
            
 
NEP-AC 001/2562 

วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 

เร่ือง        อธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 
เรียน       กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทั  เอน็อีพีอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2561 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีผลขาดทุนสุทธิ 49.96 ลา้นบาท  เปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 30.13 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมข้ึน 19.83  ลา้นบาท  หรือ 
ขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ  65.81  เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
ปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขาย 389.38 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี  2560  มีรายไดจ้ากการขาย 350.59 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 38.79 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.06  เน่ืองจาก ในปี 2561 มีรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิด
อ่อนจากสายการผลิตใหม่เพ่ิมสูงข้ึน 

ส าหรับรายไดอ่ื้น ปี 2561 มีรายได ้4.65 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2560 มีจ านวน 3.44  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 1.21 ลา้น
บาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  35.17  ทั้งน้ีเพราะ ในปี 2561 มีดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมมากข้ึน 
2.  ต้นทุนขาย, ก าไรขั้นต้น 

 ปี 2561 บริษทั มีตน้ทุนขาย 396.52 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี  2560  มีตน้ทุนขายขาย 333.48  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 63.04 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.90 ในขณะท่ียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.06 ส่งผลใหมี้ก าไร
ขั้นตน้ลดลงจากปี 2560 จ านวน 24.25 ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตของสายการผลิตใหม่ยงัไม่คงท่ี ผลิตภณัฑ์
มีความซบัซอ้นมากข้ึนส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูง และยงัมีความผนัผวนของตน้ทุนการผลิตอยู ่
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ปี 2561 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 11.38 ลา้นบาท  เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 9.96  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.42 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.25 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
บริษทัมุ่งเนน้ในการขยายตลาดบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
4.   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2561 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60.75 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
53.24 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 7.51 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.10 เน่ืองจากในปี 2561  มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงในเดือนมกราคม 2561 นอกจากน้ีมี
จ่ายเงินชดเชยพนกังานเกษียณอายกุ่อนก าหนดอีกจ านวนหน่ึง 



 

 

 

5.   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ปี 2561 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15.90 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17.04

ลา้นบาท ลดลง 1.14 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 6.69 เน่ืองจากบริษทัมีการปรับโครงสร้างองคก์รในระดบับริหาร
ใหม่ใหมี้ความกระชบัมากข้ึน 
6.   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ปี 2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.38 ลา้นบาทเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560  มีจ านวน 1.88 ลา้นบาท  ลดลง 
0.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 26.59  เน่ืองจากเงินกูย้มืมีจ านวนลดลง และบริษทัไดช้ าระเงินกูย้มืกบัธนาคาร
กรุงเทพ ครบจ านวนแลว้ ในเดือนสิงหาคม 2561 
7.   ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมปี 2561 มีจ านวน 44.99 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 
29.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  15.73 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.76  เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน
กวา่ปีก่อน 
8.  ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

ปี 2561 บริษทัมีการค านวณประมาณการฯใหม่ โดยมีผลใหข้าดทุนเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 3.27 ลา้นบาท 
เน่ืองจากค่าชดเชยเกษียณอายตุามกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพ่ิมข้ึนเป็น 400 วนั และบริษทัมีพนกังานท่ีมีอายงุาน
มากกวา่ 20 ปีเพ่ิมข้ึน 

ฐานะการเงนิ 
1.  สินทรัพย์รวม  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 จ านวน  886.35  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  

31  ธนัวาคม  2560  จ านวน 127.51   ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ   16.80  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
1.1  สินทรัพย์หมนุเวยีน ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561   202.78   ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.43  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 19.04 ซ่ึงมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 23.52 ลา้นบาทจากการท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุน และมีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 9.26 ลา้นบาท   สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 18.42  ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน   

1.2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน  683.57  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 95.08  ลา้นบาท  หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.16 เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั จ านวน 60 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั
เปิดบญัชีเงินฝากประจ า1ปีไวส้ าหรับค ้าประกนัการซ้ือเมด็พลาสติก โดยบริษทัจะมีอตัราดอกเบ้ียจ่ายท่ีต ่า
กวา่การซ้ือแบบเครดิตกบัผูข้าย ส่งผลใหบ้ริษทัมีตน้ทุนเมด็พลาสติกท่ีต ่าลง ในขณะท่ีมีเครดิตเทอมยาวข้ึน 
และเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.32 ลา้นบาทจากผลประกอบการของบริษทัร่วมท่ีดีข้ึน 
และรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมข้ึน 10.35 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากเพ่ิมการลงทุนในเคร่ืองจกัรของ
สายการผลิตใหม่ 

 
  2.  หนีสิ้นรวม บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 101.73  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31  

ธนัวาคม  2560  จ านวน 11.17  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.33  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
2.1  หนีสิ้นหมนุเวยีน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน  90.88  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 33.23  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 57.64  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 9.42 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วน
ของการซ้ือเมด็พลาสติกโดยช าระผา่นธนาคาร (ตามท่ีช้ีแจงในขอ้1.2) และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
เพ่ิมข้ึน จ านวน 4.02  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัมีแนวโนม้การขายท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าใหต้อ้งมีการ



 

 

 

สัง่ซ้ือวตัถุดิบมากข้ึน และมีเงินกูย้มืระยะยาวจากต่างประเทศท่ีถึงก าหนดใน 1 ปี เพ่ิมข้ึน 24.62 ลา้นบาท 
เน่ืองจากเงินกูย้มืดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
2.2  หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 10.84  ลา้นบาทลดลง 22.07  ลา้นบาท  

หรือลดลงร้อยละ 67.06 เป็นผลจากเงินกูย้มืระยะยาวจากต่างประเทศลดลง 24.62 ลา้นบาท (ยา้ยไปอยูใ่น
หมวดหน้ีสินหมุนเวยีนตามท่ีช้ีแจงในขอ้2.1) แต่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 4.82 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัมีการค านวณประมาณการฯใหม่ โดยมีผลกระทบจากค่าชดเชยเกษียณอายตุามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานเพ่ิมข้ึนเป็น 400 วนั และบริษทัมีพนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 20 ปีเพ่ิมข้ึน 

  
3.  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน  784.62  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  

จ านวน 116.34 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.40  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพ่ิมทุน  166.30  ลา้นบาท  และมีผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน 49.96  ลา้นบาท 

 
แนวโน้มปี 2562 

บริษทัฯไดข้ยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน โดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน และยงัคง
พฒันาศกัยภาพในการผลิตในดา้นต่างๆ ลดของเสีย ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ และเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ นอกจากน้ี ได้
จดัท าแผนการตลาดและขาย เพ่ือขยายฐานลูกคา้ส าหรับสินคา้บรรจภณัฑช์นิดอ่อน และสินคา้กระสอบพลาสติค  รวมทั้ง
พฒันาบริการหลงัการขายใหต้อบรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน   

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จากการพฒันาตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯมียอดขายท่ีสูงข้ึนและคาดวา่จะสามารถท าก าไรจาก
การด าเนินงานในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ   
 

   (นายสธน  เสมอภาค) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

                 

 

 

 

                   
        
    

 

 

 

 

 
 


