ที่ SITHAI-0802/57
13 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
เรื่ อง คาชี้แจงข้อมูลทางการเงินของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ง ข้อมูลทาง การเงิน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 โดยเปรี ยบเทียบกับงบการเงิน ในงวด
เดียวกันของปี ก่อน ที่ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว นั้น
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงผลการดาเนินงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
 ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ ปี ก่อนร้อย
ละ 6.30 อัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17 คือจากร้อยละ 18.33 เป็ นร้อยละ 19.50 ของยอดขาย กาไรสุทธิสาหรับงวด
จานวน 130.77 ล้านบาท โดยมีกาไรสุทธิเฉพาะส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่จานวน

132.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 จานวน 30.14 ล้านบาท หรื อร้อยละ 29.45 โดยมีกาไรต่อหุน้ 0.05 บาท เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 2
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีกาไรต่อหุน้ 0.04 บาท
 รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจา ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 คือรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
จากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้เดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยมี จานวนหุน้ สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจากเดิม
270,990,480 หุน้ เป็ น 2,709,904,800 หุน้ โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียน ซึ่งบริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที8 ่ พฤษภาคมพ.ศ. 2557
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ตารางที่ 1 ภาพรวม
งบกาไรขาดทุน (บางส่ วน)

หน่ วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 1
พ.ศ. 2557

รายละเอียด

ไตรมาส 2
พ.ศ. 2557

เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 พ.ศ.2556

ไตรมาส 2
พ.ศ. 2556

จานวนเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ยอดขายรวม

% +(-)

2,237.59

2,489.09

2,341.55

147.55

6.30%

กาไรขั้นต้น (%)

19.58%

19.50%

18.33%

1.17%

6.39%

EBIT (กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)

165.79

186.51

162.81

23.70

14.56%

กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

105.30

132.47

102.33

30.14

29.45%

% กาไรสุ ทธิต่อยอดขาย

4.71%

5.32%

4.37%

0.95%

21.78%

0.04

0.05

0.04

0.01

25.00%

กาไรต่ อหุ้น (บาท)

2. วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557
2.1 รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 2 รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้รวม
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
รายละเอียด
จานวนเงิน
สายธุรกิจพลาสติก

สัดส่ วน
ยอดขาย

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557
จานวนเงิน

สัดส่ วน
ยอดขาย

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2556
จานวนเงิน

สัดส่ วน
ยอดขาย

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2
พ.ศ. 2556
จานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2,086.90

93.27%

2,304.87

92.60%

2,224.31

94.99%

448.71

20.05%

477.08

19.17%

499.83

21.35%

(22.75) (4.55%)

ผลิตในประเทศ

429.63

19.20%

458.05

18.40%

487.66

20.83%

(29.61) (6.07%)

ผลิตต่างประเทศ

19.09

0.85%

19.02

0.76%

12.17

0.52%

6.86

56.36%

1,638.19

73.21%

1,827.79

73.43%

1,724.48

73.65%

103.32

5.99%

ผลิตในประเทศ

1,353.79

60.50%

1,475.27

59.27%

1,407.55

60.11%

67.71

4.81%

ผลิตต่างประเทศ

284.40

12.71%

352.53

14.16%

316.92

13.53%

35.60

11.23%

150.69

6.73%

184.22

7.40%

117.24

5.01%

66.98

57.13%

2,237.59

100.00%

2,341.55 100.00%

147.55

6.30%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
รวม
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2,489.09 100.00%

80.56

3.62%

สัดส่ วนรายได้ แยกธุรกิจ

สัดส่วนรายได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เปรี ยบเทียบไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 กับไตรมาส 2 ปี พ.ศ.
2557 ลดลงจากร้อยละ 21.35 เป็ นร้อยละ 19.17 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 73.65 เป็ น
ร้อยละ 73.43 ส่วนสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.01 เป็ นร้อยละ 7.40
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1)

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน



เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนจานวน 22.75 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.55 สาเหตุมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่
ชะลอตัวจากปั ญหาการเมืองต่อเนื่องมาจากปลายปี ก่อนจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.

