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ท่ี     SITHAI-1101/61 

             9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

เร่ือง คาํช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีไดรั้บการสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดขายรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.7 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 13.6 เป็นร้อยละ 12.4 ของยอดขาย โดยมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดและส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจาํนวน 

6 ลา้นบาท ซ่ึงขาดทุนลดลงจากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 24 ลา้นบาท หรือร้อยละ 80.7 เป็นขาดทุนต่อหุน้ 0.002 บาท 

ลดลงจากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีขาดทุนต่อหุน้ 0.011 บาท  
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รูปที ่1    ภาพรวมงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561

กําไรขั�นต้น % 13.3% 13.6% 12.4%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 41 (30) (6)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขาย % 1.8% (1.3%) (0.3%)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น บาท 0.015 (0.010) (0.002)
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รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

       สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 กบัไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลง

ดงัน้ี 

- สายธุรกิจพลาสติกเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 97.8 เป็นร้อยละ 97.9 ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนสดัส่วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 20.5 ขณะท่ีส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม

สดัส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 77.1 เป็นร้อยละ 77.4  

- สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพส์ดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 2.2 เป็นร้อยละ 2.1   

 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

เปรียบเทยีบไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพิ่มข้ึนในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 6 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือร้อยละ 1.4 โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

• กิจการในประเทศ 

ยอดขายใกลเ้คียงกบัปีก่อน แมว้า่ยอดขายภายในประเทศลดลงจากกาํลงัซ้ือท่ีหดตวัลง รวมถึงสินคา้นาํเขา้จาก

ประเทศจีนของคู่แข่งซ่ึงมีราคาถูกกวา่เพ่ิมมากข้ึน แต่ยอดขายส่งออกเพ่ิมข้ึนจากคาํสัง่ซ้ือพิเศษจากลูกคา้ประเทศญ่ีปุ่น  

• กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากผลของการวางตลาดสินคา้ใหม่สาํหรับกลุ่ม HORECA การจดัรายการส่งเสริมการขาย และ

การขยายตลาดสาํหรับกลุ่มลูกคา้ Modern Trade ของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม  
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  เปรียบเทยีบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนใกลเ้คียงกบัในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 แมว้า่ยอดขายกิจการในประเทศ

ลดลงเน่ืองจากไตรมาส 2 มีจดังานมหกรรมกลางปี แต่ยอดขายของกิจการในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากการขยายตลาดของ

บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียและเวยีดนาม 

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

เปรียบเทยีบไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 54 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 3.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

• กิจการในประเทศ 

ยอดขายลดลงจาก 

- กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ยอดขายตลาดนํ้ าอดัลมลดลงตามแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้ความ

สนใจดา้นสุขภาพมากข้ึน 

- กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร ความนิยมเมนูอาหารแช่แขง็ท่ีใชถ้าด Injection ลดลง 

- กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ยอดขายพาเลทลดลง เน่ืองจากลูกคา้เปล่ียนไปใชพ้าเลทท่ีทาํจากเหลก็แทน และยอดขาย

ช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยลดลง 

• กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมได้รับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลูกคา้เพ่ิมฐานผลิตทาง

ตอนกลางของประเทศเวยีดนาม และมีการปรับเพ่ิมราคาขาย รวมถึงยอดขายจากลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ถงัสีท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  

  เปรียบเทยีบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 

  ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2561 เน่ืองจากยอดขายจากลูกคา้ในกลุ่มถงัสีของกิจการในตา่งประเทศ ขณะท่ีกิจการในประเทศยอดขายลดลงจากลูกคา้

กลุ่มสินคา้พาเลท 

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

 เปรียบเทยีบไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนจาํนวน 1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.9 เน่ืองจาก 

• ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจากแม่พิมพผ์ลิตเสร็จและครบกาํหนดส่งมอบในไตรมาสน้ีเพ่ิมข้ึน 
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• ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายลดลง เน่ืองมาจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจ และปรับลดขนาดธุรกิจ 

 เปรียบเทยีบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 

 ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 26.8 ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2561 เน่ืองจากมีแม่พิมพผ์ลิตเสร็จและทยอยส่งมอบในไตรมาสน้ีเพ่ิมข้ึน 

 

