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ท่ี     SITHAI-1101/60 

             10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

เร่ือง ค าช้ีแจงขอ้มูลทางการเงินของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลทางการเงินไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 ท่ีไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2560 นั้น 

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมียอดขายรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.9 อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก

ร้อยละ 17.1 เป็นร้อยละ 13.6 ของยอดขาย โดยมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวดจ านวน 20.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นขาดทุนสุทธิเฉพาะ

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จ านวน 30.2 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 89 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

151.0 ขาดทุนต่อหุ้น 0.01 บาท จากไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีก าไรต่อหุ้น 0.02 บาท โดยมีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็น

ประจ าท่ีมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงิน (ส่วนหน่ึง) ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สินทรัพยถ์าวรจ านวน 28 ลา้นบาทส าหรับโครงการฝาพลาสติกส าหรับขวดแกว้ และขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

จ านวน 9 ลา้นบาทในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการและขอ้มูลทางการเงินรวม 
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หน่วย ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560

ก าไรขั้นต้น % 15.1% 17.1% 13.6%

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 16 59 (30)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อยอดขาย % 0.7% 2.6% (1.3%)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น บาท 0.01 0.02 (0.01)

          รูปที ่1    ภาพรวมข้อมูลก าไรขาดทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 

2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 

รูปที ่2   ยอดขายรวมแยกตามส่วนงาน 
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สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

สดัส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 กบัไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559 เปล่ียนแปลง

ดงัน้ี 

- สายธุรกิจพลาสติกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 95.8 เป็นร้อยละ 97.8 ประกอบดว้ยส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื่องาน

อุตสาหกรรมสัดส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 71.1 เป็นร้อยละ 77.1 ขณะท่ีส่วนงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน

สดัส่วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 24.7 เป็นร้อยละ 20.7   

- สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพส์ดัส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 2.2   
 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

เปรียบเทียบไตรมาส 3 พ.ศ. 2560 กบั พ.ศ. 2559 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 96 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือร้อยละ 17.1 โดยแบ่งตามฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษทัลดลง เน่ืองจาก 

- ลูกคา้กลุ่มท่ีซ้ือไวใ้ชเ้องในครัวเรือนของตลาดอเมริกามีค าสัง่ซ้ือลดลง โดยปรับเปล่ียนไปใชช้ามกระเบ้ือง  

- ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง ภาวะความขดัแยง้ทางการเมืองและ

การก่อการร้าย รวมถึงการออกกฎระเบียบควบคุมการน าเขา้ของลูกคา้อียิปต ์เพื่อควบคุมสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา  

- ในปีก่อนไดรั้บค าสัง่ซ้ือพิเศษจากประเทศแคนาดา  

อยา่งไรก็ตาม ยอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากผลของการเปล่ียนรูปแบบการบริหารการ

ขาย การเปล่ียนภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์ดึงดูดความสนใจของตลาด กลุ่มสมาชิกรุ่นใหม่ให้ความสนใจในแนวทางการท างาน
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และเขา้ร่วมกบัธุรกิจ Direct Sales มากข้ึน รวมถึงมีการจดักิจกรรมและการใช ้Social Media ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานและเพ่ิมมูลค่าใหธุ้รกิจ 

 กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายลดลง เน่ืองจากในปีก่อนไดรั้บค าสั่งซ้ือพิเศษของสินคา้เมลามีนประเภทรับจา้งผลิต เพื่อใชเ้ป็นสินคา้ 

Premium ส าหรับสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนาม แต่ยอดขายกลุ่มตลาด HORECA เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความ

ตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

ยอดขายจากบริษทัย่อยในประเทศอินเดียเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล Diwali ซ่ึงมีการจบัจ่ายใชส้อย

มากกวา่ปกติ 

เปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2560 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากยอดขายส่งออกไปยงัลูกคา้กลุ่มหน่ึงในตลาดยโุรปและสหรัฐอเมริกาลดลง และไตรมาส 2 มีการจดังานมหกรรม

ลดราคากลางปีท่ีสาขาสุขสวสัด์ิ  

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบไตรมาส 3 พ.ศ. 2560 กบั พ.ศ. 2559 

ยอดขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 121 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 7.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึนจาก 

- กลุ่มสินคา้ช้ินส่วนรถยนต์ของบริษทัย่อย เน่ืองจากเร่ิมผลิตแบบ mass production ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ 

ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปีน้ี  

- กลุ่มสินคา้พาเลทซ่ึงไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากโครงการขนาดใหญ่  

- กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมมีการท าโปรโมชัน่กนัมากข้ึน 

 กิจการในต่างประเทศ 

ยอดขายเพ่ิมข้ึน จากสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมซ่ึงไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เพ่ิมข้ึน รวมถึงยอดขาย

กลุ่มสินคา้เปลือกแบตเตอร่ี ถงัสี และช้ินส่วนประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  
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เปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2560 

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน จากยอดขาย

สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษทัย่อยในต่างประเทศ เน่ืองจากในไตรมาส 2 เป็นช่วง high season ของตลาด

เคร่ืองด่ืม  

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

เปรียบเทียบไตรมาส 3 พ.ศ. 2560 กบั พ.ศ. 2559 

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 48.3 เน่ืองจาก 

 ยอดขายของสายธุรกิจเครือข่ายลดลง เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงคณะผูบ้ริหารภายในท าให้มีผลกระทบต่อ

ความเช่ือมัน่ และการยา้ยเขา้ออกของผูน้ าและสมาชิกท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการสร้างยอดขาย 

 ยอดขายของสายธุรกิจแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากแม่พิมพผ์ลิตเสร็จและครบก าหนดส่งมอบในไตร

มาสน้ีเพ่ิมข้ึน  

เปรียบเทียบไตรมาส 3 กบัไตรมาส 2 พ.ศ. 2560 

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพล์ดลงในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน เน่ืองจากยอดขาย

ของสายธุรกิจเครือข่ายลดลง จากผลกระทบเร่ืองความเช่ือมัน่ในการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารภายใน 

2.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 

รูปที ่3    ยอดขายและก าไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 
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ก าไรจากการขายตามส่วนงานของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนลดลง 50 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 78.5 สรุปไดด้งัน้ี 

1) สายธุรกิจพลาสติก 

1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

ก าไรจากการขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยอตัราก าไร

ต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 1.4 เน่ืองจากก าลงัการผลิตท่ีลดลงจากยอดขายส่งออกและค าสั่งซ้ือสินคา้ 

Premium ท่ีลดลง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึน จากการขยายตวัของยอดขายในประเทศผ่านช่องทาง direct sales 

และค่าส่งเสริมการขายและค่าขนส่งของบริษทัยอ่ยในอินเดีย  

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากยอดขายส่งออกท่ีลดลง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยในอินเดีย 

1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

ก าไรจากการขายของส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 28.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และ

อตัราก าไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 2.0 เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลง

จากราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึน การแข่งขนัดา้นราคา การใชก้ าลงัผลิตในประเทศไม่เตม็ท่ี ตลอดจนค าสัง่ซ้ือจากโครงการพา

เลท ซ่ึงมีก าไรต ่า อีกทั้งค่าส่งเสริมการขายและค่าขนส่งลดลงนอ้ยกวา่ 

ก าไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของไตรมาส 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากการใชก้ าลงัการผลิตในประเทศไม่เตม็ท่ี 

2) สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพมี์ผลขาดทุน 28 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนต่อยอดขายร้อยละ 57.4 ซ่ึงอตัรา
ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มสินคา้ของสายธุรกิจเครือข่ายท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงมียอดขาย
ลดลง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 

นอกจากน้ี ผลขาดทุนจากสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพข์องไตรมาส 3 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 
เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ของธุรกิจเครือข่ายลดลงและธุรกิจแม่พิมพเ์ป็นขาดทุนขั้นตน้ ขณะท่ีค่าใชจ่้ายลดลงนอ้ยกวา่ 
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน
% ต่อ

ยอดขาย
จ านวนเงิน

% ต่อ

ยอดขาย

จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้(ลดลง)
% +(-)

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 333             14.5% 300             13.2% (33) (9.9%)

รายละเอยีด

ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3 

ปี พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

31-ธ.ค.-59 30-ก.ย.-60

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 2,007 2,082 75 3.7%

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,802 1,742 (60) (3.3%)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,065 5,735 (330) (5.4%)

รวมสินทรัพย์ * 11,304 10,920 (384) (3.4%)

เงินกูย้มืระยะสั้น 1,671 1,949 278 16.6%

เจา้หน้ีการคา้ 851 811 (40) (4.7%)

เงินกูย้มืระยะยาว 3,119 2,775 (344) (11.0%)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 377 392 15 4.0%