2557 อีกทั้งขณะนี้มีเพียงคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน และ
ความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชน นอกจากนี้การบริ โภคของภาคเอกชนยังอ่อนแอในเกือบทุกระดับรายได้ และภาวะหนี้ครัวเรื อน
ที่อยูใ่ นระดับสูงยังคงลดทอนความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรื อน ทาให้ความต้องการ ซื้อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ และกาลัง
ซื้อของลูกค้าภายในประเทศลดลง
ส่วนยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม G3 ได้แก่
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยประเทศในกลุ่มยุโรปมีการสัง่ ซื้อสิ นค้าในไตรมาสนี้จานวนมาก เพื่อจาหน่ายในช่วงหน้าร้อน
ระหว่างไตรมาส 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ทั้งนี้สินค้าเมลามีนยังได้รับความนิยมสูงขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร
ภัตตาคาร และโรงแรม ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริ กา เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เพราะสามารถทดแทนภาชนะที่เป็ นแก้ว
และเซรามิกที่แตก หรื อร้าวได้ง่าย อีกทั้งสิ นค้าเมลามีนยังมีราคาไม่สูง และสามารถเข้าเครื่ องล้างจานได้ นอกจากนี้ตลาด
ตะวันออกกลางที่เป็ นตลาดหลักยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการนาเสนอลวดลายใหม่สาหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ 50
ปี ของตราสิ นค้า Superware ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา ก็ได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าเป็ นอย่างดี จากความนิยมในเรื่ องของคุณภาพ และลวดลายที่โดดเด่นกว่าของคู่แข่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจในตัวสิ นค้าของ Superware มาอย่างยาวนาน อีกทั้งประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางมีการสัง่ ซื้อสิ นค้า
จานวนมากในไตรมาสนี้ เพื่อรองรับเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมในไตรมาส 3 เช่นกัน ซึ่งเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่มีความเชื่อว่าต้องเปลี่ยนภาชนะ ถ้วยชามบนโต๊ะอาหารก่อนการถือศีล


เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 สูงกว่าไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะ
ยอดขายส่งออก เนื่องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ การซื้อเพื่อรองรับช่วงพักร้อนของประเทศในกลุ่มยุโรป และ
การถือศีลอดของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง รวมทั้งมีการจัดงานมหกรรมลดราคาสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ช่วงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 2 สาขา คือ สานักงานใหญ่ ที่ถนนสุขสวัสดิ์ และสาขาโรงงานโคราช
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2)

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

 เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม เพิม่ ขึ้นจานวน 103.32 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.99 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะยอดขายบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากปี นี้เป็ นปี ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ( World Cup) ทาให้ผปู ้ ระกอบการน้ าอัดลมรายใหญ่ท้ งั 2
ราย จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวกับ World Cup อย่างรุ นแรง เช่น การพิมพ์รหัสใต้ฝา เพื่อส่งชิงรางวัลต่างๆ และการ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มขนาดใหม่ๆ เพื่อขยาย segment ในตลาดให้มากขึ้น เป็ นต้น ส่งผลให้ยอดขายของทั้งกลุ่ม
บริ ษทั เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เครื่ องดื่มน้ าอัดลมที่เป็ นขวดสี เรื องแสงเริ่ มเป็ นที่นิยมและติดตลาดมากขึ้น หลังจากที่เปิ ดตัวไป
เมื่อปลายปี ที่แล้ว ทาให้ยอดขายเติบโตขึ้นเป็ นลาดับ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ก็ได้มีการเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และคาสัง่ ซื้อจากลูกค้ารายใหม่
ส่วนยอดขายบรรจุภณั ฑ์อาหารโดยรวมลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ แต่ท้ งั นี้ยอดขายของผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารที่มีฉลาก
ติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรี ยกว่า IML (In Mould Labeling) มียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาพยนตร์ยอด
นิยมเข้าฉายหลายเรื่ อง เช่น Captain America, Amazing Spiderman 2 และ Transformers 4 เป็ นต้น ซึ่งช่วยกระตุน้ ยอดขาย
ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม มีการลงทุนขยายธุรกิจห้างสรรพสิ นค้าใหม่ ซึ่งเป็ นการ
เพิม่ ตลาดสิ นค้า ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ IML ของกลุ่มบริ ษทั เพิม่ ขึ้น
ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มอื่นๆ โดยรวมลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปี ก่อนมี
ยอดขายลังบรรจุขวด ซึ่งลูกค้าครบรอบเปลี่ยนลังชุดใหม่ อีกทั้งปี นี้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปั ญหาทางการเมือง ส่งผลให้
ลูกค้ามีการชะลอการส่งมอบสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้ในบางโครงการ และไม่มีงบประมาณการลงทุนในการสัง่ ซื้อสิ นค้าจาก
ภาครัฐและหน่วยงานราชการ ประกอบกับการลดการผลิตและขายสิ นค้ากลุ่ม OEM ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
ยอดขายสิ นค้าพาเลทเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้รับคาสัง่ ซื้อพาเลทโครงการใหญ่ในไตรมาสนี้


เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม สูงกว่าไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 สาเหตุหลักเนื่องจากไตรมาส 2
ยอดขายของบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มเพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะเป็ นช่วง high season ความต้องการในการบริ โภคเครื่ องดื่มสูงในช่วง
ฤดูร้อน เทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมการส่งเสริ มการขายของผูป้ ระกอบการน้ าอัดลมรายใหญ่
3)

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์



เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน

ยอดขายกลุ่มธุ รกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้น ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนจานวน 66.98 ล้านบาท หรื อร้อยละ 57.13 เนื่องจากยอดขายของสายธุรกิจซื้อมาขายไป โดยเฉพาะจาก
ธุรกิจเครื อข่ายที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 จากสิ นค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรมสุขภาพซึ่ง
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ได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นอย่างมาก อันเป็ นผลมาจากการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์ในไตรมาส
ก่อน และการเปิ ดศูนย์จาหน่ายสิ นค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นจานวนมาก นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ทางานของนักธุรกิจอิสระก็ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเครื อข่ายมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จานวนนักธุรกิจเพิม่ มากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มของนักธุรกิจวัยรุ่ นซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้สูงขึ้นอย่างมาก


เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1

ยอดขายกลุ่มธุ รกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ สูงกว่าไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจเครื อข่าย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรที่มีศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
เพิม่ ขึ้นมาก รวมถึงการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อช่วงปลายของไตรมาสก่อน ซึ่งเริ่ มมีรายได้เต็มที่ในไตรมาส 2 เนื่องจาก
ลูกค้ารู ้จกั เชื่อมัน่ ในสิ นค้า และให้การตอบรับดีข้ ึน
2.2 กาไรจากการขายตามส่ วนงาน
ตารางที่ 3 กาไรจากการขายตามส่ วนงาน
กาไรจากการขาย
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
รายละเอียด
จานวนเงิน

% ต่ อ
ยอดขาย

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557
จานวนเงิน

% ต่ อ
ยอดขาย

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2556
จานวนเงิน

% ต่ อ
ยอดขาย

หน่ วย : ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2
พ.ศ. 2556
จานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

กาไรจากการขายตามส่ วนงาน
123.48

5.92%

138.64

6.02%

132.38

5.95%

6.27

4.73%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ในครัวเรือน

36.39

8.11%

42.99

9.01%

45.52

9.11%

(2.53)

(5.55%)

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

87.09

5.32%

95.65

5.23%

86.86

5.04%

8.79

10.12%

13.47

8.94%

7.13

3.87%

(0.31)

(0.26%)

