
 

 
NEP-AC 002/2562 

วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2562 
 
 

เรือ่ง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม  2562 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพีอีสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 1 
สิน้สดุวนัที ่ 31  มนีาคม  2562  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำส 1 ส้ินสดุวนัที ่ 31  มีนำคม  2562   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม  2562  มผีลขาดทนุสุทธ ิ
14.73 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มผีลขาดทนุสทุธ ิ 6.28 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทนุ
เพิม่ขึน้ 8.45  ลา้นบาท  หรอื ขาดทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ  134.55  เนื่องจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อืน่  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม  2562 จ านวน 107.54 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2561  มรีายไดจ้ากการขาย 81.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26.53 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
33.00  เนื่องจากในปี 2562 มรีายไดจ้ากการขายบรรจภุณัฑช์นิดอ่อนจากสายการผลติใหมเ่พิม่สงูขึน้ 

รายไดอ้ืน่ไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายได ้ 1.69 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2561  มจี านวน 
0.82  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 0.87 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 106.10 ทัง้นี้เพราะ ในปี 2562 มดีอกเบีย้รบัจากเงนิ
ลงทนุชัว่คราวและรายไดจ้ากการขายบลอ็คพมิพเ์พิม่มากขึน้ 

 
2. ต้นทนุขาย, ก าไรขัน้ต้น 

ไตรมาส 1 ปี 2562 บรษิทั มตีน้ทนุขาย 110.03 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2561  มตีน้ทนุ
ขายขาย 78.13  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 31.90 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.00 ในขณะทีย่อดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
33.00 สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ตน้ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 5.37 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 186.46 
เนื่องจากการผลติกระสอบเกดิสนิคา้เกรดบทีีส่งูเกนิมาตรฐาน และการผลติ Flexible Packaging ใชว้ตัถุดบิสงูกว่า
มาตรฐาน(BOM) โดยเฉพาะสพีมิพเ์นื่องจาก Order ใหมต่อ้งมกีาร Set up และ Proof สคี่อนขา้งนาน และมขีอง
เสยีสงูกว่ามาตรฐานทีต่ัง้ไวส้ง่ผลใหต้น้ทนุการผลติสงู 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ไตรมาส 1 ปี 2562 มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย 2.96 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ของยอดขาย เทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2561 มคี่าใชจ้า่ยในการขาย 2.55  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.15 ของยอดขาย คา่ใชจ้า่ยใน



 

การขายไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ขึน้ 0.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.08 ซึง่เพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกบั
ยอดขายทีเ่พิม่ข ึน้(ยอดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.00)   จะเหน็ไดว้่าบรษิทัควบคุมค่าใชจ้า่ยไดด้ขีึน้ โดยบรษิทัมุง่เน้น
ในการขยายตลาดบรรจภุณัฑช์นดิอ่อน Flexible Packaging 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 1 ปี 2562 มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 14.01 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.03 ของยอดขาย เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 15.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.15 ของยอดขาย 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลง 1.50 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 9.67 เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 
2561  มคีา่ใชจ้า่ยทีป่รกึษาทางการเงนิ,ค่าใชจ้า่ยการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ และค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเพิม่ทนุ
แบบเฉพาะเจาะจงในเดอืนมกราคม 2561  

5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ไตรมาส 1 ปี 2562 มคีา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 3.21 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร 4.35 ลา้นบาท ลดลง 1.14 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 26.21 เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง
องคก์รในระดบับรหิารใหมใ่หม้คีวามกระชบัมากขึน้ 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 1 ปี 2562 มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 0.44 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561  มจี านวน 0.39 
ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 0.09 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.08  เนื่องจากซื้อเมด็พลาสตกิโดยช าระผา่นธนาคาร(TR) 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มไตรมาส 1 ปี 2562 มจี านวน 6.78 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2561  มจี านวน 12.73  ลา้นบาท  ลดลง 5.95 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 46.74  สาเหตุจากไตรมาส 1 ปี 2562 
บรษิทัรว่มผลประกอบการมกี าไรลดจากปีกอ่น 

