
            
 
NEP-AC 001/2561 

วนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 

เร่ือง        อธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 
เรียน       กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทั  เอน็อีพี  อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม  จ ากดั  (มหาชน)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  เปรียบเทียบกบัปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีผลขาดทุนสุทธิ 30.13 ลา้นบาท  
เปรียบเทียบกบัปี 2559  ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 68.58 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 38.45  ลา้นบาท  หรือ ขาดทุน
ลดลงร้อยละ  56.07  เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.  รายได้จากการขาย, รายได้อืน่  
บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายส าหรับปี 2560  จ านวนเงิน  350.59  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559  มีรายได้

จากการขาย 298.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 51.73 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.31  เน่ืองจาก ในปี 2560 มีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนซ่ึงเป็นสายการผลิตใหม่ จ านวนเงิน  41.80  ลา้นบาท และยอดขายบรรจุ
ภณัฑช์นิดกระสอบพลาสติกมียอดเพ่ิมข้ึน 9.93 ลา้นบาท 

รายไดอ่ื้นส าหรับปี 2560 มีจ านวน 3.44 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 มีจ านวน 2.69  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 0.75 ลา้น
บาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  27.78  ทั้งน้ีเพราะ ในปี 2560 ไดรั้บดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.0 
ลา้นบาท 
2.  ต้นทุนขาย, ก าไรขั้นต้น 

ปี 2560  บริษทัฯ มีตน้ทุนขาย 333.48  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559  มีตน้ทุนขาย 293.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
39.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.54  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน  11.96  
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 232.3   เน่ืองจากมีการปรับปรุงขบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และมีก าไรจาก
การขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน  
3.   ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ปี 2560  บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย  9.96 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559  มีค่าใชจ่้ายในการขาย 10.08 ลา้น
บาท  ลดลง  0.12  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.17  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตราการในการควบคุม
การใชจ่้ายใหเ้หมาะสมมาตั้งแต่ช่วงตน้ปี 
4.   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53.24 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
54.50 ลา้นบาท  ลดลง 1.26 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 2.31  เน่ืองจากมีการควบคุมการใชจ่้ายอยา่งเขม้งวด 

 
 
 



 

 

 

5.   ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 
ปี 2560 มีขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น มีจ านวนโอนกลบั  0.89  ลา้นบาทเทียบกบัปี  

2559  มีขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 11.64 ลา้นบาท  ลดลง 12.53 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อย
ละ 107.65  เน่ืองจากมีการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านมีก าไร 1.94 ลา้นบาท และท าใหต้อ้งโอนกลบัรายการค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นท่ีขายซ่ึงในปีก่อนไดบ้นัทึกไวเ้ป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นจ านวน 2.83 ลา้นบาท 
6.   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2560  มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17.04  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559  มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15.71 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 1.33 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4  เน่ืองจากในปี  2560  มีการเพ่ิมพนกังานในระดบับริหารจดัการ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้ความเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใหดี้
ยิง่ข้ึน 
7.   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ปี 2560 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.88 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559  มีจ านวน 5.95 ลา้นบาท  ลดลง 4.08 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 68.44 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืท าใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลง 
8.   ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ปี 2560 ไดรั้บส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม จ านวน 29.26 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559  ไดรั้บจ านวน 20.70
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.36  เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 
ฐานะการเงนิ 

1.  สินทรัพย์รวม  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ. วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  จ านวน  758.84  ลา้นบาท ลดลงจากวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559  จ านวน 10.63  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.38  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1   สินทรัพย์หมนุเวยีน  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 170.35 ลา้นบาท ลดลง 50.76 ลา้นบาท  หรือ
ลดลงร้อยละ 22.96  ซ่ึงมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 31.32 ลา้นบาท  เงินลงทุน
ชัว่คราวลดลง 55.0 ลา้นบาท  สาเหตุจากการท่ีบริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดลงทุนในสายการผลิตใหม่  และช าระ
คืนเงินกูย้มื  นอกจากน้ีมีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 17.92 ลา้นบาท   ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และสินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึน 18.16 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลจากการส ารองวตัถุดิบส าหรับยอดขายท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 
และมีงานระหวา่งผลิตจากค าสัง่ซ้ือของลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

