
            
 
NEP-AC 001/2561 

วนัท่ี  10  พฤษภาคม  2561 
 
 

เร่ือง        อธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561 
เรียน       กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทั  เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนิงานส าหรับไตรมาส 1  
ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560   ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวด 3 เดอืน ของไตรมำส 1 ส้ินสุดวนัที ่ 31  มีนำคม  2561 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนของไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 6.28 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ ปี 2560  มีผลขาดทุนสุทธิ 14.65 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานมีผล
ขาดทุนลดลง  8.37  ลา้นบาท หรือ ขาดทุนลดลงร้อยละ 57.14  เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. รายได้จากการขาย  รายได้อ่ืน และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย ส าหรับไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  จ านวน 81.01  ลา้น

บาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2560  มีรายไดจ้ากการขาย 73.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.02 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.49  โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตั้งแต่ไตรมาส 2 
ปี 2560  ซ่ึงในไตรมาศ 1 ปี 2560 ยงัไม่มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑช์นิดน้ี 

ในส่วนของรายไดอ่ื้น  บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น ส าหรับไตมาส  1 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  เป็น
จ านวนเงิน  0.82  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2560  มีรายไดอ่ื้น 0.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.33 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.21 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มีดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงเป็นเงิน
สดรับจากการเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงในไตรมาส 1 ปี2561 
2. ต้นทุนขาย , ก าไรขั้นต้น 

ไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีตน้ทุนขาย  78.13  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปี 2560 มีตน้ทุนขาย  74.95  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.17 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.23 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ านวน  3.85 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 396.0 
เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการผลิตและมีก าไรจากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.63 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.27 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.71  ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 



 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15.43 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีคา่ใชจ่้ายในการบริหาร 13.93  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.50 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.75  เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มีค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาทางการเงินและค่าใชจ่้ายการจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
5. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4.35 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2560  มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3.29  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.05 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.93 
เน่ืองจาก มีการเพ่ิมพนกังานในระดบับริหารจดัการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้ความ
เหมาะสม ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี2560 
6.  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.39 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 0.51 ลา้นบาท ลดลง 0.12 ลา้นบาท หรือลดลง 24.21 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มือยา่งต่อเน่ืองท าใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลง 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ไตรมาส 1 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2561  มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 12.72 ลา้นบาทเปรียบเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 5.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.14 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 127.72 ทั้งน้ี
เพราะ ในไตรมาส 1 ปี 2561  บริษทัร่วมมีผลการด าเนินงานรวมดีกวา่ช่วงเดียวกนัของปี 2560 

 
ฐานะการเงนิ 

1.  สินทรัพย์รวม  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ. วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 จ านวน  920.46  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2560  จ านวน 161.62  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  21.30  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1  สินทรัพย์หมนุเวยีน ณ. วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 จ านวน 323.41  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 153.06  ลา้นบาท  หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 89.85 ซ่ึงมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 7.66  ลา้นบาท เงินลงทุน
ชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 146.30 ลา้นบาท สาเหตุจากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้งินจากการเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ  มี
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 7.19 ลา้นบาท   ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 มีจ านวน  597.06  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 8.56  ลา้นบาท  หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  1.46  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 12.72 
ลา้นบาท ซ่ึงไดม้ากกวา่ช่วงเดียวกนัของปี 2560  และรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 4.96  ลา้นบาท 
สืบเน่ืองจากตดัค่าเส่ือมราคา 

 
2. หนีสิ้นรวม บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ. วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 จ านวน 92.16  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31  

ธนัวาคม  2560  จ านวน 1.60  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.77 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
2.1  หนีสิ้นหมุนเวยีน ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 มีจ านวน  59.76  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 2.11  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3.67  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 4.41ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ี
บริษทัมีแนวโนม้การขายท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าใหต้อ้งมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมากข้ึน และมีเงินกูย้มืระยะยาวในส่วนท่ี
ถึงก าหนดใน 1 ปี ลดลง 2.29 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ไดช้ าระเงินกูย้มืระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง 

2.2  หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  2561 มีจ านวน 32.4  ลา้นบาทลดลง 0.51  ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 1.56 เป็นการลดลงจากการช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือทางการเงิน  



 

 

 

  
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี   31  มีนาคม  2561 มีจ านวน  828.30  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 

จ านวน 160.02 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.94  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 166.30 
ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 6.28   

 
แนวโน้มปี 2561 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน โดยการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิม และยงัคง
พฒันาศกัยภาพในการผลิตในดา้นต่างๆ ลดของเสีย ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ และเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ นอกจากน้ี ได้
จดัท าแผนการตลาดและขายเพ่ือขยายฐานลูกคา้ส าหรับสินคา้บรรจภณัฑช์นิดอ่อน และสินคา้กระสอบพลาสติค  รวมทั้ง
พฒันาบริการหลงัการขายใหต้อบรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน   

บริษทัฯ คาดวา่จากการพฒันาการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนและจะมี
ก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ   

 
(นายวร์ี    วรศกัด์ิโยธิน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

                 

 

 

 

                   
        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


