าเดิมคือ ร้อยละ 100.00 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับ
แผนงานลงทุนที่เพิ่มขึ้น
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9.2 การอนุมตั เิ งินปันผล


บริ ษทั ฯ

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มี
มติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิของบริ ษทั ประจาปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น
270.99 ล้านบาท และมีกาหนดจ่ายชาระในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จากัด

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิของบริ ษทั ย่อยประจาปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 17.00
บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 20.40 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจะได้รับเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน 10.40 ล้านบาท ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ร้อยละ 51.00

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
กรรมการ
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