1.2.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 588.49 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 40.14  ลา้นบาท  หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  7.32  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20.16 ลา้นบาท และรายการท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน  19.48  ลา้นบาท  สืบเน่ืองจากเพ่ิมการลงทุนในเคร่ืองจกัรของสายการผลิตใหม่ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 0.92 ลา้นบาท เป็นการเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการประมวลผล
ขอ้มูลทางบญัชี 

2. หนีสิ้นรวม บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ. วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560 จ านวน 90.56  ลา้นบาท ลดลงจากวนัท่ี  31  
ธนัวาคม  2559  จ านวน 0.49  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 0.55  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

2.1  หนีสิ้นหมนุเวยีน ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560 มีจ านวน  57.65  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 6.99  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 13.79  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 9.49  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ี
บริษทัมีแนวโนม้การขายท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าใหต้อ้งมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมากข้ึน และมีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบ
ก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลงรวม 2.86 ลา้นบาท 

 
 



 

 

 

 
2.2  หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 32.91  ลา้นบาทลดลง 7.48  ลา้นบาท  หรือลดลง

ร้อยละ 18.53 เป็นผลจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 9.67  ลา้นบาท และกูย้มืระยะยาวจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงจ านวน 0.42 ลา้นบาท  แตมี่หน้ีสินจากการเช่าซ้ือรถยนตส์ าหรับผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึน 
3.72   ลา้นบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2560 มีจ านวน  668.28  ลา้นบาทลดลงจากวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559  
จ านวน 10.13 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.49  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินล่วงหนา้จากการจองซ้ือหุน้สามญัจ านวน 20.00
ลา้นบาท และในระหวา่งปี 2560 ยงัคงมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 30.13 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตามผลขาดทุนดงัท่ีกล่าว
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 56.07 
 
กระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  บริษทัฯ มี  กระแสเงินสดเทยีบเท่าเงินสด  จ านวน  55.99  ลา้นบาท  ลดลงจากส้ินปี 
2559 จ านวน  31.32  ลา้นบาท  โดยมีแหล่งท่ีไดม้าและใชไ้ป  ดงัน้ี 

กระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนนิงาน   ในระหวา่งปี 2560 ใชไ้ป จ านวน 61.56  ลา้นบาท  โดยในปี 2560  บริษทัฯ มี
รายรับนอ้ยกวา่รายจ่ายอยู ่  33.75  ลา้นบาท และมีรายการใชจ่้ายในสินคา้คงเหลือประเภทวตัถุดิบและงานระหวา่งท าเพ่ิมข้ึน 
จ านวน 19.13 ลา้นบาท  ในขณะเดียวกนัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงยงัไม่ครบก าหนดช าระเพ่ิมข้ึน 18.52 ลา้นบาท 
และมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 9.50 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน  บริษทัฯ ไดม้าสุทธิ จ านวน  28.13  ลา้นบาท  โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม  
9.10  ลา้นบาท  ไดรั้บจากเงินลงทุนชัว่คราว  55.0  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินจากการเพ่ิมทุนในปี 2559  และจ่ายซ้ือเคร่ืองจกัร
ส าหรับสายการผลิตใหม่จ านวนเงิน 36.61  ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน  ในปี 2560  มี จ านวน  2.10  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  บริษทัฯ ไดรั้บเงิน
ล่วงหนา้ค่าหุน้ 20.00 ลา้นบาท  และไดใ้ชเ้งินเพ่ิมทุนจากปี 2559 ไปช าระเงินกูย้มืระยะยาว และเงินกูย้มืจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รวมจ านวน  12.94  ลา้นบาท และช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือทางการเงิน  3.13  ลา้นบาทรวมทั้งช าระ
ดอกเบ้ียระหวา่งปีจ านวนเงิน 1.83  ลา้นบาท 

โดยสรุปแลว้บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการกระแสเงินสดโดยการน าเงินเพ่ิมทุนจาก ปี 2559 มาใชใ้นการด าเนินงาน  
ช าระเงินกูย้มื  และลงทุนในเคร่ืองจกัรส าหรับสายการผลิตใหม่ 

 
แนวโน้มปี 2561 

บริษทัฯ เนน้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมตน้ทุน และขยายฐานลูกคา้ส าหรับสายการผลิต
ใหม่  รวมทั้งรักษาฐานลูกคา้เดิมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งใหกิ้จการสามารถท าก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตอนัใกล ้

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ   
 
 

(นายวร์ี    วรศกัด์ิโยธิน) 
กรรมการผูจ้ดัการ     