7.44 2,431.05%

136.95

6.12%

145.78

5.86%

132.07

5.64%

13.71

สายธุรกิจพลาสติก

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พิมพ์
รวม
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10.38%
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กาไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึ้น
13.71 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 10.38 ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กาไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงร้อยละ 5.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ของปี
ก่อน และอัตรากาไรต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ 9.11 เป็ นร้อยละ 9.01 เนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจ ชะลอตัวทาให้ยอดขาย
ภายในประเทศที่มีอตั รากาไรสูงกว่ายอดขายส่งออกมีสดั ส่วนลดลง ตลอดจนกาลังการผลิตต่าลง จากการลดลงของคาสัง่ ซื้อ
ทาให้อตั ราการใช้เครื่ องจักรต่าลง และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายคงที่
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กาไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส 2 ของปี ก่อน
ร้อยละ 10.12 และอัตรากาไรต่อยอดขาย เพิ่มขึ้น จากปี ก่อนจากร้อยละ 5.04 เป็ นร้อยละ 5.23 เนื่องจาก คาสัง่ ซื้อเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม ทาให้อตั ราการใช้เครื่ องจักรเพิม่ ขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงลดลง
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3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์มีกาไรจากการขายในปี นี้เปรี ยบเทียบกับผลประกอบการเป็ นขาดทุน
ของไตรมาส 2 ของปี ก่อน และอัตราขาดทุนต่อยอดขายจากปี ก่อนซึ่งมีจานวนร้อยละ -0.26 เป็ นกาไรร้อยละ 3.87 เนื่องจาก
การเพิม่ ขึ้นของกาไรในสายธุรกิจซื้อมาขายไปกลุ่มธุรกิจเครื อข่าย ซึ่งมียอดขายที่เพิม่ ขึ้นของสิ นค้าในกลุ่มนวัตกรรมเกษตร
และสิ นค้าเพื่อสุขภาพที่มีอตั รากาไรขั้นต้นสูง
2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 4 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
งบการเงินรวม
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557

จานวนเงิน % ต่ อยอดขาย จานวนเงิน
304.67

13.62%

342.14

% ต่ อยอดขาย
13.75%

ไตรมาส 2 พ.ศ. 2556

จานวนเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
12.91%
39.80

จานวนเงิน % ต่ อยอดขาย
302.34

หน่ วย:ล้ านบาท
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 พ.ศ. 2556
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 และไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มธุรกิจเครื อข่าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามยอดขายที่เพิม่ ขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าแรงประจาปี เป็ นต้น
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13.16%

3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 5 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
รายละเอียด

หน่ วย : ล้ านบาท
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จานวนเงิน

จานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จานวนเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

% +(-)

ลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ

1,966.81

1,855.46

111.36

6.00%

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

1,677.27

1,475.14

202.13

13.70%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ

5,360.58

5,295.73

64.84

1.22%

10,474.53

10,125.51

349.02

3.45%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

1,212.30

823.45

388.85

47.22%

เจ้าหนี้ การค้า

1,082.42

950.21

132.21

13.91%

เงินกูย้ มื ระยะยาว

2,766.29

3,030.29

(264.00)

(8.71%)

326.31

310.55

15.76

5.07%

รวมหนีส้ ิ น *

5,923.47

5,560.37

363.10

6.53%

กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร

1,463.50

1,496.73

(33.23)

(2.22%)

211.04

229.52

(18.48)

(8.05%)

4,551.06

4,565.14

(14.09)

(0.31%)

รวมสิ นทรัพย์ *

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 ประกอบด้วย
 ลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม ของทั้งบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามในช่วง high season และเทศกาลฟุตบอลโลก (World Cup)
 สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากยอดขายในประเทศที่ลดลงของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน การสารองวัตถุดิบ
เพื่อรองรับการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม และแม่พิมพ์รอส่งมอบของบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการจัดหาสิ นทรัพย์ ประเภทเครื่ องจักรเพิ่มเติมระหว่างงวดของบริ ษทั
ย่อย สุทธิดว้ ยค่าเสื่ อมราคาและการจาหน่ายระหว่างปี
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 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น เพิ่มขึ้น ตามความต้องการ ของเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
บริ ษทั และการเบิกเงินกูย้ มื ระยะสั้น
 เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึ้น ตามการขยายตัวของยอดขาย และการสัง่ ซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตสาหรับคาสัง่ ซื้อ
ในไตรมาส 3
 เงินกูย้ มื ระยะยาว ลดลงจากการ จ่ายชาระคืนในระหว่างปี ตามกาหนด ซึ่งจานวนสูงกว่าการ เบิกใช้เงินกูท้ ี่
จัดหาเพื่อลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี
 กาไรสะสม -ยังไม่ได้จดั สรร ลดลง จากปี ก่อน จานวน 33.23 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผล ของ ผล
ประกอบการปี พ.ศ. 2556 จานวน 270.99 ล้านบาท สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
ใหญ่สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จานวน 237.76 ล้านบาท
 ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึ้นของ กาไรสุทธิจากผล
ประกอบการ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ตารางที่ 6 งบกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