รวมหนีสิ้น * 6,371 6,296 (75) (1.2%)

ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,755 1,518 (237) (13.5%)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 239 260 21 8.8%

รวมส่วนของเจ้าของ * 4,933 4,624 (309) (6.3%)

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-59

จ านวนเงินจ านวนเงิน
จ านวนเงิน 

เพิม่ขึน้ (ลดลง)
% +(-) 

รายการ

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางที ่1    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.9 จากค่านายหน้าและรายการส่งเสริมการขายของสายธุรกิจเครือข่าย และค่าใชจ่้าย

ส่งออกท่ีลดลงตามยอดขาย  

3.  วเิคราะห์ฐานะการเงนิรวม 

ตารางที ่2  ข้อมูลฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย  
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 ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน มาจากลูกหน้ีการคา้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตข์องบริษทัยอ่ยในประเทศ และลูกหน้ี

การคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียเพ่ิมข้ึน ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 สินคา้คงเหลือลดลง จากการส่งมอบแม่พิมพร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและการตดัจ าหน่าย สุทธิจากการจดัหาเพ่ิมเติมในระหวา่ง

งวด และการตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ านวน 28 ลา้นบาท 

 เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน จากการเบิกถอนเพื่อใชใ้นการด าเนินงานและหมุนเวยีนในกิจการ  

 เจา้หน้ีการคา้ลดลง โดยเฉพาะเจา้หน้ีธุรกิจเครือข่ายของบริษทั ตามยอดขายท่ีลดลง  

 เงินกูย้มืระยะยาวลดลงจากการจ่ายช าระคืนตามก าหนดและไม่มีเงินกูใ้หม่อีก 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหวา่งงวด สุทธิจากการจ่ายช าระในระหวา่งงวด 

 ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลงจากปีก่อน จ านวน 237 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 สุทธิดว้ยเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 

ท่ีจ่ายในไตรมาส 2 พ.ศ. 2560 จ านวน 271 ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน จากก าไรสุทธิของบริษทัย่อย ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2560  

4. วเิคราะห์สภาพคล่อง 
รูปที ่4   ข้อมูลกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 
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หน่วย : ล้านบาท

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ (236) 63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 621 272
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (69) (50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 316 285

 

 

 

 ในงวด 9 เดือน ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากสินคา้

คงเหลือท่ีลดลง เจา้หน้ีการคา้ท่ีลดลงน้อยกวา่ปีก่อน การจ่ายภาษีเงินไดล้ดลงตามผลประกอบการท่ีลดลง 

และการขอคืนภาษีของบริษทัยอ่ย 

2) กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจดัหาสินทรัพยถ์าวรใน

ระหวา่งงวดลดลงจากปีก่อน ประกอบกบัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากการเบิกถอนเงินกูย้มืระยะยาวต ่ากวา่การช าระคืนในปีน้ี 

ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงิน

กูย้มืระยะยาว และเงินกูห้มุนเวยีนมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่กลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการด าเนินงาน และลงทุนได ้

5. วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ  

ตารางที ่3  อตัราส่วนทางการเงนิ  (Key Financial Ratio)  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 งวด 12 เดือน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital Ratios)
1. ระยะเวลาเกบ็หน้ีจากลูกคา้ (Collection Period) วนั 79.8 80.8 82.3 73.8 77.8
2. ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Period) วนั 88.3 81.7 79.7 86.5 84.2
3. ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ (Payment Period) วนั 43.3 37.0 37.1 40.0 39.7
4. วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 124.8 125.5 124.9 120.2 122.3
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)
5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (Return on Equity) % 1.2 0.6 (0.4) 1.3 5.4
6. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงาน % 1.0 0.4 (0.4) 1.0 4.4

(Return on Operating Assets)
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)
7. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity) เทา่ 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3

รายการ หน่วย
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5.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เท่ากบั 124.9 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 120.2 วนั และ 122.3 วนั ตามล าดบั เน่ืองจาก 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เท่ากบั 82.3 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 73.8 วนั และ 77.8 วนั ตามล าดบั เน่ืองจาก

การลดลงของยอดขายส่งออกของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและธุรกิจเครือข่ายท่ีมีเครดิตเทอมสั้น

และการขายเป็นเงินสดตามล าดบั ตลอดจนลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามยอดขายของบริษทัยอ่ยใหม่ในประเทศ