 
ฐานะการเงิน 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่  31 มนีาคม 2562 จ านวน  880.36  ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2561  จ านวน 5.99 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ   0.68  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 
1.1  สินทรพัยห์มนุเวียน ณ. วนัที ่ 31 มนีาคม 2562 จ านวน 195.19 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 

จ านวน 7.59  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.74 ซึง่มผีลจากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง 38.10 
ลา้นบาทเนื่องจากบรษิทัไดน้ าเงนิสดจ านวน 30 ลา้นบาทไปฝากประจ า 6 เดอืนจงึท าใหเ้งนิลงทนุชัว่คราว
เพิม่ขึน้ 30 ลา้นบาทและใชใ้นการบรหิารงานจ านวน 8.10 ลา้นบาท มลีกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 8.93 ลา้นบาท  
สนิคา้คงเหลอืลดลง 7.47  ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้   

1.2. สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  มจี านวน  685.16  ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 1.59  ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.23 เป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 6.78 ลา้นบาทจากผลประกอบการ
ของบรษิทัรว่มทีด่ขี ึน้ และรายการทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ลดลง 5.08 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการคดิคา่
เสือ่มประจ าปี 



 

 
2. หน้ีสินรวม บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที ่  31 มนีาคม 2562 จ านวน 110.47  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่  31  

ธนัวาคม  2561  จ านวน 8.74  ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.59  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
2.1  หน้ีสินหมนุเวยีน ณ วนัที ่  31 มนีาคม 2562 มจี านวน  99.70  ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 8.81  ลา้นบาท  หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.69  เป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 24.80 ลา้นบาท ซึง่เป็น
สว่นของการซื้อเมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ลดลง จ านวน 5.98  
ลา้นบาท  โดยรวมแลว้เงนิกูร้ะยะสัน้และเจา้หนี้การคา้ในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 
จ านวน 9.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.70 ซึง่เป็นผลจากการทีบ่รษิทัมแีนวโน้มการขายทีเ่พิม่ข ึน้จงึท า
ใหต้อ้งมกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิมากขึน้  

2.2  หน้ีสินไมห่มนุเวียน ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2562 มจี านวน 10.77 ลา้นบาทลดลง 0.07  ลา้นบาท  หรอื
ลดลงรอ้ยละ 0.65 ลดลงจากการจา่ยช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อจ านวน 0.30 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้จากภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 0.23 ลา้นบาท 

 3.  ส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 มจี านวน  769.89 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่  31 ธนัวาคม  2561 
จ านวน 14.73 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.88 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลขาดทนุจากการด าเนินงาน 14.73  ลา้น
บาท 

 
แนวทางในอนาคต 

จากปัญาหาในการท าก าไรข ัน้ตน้ใหไ้ดต้ามแผนธุรกจิ  บรษิทัฯจงึยงัคงมุง่เน้นในการแกปั้ญหาดา้นการผลติ 
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้คอื 

- มกีารสรรหา ปรบัเปลีย่น และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทุกๆอตัรา 
- จดัท าคู่มอื ข ัน้ตอนการท างานของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ควบคมุคุณภาพและลดการสญูเสยี 
- สรา้งแรงจงูใจโดยการใหร้างวลั  หากสามารถผลติและควบคมุของเสยีไดต้ามเป้าหมาย 
- ปรบัปรงุระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู และรายงานการผลติ เพือ่เป็น Monitor ในการควบคมุ 

ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2562 จะยงัคงมุง่เน้นในการขยายกลุ่มลกูคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรม
ขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เนื่องจากเป็นกลุม่ทีบ่รษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย
และเป็นสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้นไมม่าก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะชว่ยเรือ่งการควบคมุของเสยีและ
การจดัการเรือ่งวตัถุดบิไดด้ ี  

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถอื   
 
 

  (นายสธน  เสมอภาค) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 