2.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ยอดขายและกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 1 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนซ่ึงเป็นขาดทุน 14 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน อตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 1.9 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึนจากการใชก้าํลงัการ

ผลิตเพ่ิมข้ึนตามยอดขายของกิจการในต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีค่าส่งเสริมการขายก็เพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั 
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หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จํานวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ�น(ลดลง )
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 300             13.2% 301             12.9% 1 0.3%

รายละเอียด

ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3 

ปี พ.ศ. 2560

อยา่งไรก็ตาม กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2561 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีตํ่ากว่าสําหรับยอดขายส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาสน้ี และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายก็

เพ่ิมข้ึน  

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ 0.1 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมลดลงจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึน การใชก้าํลงัการผลิตไม่เตม็ท่ี ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใกลเ้คียง

กบัปีก่อน 

กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 

เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมลดลงจากราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน การใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี 

ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเลก็นอ้ย 

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพมี์ผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 10 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 

ซ่ึงขาดทุน 28 ลา้นบาท อตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายลดลงเป็นร้อยละ 18.9 เน่ืองจากผลขาดทุนของธุรกิจ

แม่พิมพล์ดลง ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการส่งมอบแม่พิมพ ์และค่าส่งเสริมการขายลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจของ

ธุรกิจเครือข่าย  

ผลขาดทุนจากสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพข์องไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจาก

ยอดขายแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึน  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน หรือร้อยละ 

0.3 ขณะท่ียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจของสายธุรกิจเครือข่าย 
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หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-60 30-ก.ย.-61

ลูกหนี้การค้า 2,205 1,988 (217) (9.8%)

สินค้าคงเหลือ 1,673 1,878 205 12.3%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,489 5,014 (475) (8.7%)

รวมสินทรัพย์ * 10,726 10,251 (475) (4.4%)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,952 2,046 94 4.8%

เจ้าหนี้การค้า 1,010 1,000 (10) (1.0%)

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,542 1,978 (564) (22.2%)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 384 407 23 6.0%

รวมหนี�สิน * 6,178 5,872 (306) (5.0%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,515 1,423 (92) (6.1%)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 258 250 (8) (3.1%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น * 4,548 4,379 (169) (3.7%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-60

จํานวนเงินจํานวนเงิน
จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ�น (ลดลง )
% +(-) 

รายการ

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย  

• ลูกหน้ีการคา้ ลดลงเน่ืองจากยอดขายไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 

ประกอบกบักระบวนการติดตามเร่งรัดการชาํระเงินจากลูกคา้ 

• สินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึนจากการสํารองวตัถุดิบของกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษทัย่อยใน

ประเทศเวียดนาม เพ่ือลดผลกระทบจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับสูงข้ึน และแม่พิมพร์ะหวา่งผลิตของบริษทัยอ่ย

ในประเทศ 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย สุทธิจากการจดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่ง

งวด  

• เงินกูย้มืระยะสั้น เพ่ิมข้ึนจากการเบิกถอนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานและหมุนเวยีนในกิจการ  

• เจา้หน้ีการคา้ ลดลงตามยอดขายของกิจการในประเทศ และการจ่ายชาํระในระหวา่งงวด  
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หน่วย : ล้านบาท

30 กันยายน พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 71 (11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 272 290

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (58) (16)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 285 263

• เงินกูย้มืระยะยาว ลดลงจากการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนดโดยไม่มีการกูย้มืเงินเพ่ิม 

• สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด สุทธิจากการจ่ายชาํระในระหวา่งงวด 

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 92 ลา้นบาท จากกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯสาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 สุทธิดว้ยเงินปันผลจากผลประกอบการปี 

พ.ศ. 2560 ท่ีจ่ายในไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 จาํนวน 135 ลา้นบาท  

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2560 สุทธิดว้ยกาํไร

สุทธิของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 

รูปที ่4   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในงวด 9 เดือน ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการลดลง

ของผลการดาํเนินงาน และการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ 
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2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจดัหา

สินทรัพยถ์าวรในระหวา่งงวดลดลง  

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ลดลงเน่ืองจากการชาํระคืนตามกาํหนดและไม่มีการกูย้ืมเงินกูร้ะยะยาว

ระหวา่งงวด 

ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีนมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือการดาํเนินงานไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 115.2 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 124.9 วนั แต่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 112.1 