หน่ วย : ล้ านบาท

รายละเอียด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

6 เดือนสิ้นสุ ด

6 เดือนสิ้นสุ ด

เปลี่ยนแปลงจาก

30-มิ.ย.-57

30-มิ.ย.-56

งวดปี ก่ อน

420.40

135.12

285.28

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(311.51)

(321.80)

10.29

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(124.98)

282.75

(407.73)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(16.09)

96.07

(112.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด

437.12

441.29

(4.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

421.03

537.36

(116.34)
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ในงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาคัญ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากผลประกอบการ การบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานได้ดีข้ ึนกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน ค่าเสื่ อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์ดาเนินงานที่เพิม่ ขึ้น สุทธิดว้ ยการจ่ายภาษีที่นอ้ ยลง
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
สูงขึ้น สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึ้นของการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว สูงกว่าปี ก่อน ขณะที่มีการ
เบิกถอนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวใหม่ต่ากว่าปี ก่อน
กลุ่มบริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่า กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการดาเนินงานและ
มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริ ษทั สามารถดาเนินงานและ
เติบโตได้โดยไม่ติดขัด นอกจากนี้ ณ 3 0 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิก
ถอน ซึ่งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียน ไม่นอ้ ยกว่า

4 พันล้านบาท

ตลอดจนอยูร่ ะหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ได้
5. วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 7 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. 2557