เวียดนามและประเทศอินเดีย แมว้่ากลุ่มบริษทัจะมียอดขายในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมซ่ึงมีเครดิตเทอมสั้นก็ตาม 

2) ระยะเวลาของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เท่ากบั 79.7 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 86.5 วนั และ 84.2 วนั ตามล าดบั จากการ

บริหารปริมาณการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมให้มีความสัมพนัธ์กบั

ยอดขายของกลุ่มบริษทั ขณะท่ีจ านวนวนัจดัเก็บสินคา้ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและสินคา้ของ

ธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง  

3) ระยะเวลาจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เท่ากบั 37.1 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 40.0 วนั และ 39.7 วนั ตามล าดบั จากการ

สัง่ซ้ือวตัถุดิบของผลิตภณัฑบ์างกลุ่มและสินคา้เพ่ือขายท่ีลดลงตามยอดขาย ควบคู่กบัการเจรจาเง่ือนไขการ

ช าระเงินเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม 

5.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

1) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นผลขาดทุนร้อยละ 0.4 ขณะท่ี ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 มีก าไรร้อยละ 1.3 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีขาดทุน 

2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ือการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นผลขาดทุนร้อยละ 0.4 

ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นก าไรร้อยละ 1.0 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีขาดทุน 

5.3 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เท่ากบั 1.4 เท่า ใกลเ้คียงเม่ือเทียบ
กบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเท่ากบั 1.4 เท่า และ 1.3 เท่า ตามล าดบั จากการลดลง
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ของหน้ีสินในส่วนของเจา้หน้ีและเงินกูค้งเหลือ ขณะท่ีส่วนของเจา้ของลดลงตามผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 

6. การจดัการความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ  

เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก มีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของตน้ทุนสินคา้ และเป็นสินคา้โภค
ภณัฑ ์ซ่ึงราคาผนัแปรไปตามราคาน ้ ามนัดิบ บริษทัฯจึงใหค้วามส าคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึง
บริหารงานจดัซ้ือโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตามราคาวตัถุดิบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การวางแผนซ้ือวตัถุดิบทั้ง
ดา้นปริมาณและราคา โดยค านึงถึงช่วงเวลาท่ีสมควรสัง่ซ้ือดว้ย ตลอดจนการปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้เป็นระยะๆ 

2) ค่าจา้งแรงงาน 

ตน้ทุนค่าแรงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนชัว่โมงการท างานของ
พนกังาน เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยไม่ลดผลผลิต ตลอดจนการขยายธุรกิจท่ีเนน้การใช้
แรงงานสูงในการผลิต ไปในประเทศท่ีมีแรงงานเพียงพอดว้ยค่าแรงงานท่ีต ่ากวา่ 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีการน าเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินการอยู่ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลด
ผลกระทบจากการพ่ึงพาเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป ดงัน้ี 

 เนน้การขายหรือซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย 
 ขายสินคา้เป็นสกลุเงินบาท ส าหรับลูกคา้ในบางประเทศและบางราย 
 เจรจากบัลูกคา้หลกั เพื่อขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั 
 ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดผลกระทบตามความเหมาะสมและโอกาส 
 บริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) 

4) การบริหารลูกคา้และสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนลูกคา้นอ้ยรายส าหรับบางกลุ่มสินคา้ จึงไดว้างแผนขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียง และลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

ส่วนการบริหารสินเช่ือ ก็มีการวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ โดย
อาจปรับเปล่ียนวงเงิน และระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยา่งเป็นระบบตามพฤติกรรมการช าระเงินของลูกคา้ ตลอดจนก าหนด
มาตรการในการติดตามและเร่งรัดการช าระหน้ีรายท่ีมีการช าระเงินล่าชา้เกินก าหนด 
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อนุมตัิโดย
เงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน 

(ล้านบาท)

อัตราเงนิปัน

ผลต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ

เงนิปันผลที่จะได้รับ 

(ล้านบาท)

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560

วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2560
13.0                   39                                 39                                100.0                

อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้รายท่ีมีปัญหาการช าระเงิน กลุ่มบริษทัก็มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งสมเหตุสมผล 
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต และการประเมินความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้ 

5) การลงทุนในต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย โครงสร้างของตน้ทุนทางธุรกิจ กฎหมายและระบบการเงินการธนาคาร และเสถียรภาพทางการเมืองเป็น
ส าคญั 