วนั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 76.6 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 82.3 วนั และ 82.9 วนั ตามลาํดับ ตาม

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปี 

พ.ศ. 2560 และการเร่งรัดติดตามหน้ีคา้งชาํระ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 งวด 12 เดือน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Ratios)

1. ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้า (Collection Period) วัน 76.6 82.3 82.9

2. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period) วัน 82.6 79.7 73.8

3. ระยะเวลาจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า (Payment Period) วัน 44.0 37.1 44.5

4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 115.2 124.9 112.1

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) % (0.1) (0.4) 1.6

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อการดําเนินงาน % (0.1) (0.4) 1.3

(Return on Operating Assets)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 1.3 1.4 1.4

รายการ หน่วย
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2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 82.6 วนั เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 79.7 วนั และ 73.8 วนั ตามลาํดบั จากการ

บริหารการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและผลิต การสาํรองวตัถุดิบและ

สินคา้รอการส่งมอบของกลุ่มบริษทัยอ่ย  

3) ระยะเวลาจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 44.0 วนั เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 37.1 วนั แต่ใกลเ้คียงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 

44.5 วนั จากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นสาํรองในการผลิตของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศตั้งแต่ปลายปี 

พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบนั ควบคู่กบัการขอปรับเครดิตเทอมสาํหรับการสั่งซ้ือวตัถุดิบและสินคา้บางรายการ

ของกลุ่มบริษทัโดยไม่กระทบต่อราคาซ้ือ 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นผลขาดทุนร้อยละ 0.1 ตามผล

ประกอบการท่ีขาดทุนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นผลขาดทุนร้อยละ 0.4 ขณะท่ีส่วน

ของผูถื้อหุน้ลดลงจากการจ่ายปันผลและผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นผลขาดทุนร้อยละ 0.1 

ตามผลประกอบการท่ีขาดทุนเม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นผลขาดทุนร้อยละ 0.4 

ขณะท่ีสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานลดลงจากค่าเส่ือมราคาท่ีมีจาํนวนเงินมากกวา่มูลค่าสินทรัพยใ์หม่ท่ีจดัหา

ในระหวา่งงวดซ่ึงตํ่ากวา่ปีก่อนจากการชะลอการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เท่ากบั 1.3 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเท่ากบั 1.4 เท่า และ 1.4 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจากหน้ีสิน

รวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนสินคา้ และเป็นสินคา้โภค

ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคานํ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามสาํคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง
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บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง

ดา้นปริมาณและราคา โดยคาํนึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของ

พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดยไม่ลดผลผลิต ตลอดจนการขยายธุรกิจท่ีเนน้การใช้

แรงงานสูงในการผลิต ไปในประเทศท่ีมีแรงงานเพียงพอดว้ยค่าแรงงานท่ีตํ่ากวา่ 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด

ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

• เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย 

• ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท สาํหรับลูกคา้ในบางประเทศและบางราย 

• เจรจากบัลูกคา้หลกั เพ่ือขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั 

• ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 

• บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนลูกคา้นอ้ยรายสาํหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ โดย

อาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการชาํระเงินของลูกคา้ ตลอดจนกาํหนด

มาตรการในการติดตามและเร่งรัดการชาํระหน้ีรายท่ีมีการชาํระเงินล่าชา้เกินกาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้รายท่ีมีปัญหาการชาํระเงิน กลุ่มบริษทัก็มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งสมเหตุสมผล 

และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต และการประเมินความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้ 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็น

สาํคญั 
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ชื่อบริษัท
เงินปันผลทั�งสิ�น 

(ล้านบาท)

อัตราเงินปัน

ผลต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

รายได้เงินปันผล

ส่วนของบริษัทฯ 

(ล้านบาท)

บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด ("KTT") 30                               10.0                   100.0                30                            

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความสาํคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด

จากการดาํเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก

ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

• จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีจดัหาเงินทุน 

• อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  

• อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 

• กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 

• กาํหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารคํ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินตํ่าลง 
 

7. เหตุการณ์สําคญัในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561  

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์สาํคญั 

ดงัน้ี 

7.1 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

7.2 การลงทุนเพิม่และการเปลีย่นสถานะเงนิลงทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯลงทุนเพ่ิมในบริษทั ศรีไทย-อ๊อต