ไตรมาส 2
พ.ศ. 2557

ไตรมาส 2 งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556

วัน
วัน
วัน
วัน

77.34
78.98
44.75
111.58

71.12
75.33
48.62
97.83

71.74
76.83
46.68
101.89

71.08
70.28
45.27
96.09

%
%

2.23
1.99

2.91
2.47

2.35
2.11

10.67
9.20

เท่า

1.16

1.30

1.28

1.22

1) อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด

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

พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 101.89 วัน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ง
เท่ากับ 96.09 วัน เนื่องจาก
1.1) ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 71.12 วัน ใกล้เคียงกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556
และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 71.74 วัน และ 71.08 วัน
ตามลาดับ จากการบริ หารและควบคุมการปล่อยสิ นเชื่อและติดตามหนี้
1.2) ระยะเวลาของสิ นค้าคงเหลือ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 75.33 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ.
2556 ซึ่งเท่ากับ 76.83 วัน จากการระบายสิ นค้าสาเร็ จรู ป แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 70.28 วัน จากการจัดเก็บวัตถุดิบและผลผลิตเพื่อรองรับ
ปริ มาณขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ลดลง
1.3) ระยะเวลาจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้า ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 48.62 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี
พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 46.68 วัน และ 45.27
วัน ตามลาดับ เนื่องจากการสัง่ ซื้อวัตถุดิบที่เพิม่ ขึ้นเพื่อรองรับปริ มาณการผลิตที่เพิม่ ขึ้นตามยอดขาย
2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
 อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.91 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี
พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.35 ตามผลกาไรที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายปั นผล
 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 2.47 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.11 ตามผลกาไรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้สินทรัพย์เพื่อ
การผลิตที่มากขึ้นตามยอดขาย
3) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 1.30 เท่า เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี
พ.ศ. 2556 และงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.28 เท่า และ 1.22 เท่าตามลาดับ จาก
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ตลอดจนการจ่ายเงินปั นผล การเบิกใช้เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวเพื่อ
การลงทุนในสิ นทรัพย์ดาเนินงานและหมุนเวียนในกิจการ
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6. การจัดการความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ มีคณะทางานด้านจัดซื้อวัตถุดิบที่มีความชานาญติดตามราคาวัตถุดิบ
อย่างใกล้ชิด และวางแผนการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริ มาณและราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเจรจาทาสัญญาหรื อข้อตกลงขอ
ปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าทุกๆ 1-3 เดือน
2) ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็ น 300 บาท กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการทางานของพนักงาน เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายประเภทเงินค่าล่วงเวลา และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้กบั พนักงาน
3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริ ษทั ได้วางแผนกลยุทธ์หลักๆ ได้แก่ เน้นการขายด้วยสกุลเงิน
อื่นไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมาก
เกินไป การขายเป็ นสกุลเงินบาทสาหรับลูกค้าบางราย การเจรจากับลูกค้าขอกาหนดเงื่อนไขการปรับราคาขายเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ รวมถึงพิจารณาใช้วธิ ีบริ หารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินต่างประเทศให้มี
ความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบั การพิจารณาทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ตามความเหมาะสมและโอกาส
4) ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีจานวนลูกค้าน้อยรายสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภท
บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม กลุ่มบริ ษทั จึงได้วางแผนกลยุทธ์หลักๆ ได้แก่ การหาลูกค้าเพิม่ เติมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยงและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย
7. การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ตลาดส่งออก
 คาดว่ายอดขายการส่งออกในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 จะลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากลูกค้า
ในกลุ่มประเทศยุโรปอยูใ่ นช่วงฤดูพกั ร้อน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอยูใ่ นช่วงถือศีลอด
 อย่างไรก็ตาม ยอดขายจะกลับมาเพิ่มขึ้นในต้นไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับความต้องการซื้อสิ นค้า
ในช่วงคริ สต์มาสและเทศกาลปี ใหม่ โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงเน้นผลิตและขายสิ นค้า Life Style ที่สามารถออกแบบลวดลายและ
รู ปทรงของสิ นค้าให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น และนาเสนอสิ นค้าเพื่อใช้
outdoor เนื่องจากมีความทนทาน ไม่แตกง่าย และได้รับความนิยมมากขึ้นในปั จจุบนั
 ส่วนบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ใหม่ในประเทศอินเดียอยูร่ ะหว่างก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะผลิตสิ นค้าได้ในช่วงเดือน
ธันวาคมปี นี้ และเริ่ มมียอดขายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งบริ ษทั ย่อยในอินเดียจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales
และ Wholesales ได้มากขึ้น และสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะจากเดิมนาเข้าสิ นค้าจากประเทศไทย ซึ่งมี ภาระภาษี
นาเข้าที่สูง อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้มีการยอมรับมากขึ้นในเรื่ องของคุณภาพ ความ
คงทน และความสวยงาม
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 นอกจากนี้บริ ษทั ฯกาลังผลักดันตลาดในกลุม่ ประเทศ AEC ให้ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสาเร็ จได้แก่ รู ปทรงและลวดลายที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค คุณภาพ และการสร้างตราสิ นค้า (Brand Building) ในตลาด AEC ให้ลูกค้ารู ้จกั สิ นค้าและมีความ
เชื่อถือมากขึ้น
ตลาดภายในประเทศ
 คาดว่าจะมีสญ
ั ญาณปรับตัวดีข้ ึน และมีทิศทางที่จะขยายการเติบโตจากผูน้ าธุรกิจชาวต่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจซื้อสิ นค้าในประเทศจากช่องทางการขายตรง เพื่อนาไปขยายตลาดในประเทศของตนเอง
เพราะมองเห็นโอกาสในการเสริ มรายได้จากธุรกิจนี้ ประกอบกับการขายตรงได้เริ่ มนาระบบธุรกิจที่ทนั สมัยมาใช้ โดยการ
ขายผ่านทาง online เริ่ มใช้การจัดส่งในลักษณะ Home Delivery และการรับสิ นค้าผ่าน Convenience Store มากขึ้น เพื่อ
อานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการเพิ่มรายการสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องดื่ม จะ ลดลงกว่าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็ นช่วง low season ของธุรกิจนี้ แต่จะได้
ยอดขายเพิม่ เติมในส่วนของตลาดต่างประเทศจากลูกค้าที่คาดว่าจะเพิม่ จานวนสัง่ ซื้อสิ นค้ามากขึ้นกว่าเดิม เช่น
อินโดนีเซีย เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณั ฑ์อาหาร
 คาดว่า ยอดขายจะเพิม่ สูงขึ้นในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเริ่ มเข้าสู่เทศกาลกินเจ ซึ่งอาหารเจ
ประเภทพร้อมรับประทานนั้นเป็ นที่นิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลกินเจ ดังนั้นจะส่งผลให้ยอดขายสิ นค้าประเภทกล่อง
อาหาร (Food box) เพิ่มสูงขึ้น
 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังคงดีข้ ึนต่อเนื่องตาม GDP ของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประชากร
มีการอุปโภคบริ โภคเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามมีการขยายตัว โดยนักลงทุนต่างชาติเข้าไปขยาย
ธุรกิจห้างสรรพสิ นค้า ส่งผลให้ยอดขายสิ นค้าที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์มีโอกาสเติบโต
 จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมที่เข้าฉายในช่วงไตรมาส 2 ยังคงเป็ นที่นิยมต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3 เช่น
Guardian of the Galaxy และ Teenage Mutant Ninja Turtles เป็ นต้น จะช่วยกระตุน้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์
อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เรี ยกว่า IML (In Mould Labeling) เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
 นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะส่งสิ นค้าไปเปิ ดตลาดในประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการเร็ วๆนี้
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอื่นๆ
 คาดว่ายอดขายจะสูงกว่าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะจากลูกค้าหลักจะมีการเปลี่ยนถังบรรจุภณ
ั ฑ์
ในไตรมาส 3 นี้ และกลุ่มบริ ษทั ยังได้รับคาสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆจากโครงการต่างๆสูงขึ้น
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3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 คาดว่ายอดขายจะเติบโตสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะธุรกิจเครื อข่ายซึ่งมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมด้านการเกษตร จากสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ที่ปัจจุบนั มีเพียงผูข้ ายรายเดียว
คือ เอสเนเจอร์ และได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจเป็ นอย่างดี
 การขยายตลาดจะ ทาให้สามารถเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าได้อย่างมาก โดยบริ ษทั ฯมีเป้ าหมายใน
การเปิ ดศูนย์จาหน่ายสิ นค้าเพิ่มอีกในไตรมาส 3 และ 4 ปี นี้ และมีกลยุทธ์ เปิ ดตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ได้แก่ กัมพูชา
มาเลเซีย และสิ งคโปร์ภายในปลายปี พ.ศ. 2557 ด้วย
 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ลงนามสัญญาเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีชื่อเสี ยงจาก
ต่างประเทศ และวางแผนเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ในครึ่ งหลังของปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายสิ นค้าทันทีหลังการ
วางตลาดและสิ นค้าจะได้รับความนิยมในหมู่วยั รุ่ นและกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างมาก
8. เหตุการณ์ สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนต่างๆ และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนี้
1) การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทัฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติ
อนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และจานวนหุน้ สามัญที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้วจากเดิม 270,990,480 หุน้ เป็ น 2,709,904,800 หุน้ บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2) การลงทุนในบริษัทย่ อย


