
 

 
NEP-AC 004/2562 

วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2562 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส3 สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน  2562 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 
3 สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน  2562 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำส 3 ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2562   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน  2562 มผีลขาดทุนสทุธ ิ
5.49 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มผีลขาดทุนสทุธ ิ 12.88 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุน
ลดลง 6.94  ลา้นบาท  เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายไตรมาส 3 สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 103.94 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2561  มรีายได้จากการขาย 109.52 ล้านบาท ลดลง 5.58 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 
5.09  เนื่องจากในปี 2562 มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลง จากสถาวะตลาดที่ซบเซาตัง้แต่ต้นปี 
ประกอบกบัสภาวะฝนแลง้ทีส่ง่ผลกระทบต่อภาคการเกษตรซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทั แต่อย่างไรกด็ ีบรษิทั
ยงัคงมรีายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจากสายการผลติใหม่เพิม่สงูขึน้จากปีก่อน 

รายไดอ้ื่นไตรมาส 3 ปี 2562 มรีายได ้0.80 ลา้นบาท  ซึง่ไม่ไดม้รีายการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญั 
 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 97.53 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2561  มตีน้ทุน

ขาย 112.03  ลา้นบาท ลดลง 14.50 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.94 ในขณะทีย่อดขายลดลงรอ้ยละ 5.09 สง่ผล
ใหใ้นไตรมาสที ่3 ปี 2562 มกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 8.92 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทั
สามารถควบคมุของเสยีไดด้ขีึน้ และเพิม่ก าลงัการผลติไดม้ากขึน้ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ไตรมาส 3 ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 3.11 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.99 ของยอดขาย เทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2561 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 3.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.80 ของยอดขาย ซึง่ไม่ไดม้กีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

 



 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ไตรมาส 3 ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 15.75  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.15 ของยอดขาย เทยีบ

กบังวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าใช้จ่ายในการบรหิาร 13.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 12.15 ของยอดขาย 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารไตรมาส 3 ปี 2562 เพิม่ขึน้ 2.44 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.33 เนื่องจากมกีาร
จ่ายเงินชดเชย และจ่ายเงินเกษียณอายุก่อนก าหนดของพนักงาน ในการย้ายฐานการผลิตผืนผ้ากระสอบ  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ไตรมาส 3 ปี 2562 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 3.79  ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร 3.87 ลา้นบาท ลดลง 0.08 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 2.07 ซึง่ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญั 

 
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 3 ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.39 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561  มจี านวน 0.32 
ล้านบาท  เพิม่ขึน้ 0.07 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 21.87  เนื่องจากมดีอกเบี้ยจากการซื้อเมด็พลาสติกโดย
ช าระผ่านธนาคาร(TR) 

 
6. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมไตรมาส 3 ปี 2562 มจี านวน 10.32 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2561  มจี านวน 8.14  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 2.18 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.78  สาเหตุจากไตรมาส 3 ปี 
2562 บรษิทัร่วมมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้กว่าปีก่อน 

 
 
ส ำหรบังวด  9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2562   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2562 มผีลขาดทุนสทุธ ิ35.98 ลา้นบาท  
เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มผีลขาดทุนสทุธ ิ27.62 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 8.36  ลา้น
บาท  เนื่องจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บริษัท มีรายได้จากการขายงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 304.77 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี  2561  มีรายได้จากการขาย 283.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.04 ล้านบาท หรือ 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 8.47  เนื่องจากในปี 2562 มรีายได้จากการขายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนจากสายการผลติใหม่เพิ่ม
สงูขึน้จากปีก่อน 

รายไดอ้ื่นงวด 9 เดอืน ปี 2562 มรีายได ้2.42 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2561  มจี านวน 3.51  
ลา้นบาท  ซึง่ไมไ่ดม้รีายการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญั 

 
2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 

งวด 9 เดอืน ปี 2562 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 301.10 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2561  มี
ตน้ทุนขาย 282.56  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18.54 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.56 เพิม่ขึน้ในอตัราทีน้่อยกว่า



 

ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากงวด 9 เดอืน ปี 2561 จ านวน 2.50 ลา้นบาท เน่ืองจากในไตร
มาสที ่3 บรษิทัสามารถควบคุมของเสยีไดด้ขีึน้ และเพิม่ก าลงัการผลติไดม้ากขึน้ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 งวด 9 เดอืน ปี 2562 มคี่าใชจ้า่ยในการขาย 9.52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.12 ของยอดขาย เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 8.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.85 ของยอดขาย ค่าใชจ้่ายใน
การขายงวด 9 เดอืน ปี 2562 เพิม่ขึน้ 1.44 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.82 เพิม่ขึน้ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
และเป็นการสรา้งทมีขายเพื่อรองรบัการเพิม่ยอดขายอยา่งต่อเนื่องในอนาคต 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งวด 9 เดอืน ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 42.09  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.81 ของยอดขาย เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าใช้จ่ายในการบรหิาร 43.37 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 15.28 ของยอดขาย 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงวด 9เดอืน ปี 2562 ลดลง 1.28 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 2.95 เนื่องจากบรษิทัมกีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหถ้งึแม้
จะมกีารจ่ายค่าชดเชยและเกษียณอายุพนกังานก่อนก าหนดในไตรมาสที3่ ปี 2562 แต่ในภาพรวม 9 เดอืน บรษิทั
ยงัคงมคี่าใชจ้่ายทีต่ ่ากว่าปี2561 