โต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (“Otto”) โดยการรับโอนหุ้นสามญัใน Otto จากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึงคิดเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้น

บาท บริษทัฯได้ชําระค่าหุ้นโดยการหักกลบหน้ีท่ีบริษัทในเครือของผูถื้อหุ้นดังกล่าวคงค้างชาํระบริษัทฯ และได้

ดาํเนินการจดทะเบียนหุน้และเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ภายหลงัการรับ

โอนหุน้สามญัดงักล่าว สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 ส่งผลใหส้ถานะเงินลงทุน

ของบริษทัฯใน Otto เปล่ียนจากการร่วมคา้มาเป็นบริษทัยอ่ย 

7.3 คดฟ้ีองร้อง 

ในปีพ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนในประเทศกมัพชูาแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดย

กล่าวอา้งว่าบริษทัฯผิดนัดไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วและให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายพร้อม
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ดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2560 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 5 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2560 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 คดีดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้

เสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯเช่ือมัน่วา่บริษทัฯมีหลกัฐานและขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการต่อสู้

คดี ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความดงักล่าว 

8. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2561 

8.1 สายธุรกิจพลาสติก 

8.1.1 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กิจการในประเทศ  

• ธุรกิจขายตรง คาดวา่ยอดขายขยายตวัต่อเน่ือง จากการประสิทธิผลของการใช ้Digital Marketing  

• ตลาดส่งออก มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน กระทบต่อการลด

การนาํเขา้สินคา้จากประเทศจีนของสหรัฐอเมริกา จึงเป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับบริษทัฯในการส่งออกไปยงัตลาดอเมริกา รวมถึง

มีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆหลากหลายสาํหรับลูกคา้ Retail และ HORECA ในตลาดยโุรป  

 กิจการในต่างประเทศ  

• บริษทัย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม มีแนวโน้มยอดขายขยายตวัต่อเน่ือง จากการวางตลาดสินคา้

ใหม่สาํหรับกลุ่ม HORECA การเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่ม Modern Trade และเขา้สู่ช่วงเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่    

8.1.2 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

กิจการในประเทศ 

• กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม : ในไตรมาสสุดทา้ยเขา้สู่ช่วงเทศกาล ซ่ึงคาดวา่ยอดขายกลุ่มบรรจุ

ภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจะเพ่ิมข้ึน และมีการขยายฐานลูกคา้ใหม่ในกลุ่มนํ้ าด่ืม  

• กลุ่มอ่ืนๆของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม : ในไตรมาส 4 ยอดขายหดตวั จากคาํสั่งซ้ือท่ีลดลงของ

ลูกคา้ผลิตภณัฑเ์ปลือกแบตเตอร่ี พาเลท และลงันํ้ าด่ืมส่งออก รวมถึงหมดช่วงเวลาการจดัรายการส่งเสริมการขายสาํหรับ

สินคา้ Premium ของร้านคา้สะดวกซ้ือรายใหญ่ 

กิจการในต่างประเทศ 

• ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้  

- กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม คาดว่ายอดขายยงัเติบโตดี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เวยีดนามมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีการขยายฐานลูกคา้นํ้ าด่ืม รวมถึงมีการบริหารจดัการควบคุมราคาวตัถุดิบและ

กระบวนการผลิตท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
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- ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากการขยาย

ฐานลูกคา้ 

8.2 สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่าย 

• ยอดขายในไตรมาสสุดทา้ยมีแนวโนม้ทรงตวั แต่บริษทัฯมีการปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเนน้ท่ีสินคา้คดัสรร

โดยเฉพาะธุรกิจเป็นหลกั และสร้างโอกาสทางรายไดเ้พ่ือดึงดูดความสนใจใหส้มาชิกใหม่เขา้สู่ธุรกิจมากข้ึน 

สายธุรกิจแม่พิมพ ์

• ยอดขายในไตรมาสสุดทา้ยมีแนวโนม้ขยายตวั เน่ืองจากมีคาํสัง่จา้งผลิตแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนจากลูกคา้ในกลุ่ม

ธุรกิจรับฉีดช้ินส่วนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงคาดวา่จะผลิตเสร็จและส่งมอบลูกคา้ในช่วงปลายปี 
 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