Srithai Superware Manufacturing Private Limited

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจาก 120 ล้านรู ปี เป็ น 240 ล้านรู ปี ตามมติของคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย ในระหว่างงวดบริ ษทั ได้จ่าย
ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวบางส่วน เป็ นจานวนเงิน 129.90 ล้านรู ปีหรื อเทียบเท่ากับ 69.17 ล้านบาท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
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3) การจ่ ายเงินปันผล
ตารางที่ 8 สรุปเงินปันผลจ่ ายใน ปี พ.ศ. 2557 และภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ชื่ อบริษัท

ร้ อยละการถือหุ้น อัตราเงินปั นผลต่ อหุ้น

จานวนเงินทีจ่ ่ ายทั้งสิ้น
270.99 ล้ านบาท

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จากัด (มหาชน)

-

1.00 บาท (มติอนุมัติให้ จ่ายเมือ่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557
กาหนดจ่ าย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

บริษัทย่ อย
- บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จากัด

71.00

5.00 บาท

5.00

ล้านบาท

(มติอนุมัติให้ จ่ายเมือ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)
- บริ ษทั โคราช ไทย เทค จากัด

100.00

23.00 บาท

69.00

ล้านบาท

(มติอนุมัติให้ จ่ายเมือ่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557)
- บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จากัด

51.00

34.00 บาท

40.80

ล้านบาท

(มติอนุมัติให้ จ่ายเมือ่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริ ญช์ ผลนิวาศ)
กรรมการ
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