5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 งวด 9 เดอืน ปี 2562 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 10.88ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 มคี่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร 11.91 ลา้นบาท ลดลง 1.03 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 8.65 เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง
องคก์รใหเ้กดิความกระชบั และใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

งวด 9 เดอืน ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1.31 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561  มจี านวน 
1.07 ล้านบาท  เพิม่ขึน้ 0.24 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 22.43  เนื่องจากมดีอกเบีย้จากการซื้อเมด็พลาสติก
โดยช าระผ่านธนาคาร(TR) 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม งวด 9 เดอืน ปี 2562 มจี านวน 22.03 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี  
2561  มจี านวน 31.62  ลา้นบาท  ลดลง 9.59 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 30.33 สาเหตุจาก งวด 9 เดอืน ปี 
2562 ผลประกอบการของบรษิทัร่วมมผีลก าไรลดจากปีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่ 30 กนัยายน  2562 จ านวน  837.32  ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2561  จ านวน 49.02 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ  5.53 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 
1.1  สินทรพัยห์มุนเวียน ณ. วนัที ่ 30 กนัยายน  2562 จ านวน 170.96 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2561 จ านวน 

31.82  ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 15.69 ซึ่งมสี่วนส าคญัจากการที่บรษิทัได้จ่ายช าระหนี้ต่างประเทศที่
ครบก าหนดเมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2562 จ านวน 24.62 ลา้นบาทเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึส่งผลใหเ้งนิสดที่
ส ารองไวล้ดลง และมสีนิคา้คงเหลอืลดลง 8.34  ลา้นบาท ซึง่เป็นสดัส่วนทีส่อดคลอ้งกบัยอดขาย แสดงให้
เหน็ถงึว่าบรษิทัสามารถเกบ็เงนิจากลกูคา้ไดเ้รว็ขึน้ และสนิคา้คงเหลอืหมุนไดเ้รว็ขึน้  

1.2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 มจี านวน  666.36 ลา้นบาทลดลง 17.20  ลา้นบาท  
หรอืลดลงรอ้ยละ 2.49 โดยสาระส าคญัเป็นการลดลงของรายการทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 16.77 ลา้นบาท 
สบืเนื่องจากการคดิค่าเสือ่มประจ าปี 

 
2. หน้ีสินรวม บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที่  30 กนัยายน  2562 จ านวน 88.68  ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2561  จ านวน 13.04 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 12.82  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 
2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2562 มจี านวน 79.13 ลา้นบาท ลดลง 11.76 ลา้นบาท  หรอืลดลง

รอ้ยละ 12.94  เป็นการลดลงจากการทีบ่รษิทัได้จ่ายช าระหนี้ต่างประเทศทีค่รบก าหนดเมื่อวนัที ่20 กนัยายน 
2562 จ านวน 24.62 ลา้นบาท แต่ในสว่นเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จ านวน 15.71 ลา้นบาท 
ซึง่เป็นส่วนของการซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) เป็นผลจากการทีบ่รษิทัมแีนวโน้มการขายที่
เพิม่ขึน้จงึท าใหต้อ้งมกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิมากขึน้  

2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 มจี านวน 9.56 ลา้นบาทลดลง 1.29 ลา้นบาท  หรอืลดลง
รอ้ยละ 11.90 ลดลงจากการจ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าซือ้จ านวน 0.80 ลา้นบาท และลดลงจากภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานจ านวน 0.50 ลา้นบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 มจี านวน  748.64 ล้านบาทลดลงจากวนัที่  31 ธนัวาคม 2561
จ านวน 35.98 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 4.58 เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน  

 
แนวทางในอนาคต 

จากปัญหาในการท าก าไรขัน้ตน้ใหไ้ดต้ามแผนธุรกจิ  บรษิทัฯจงึยงัคงมุ่งเน้นในการแกปั้ญหาดา้นการผลติ 
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้คอื 

- มกีารสรรหา ปรบัเปลีย่น และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทกุๆอตัรา 
- จดัท าคูม่อื ขัน้ตอนการท างานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อควบคมุคุณภาพและลดการสญูเสยี 
- สรา้งแรงจงูใจโดยการใหร้างวลั  หากสามารถผลติและควบคุมของเสยีไดต้ามเป้าหมาย 
- ปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู และรายงานการผลติ เพื่อเป็น Monitor ในการควบคมุ 

 



 

 
ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2562 จะยงัคงมุ่งเน้นในการขยายกลุ่มลกูคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรม

ขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีบ่รษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย
และเป็นสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้นไม่มาก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะช่วยเรื่องการควบคมุของเสยีและ
การจดัการเรื่องวตัถุดบิไดด้ ี  

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายสธน  เสมอภาค) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 