6) การบริหารเงินทุน 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้นเงินทุนจึงมีความส าคญั ทั้งแหล่งเงิน ซ่ึงมาจากเงินสด
จากการด าเนินงาน และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน แมว้่ากลุ่มบริษทัจะพ่ึงพาแหล่งเงินกูจ้าก
ธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น แต่ก็มีการกระจายความเส่ียง ดงัน้ี 

 จดัหาจากธนาคารพาณิชยท่ี์หลากหลาย ข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอและเง่ือนไขทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีจดัหาเงินทุน 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ทั้งคงท่ีและลอยตวั  
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงหลายเกณฑ ์ 
 กูเ้ป็นสกลุเงินในประเทศเป็นหลกั เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ 
 ก าหนดเง่ือนไขการกูโ้ดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั หรือใหก้ารค ้าประกนั ยกเวน้เฉพาะกรณีพิเศษท่ีมีผลให้ตน้ทุน

ทางการเงินต ่าลง 
 

7. เหตุการณ์ส าคญัในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560  

ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์ส าคญั 

ดงัน้ี 

7.1 การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั (“KTT”) 

 

 

 

 
 

7.2 โครงการฝาพลาสตกิส าหรับขวดแก้ว (Returnable Glass Bottle Closure Project) (“RGB”) 

ในปี พ.ศ. 2554 บริษทัฯไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้ผูผ้ลิตน ้ าอดัลมรายใหญ่ในต่างประเทศ ใหเ้ร่ิมโครงการผลิต

ฝาท่ีท าจากพลาสติกส าหรับขวดแกว้ (“RGB”) บริษทัฯจึงไดเ้ร่ิมจดัหาทรัพยสิ์นส่วนหน่ึงตามโครงการ แต่ภายหลงัผูผ้ลิต
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น ้าอดัลมดงักล่าวเปล่ียนนโยบายฝาขวดแกว้ซ่ึงใชก้บัผูผ้ลิตทุกราย ส่งผลใหฝ้าขวดแกว้ท่ีออกแบบและผา่นการอนุมติัตาม

แนวคิดเดิมนั้นไม่ผ่านการอนุมติัตามมาตรฐานใหม่ของฝาขวด จึงตอ้งเร่ิมการพฒันาใหม่ซ่ึงใช้เวลาค่อนขา้งนาน 

ประกอบกบัต่อมาบริษทัลูกคา้รายน้ีถูกซ้ือกิจการ และมีนโยบายลดการใชข้วดแกว้โดยเน้นการใชข้วดพลาสติกแทน 

บริษทัฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการน้ีไม่คุม้ทุนในเชิงพาณิชยท่ี์จะพฒันาต่อไป จึงตัดสินใจยุติโครงการ โดย

ทรัพยสิ์นบางส่วนท่ีลงทุนไปแลว้บริษทัฯสามารถหาผูซ้ื้อทรัพยสิ์นต่อได ้ดงันั้น ผลสุทธิท่ีบริษทัฯตอ้งรับรู้ในไตรมาสน้ี

เป็นค่าใชจ่้ายทั้งส้ินจ านวน 40 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยู่ภายใตผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืน-

ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย ์ 

7.3 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   บริษทัฯไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วแห่งหน่ึงท่ีจด

ทะเบียนในประเทศกมัพูชาเพ่ือจดัหาและจดัส่งแรงงานกมัพูชาเขา้มาท างานในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย   

โดยบริษทัฯตกลงช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้วให้บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วเม่ือแรงงานต่างดา้วได้

ใบอนุญาตท างานจากทางราชการและท างานครบตามสญัญา ซ่ึงบริษทัฯไดช้ าระเงินค่าบริการให้บริษทัจดัหาแรงงานต่าง

ดา้วเรียบร้อยแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการท่ีบริษทัฯไดรั้บ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วไดย้ื่นฟ้องคดีกบับริษทัฯ โดยกล่าวอา้งวา่ 

บริษทัฯผิดนดัไม่ช าระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างดา้ว และใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหาย พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระคดีเสร็จส้ิน ต่อมาบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งทนายความและมอบหมาย

ตวัแทนบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลวา่ บริษทัฯไม่ไดผ้ิดสัญญา และฟ้อง

กลบัเรียกค่าเสียหายจากบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วซ่ึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา ทั้งน้ีศาลสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยเสร็จส้ินแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวน 4.77 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมี

หลกัฐานและขอ้มูลส าคัญเพ่ิมเติมท่ีจะต่อสู้คดี และเช่ือมัน่ว่าหลกัฐานและขอ้มูลส าคญัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ 

บริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงิน 

 7.4 การเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร 
 1) นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ ัดการด้านธุรกิจเครือข่ายได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดเพ่ือด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
 2) นายอนุพช ภาษวธัน์ ผูอ้  านวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ครบก าหนดสัญญาจา้ง มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และบริษทัฯไดม้อบหมายใหผู้จ้ดัการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม รับผิดชอบโรงงาน
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมทั้งหมดแทน 
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8. การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2560 

8.1 สายธุรกิจพลาสติก 

8.1.1) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

กิจการในประเทศ  
 ธุรกิจขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพ่ิมข้ึน จากผลของการปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบดิจิตอล (Digital 

Platform) ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองมาจากปีก่อน การส่ือสารผา่นการตลาดแบบ Digital Marketing การท ากิจกรรมการขายและ
การเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ า ท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผูมี้อาชีพอิสระสนใจเขา้ร่วมธุรกิจมากข้ึน ทิศทางการขยายตวัของกลุ่ม
สมาชิกและยอดขายจึงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 ตลาดส่งออกมีแนวโนม้ท่ีดีในไตรมาส 4 เน่ืองจากสินคา้เมลามีนมีการขยายตวัของตลาดกลุ่ม HORECA 
ในสหรัฐอเมริกาและยโุรป จากความนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นและรองรับเทศกาลคริสตม์าส  

 ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้จ านวน 3 แห่งในไตรมาส 4 คือ ท่ีโรงงานอมตะ
นคร จงัหวดัชลบุรี โรงงานสุขสวสัด์ิ ส านกังานใหญ่ และโรงงานโคราช จงัหวดันครราชสีมา 

 กิจการในต่างประเทศ  
 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียคาดว่าจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนไม่มากจากไตรมาส 3 เน่ืองจากหมดเทศกาล 

Diwali ท าใหก้ารจบัจ่ายของผูบ้ริโภคลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยมีแผนกระตุน้การขายโดยขยายช่วงเวลาโปรโมชัน่ให้
นานข้ึน และการวางตลาดสินคา้รูปทรงและลวดลายใหม่ๆส าหรับลูกคา้กลุ่ม HORECA  

 บริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามคาดวา่ยอดขายจะใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3 จากผลของการปรับกลยทุธ์ทาง
การตลาด และการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และการขยายตลาดกลุ่มลูกคา้ HORECA ซ่ึงสนใจสินคา้เมลามีน  

8.1.2) ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 

กิจการในประเทศ 
 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม : ในไตรมาส 4 คาดว่ายอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมจะสูงข้ึน เน่ืองจากตลาดเคร่ืองด่ืมเขา้สู่ช่วง high season มีการจบัจ่ายใชส้อยในช่วงเทศกาล และมีการส่งออกไป
ต่างประเทศ ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารจะใกลเ้คียงกบัไตรมาสน้ี  

 สินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม : คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค าสั่งซ้ือสินคา้ 
premium ของผูป้ระกอบการร้านสะดวกซ้ือในไตรมาส 4 จ านวนมาก ค าสั่งซ้ือจากโครงการส าหรับสินคา้พาเลท และงบ
จากภาครัฐส าหรับสินคา้เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกบัค าสัง่ซ้ือสินคา้ช้ินส่วนรถยนตข์องบริษทัยอ่ยยงัคงสูงอยา่งต่อเน่ือง 

กิจการในต่างประเทศ 
 ยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามยงัคงเติบโตไดดี้  

- กลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมคาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสน้ี จากค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ผูผ้ลิต
น ้ าอดัลมรายใหญ่ ประกอบกบัยอดขายส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพ่ิมข้ึน  
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- ส่วนยอดขายสินคา้กลุ่มอ่ืนของผลิตภณัฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง จากค าสั่งซ้ือ
ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เปลือกแบตเตอร่ี และถงัสี 

8.2. สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ ์

สายธุรกิจเครือข่าย 
 คาดวา่จะรักษาระดบัยอดขายในไตรมาส 4 ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3  

สายธุรกิจแม่พิมพ ์
 คาดวา่ยอดขายแม่พิมพใ์นไตรมาส 4 จะทรงตวั  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      
  

 

                    (นายปริญช ์ผลนิวาศ) 

              กรรมการและเลขานุการบริษทั 


