
            
 
NEP-AC 001/2560 

วนัท่ี  10  สิงหาคม2560 
 
 

เร่ือง        อธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 
เรียน       กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทั  เอน็อีพีอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนิงานส าหรับไตรมาส 2  
และ งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวด 3 เดอืน ของไตรมำส 2 ส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถุนำยน  2560 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนของไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560  มีผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 9.99 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ ปี 2559  มีผลขาดทุนสุทธิ 6.39 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานมีผล
ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 3.6 ลา้นบาท หรือ ขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.34 เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. รายได้จากการขาย  รายได้อืน่ และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย ส าหรับไตรมาส 2 ปี2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 จ านวน 85.15  ลา้น

บาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2559  มีรายไดจ้ากการขาย 69.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.75 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.69 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนท าใหใ้น
ไตรมาส 2 ปี 2560  เร่ิมมีการรับรู้รายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน และรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิด
กระสอบพลาสติกก็มียอดเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย   

ในส่วนของรายไดอ่ื้น  บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 เป็น
จ านวนเงิน  0.91  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2559  มีรายไดอ่ื้น 0.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.37 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 67.22 เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2560 มีดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 
2. ต้นทุนขาย , ก าไรขั้นต้น 

ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีตน้ทุนขาย  82.97  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปี 2559 มีตน้ทุนขาย  68.01  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.0 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนไป
ในทิศทางเดียวกนักบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ านวน  0.78 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.32 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงขบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.15 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2559 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.77 ลา้นบาท ลดลง 0.63 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 22.57  ซ่ึง
เป็นผลจาการท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมการใชจ่้ายใหเ้หมาะสม 

 
 



 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12.88 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 มีคา่ใชจ่้ายในการบริหาร 12.84  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.40 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.31 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากมีการควบคุมการใชจ่้ายอยา่งเขม้งวด 
5. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีตอบแทนผูบ้ริหาร 4.64 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2559  มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3.78  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.65 
เน่ืองจากในปี 2560 มีการเพ่ิมพนกังานในระดบับริหารจดัการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้
ความเหมาะสม 
6.  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.46 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2559 มีจ านวน 1.35 ลา้นบาท ลดลง 0.89 ลา้นบาท หรือลดลง 66.21 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มืท าใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลง 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 5.94 ลา้นบาทเปรียบเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 มีจ านวน 12.34 ลา้นบาท ลดลง 6.41 ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ 51.91 ทั้งน้ีเพราะ 
ในปี 2559 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมออกไปบางส่วนท าใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งก าไรนอ้ยลง 

 
ส ำหรับงวด 6 เดอืน ปี 2560 ส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถุนำยน  2560 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560  มีผลขาดทุนสุทธิ 24.65 
ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 27.48 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 2.8  
ลา้นบาท  หรือ ขาดทุนลดลงร้อยละ  10.31  เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. รายได้จากการขาย  รายได้อืน่  
งวด 6 เดือน บริษทั มีรายไดจ้ากการขาย 159.13 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี  2559  มีรายไดจ้าก

การขาย 156.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.6 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.68  เน่ืองจาก ในงวด 6 เดือนของปี 2559 เร่ิมมี
รายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑจ์ากสายการผลิตใหม่ 

ส าหรับรายไดอ่ื้น งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีรายได ้1.40 ลา้นบาท เทียบกบังวด 6 เดือนของ
ปี 2559 มีจ านวน 0.97  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 0.43 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  44.21 ทั้งน้ีเพราะ ในงวด 6 เดือน ของปี 
2560 ไดด้อกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 
2. ต้นทุนขาย, ก าไรขั้นต้น 

งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 บริษทั มีตน้ทุนขาย 157.93 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี  2559  มีตน้ทุนขาย 152.35  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.58 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.66 มีสาเหตุมาจาก ในช่วง
ตน้ปี 2560  เน่ืองจาก มีตน้ทุนวตัถุดิบสูงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน และท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 4.50  ลา้นบาท  เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2559 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 5.33  ลา้นบาท  ลดลง 0.83 หรืดลดลงร้อยละ 15.54 ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ได้
ก าหนดมาตราการในการควบคุมการใชจ่้ายใหเ้หมาะสม 

 



 

 

 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26.61 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปี 2559 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24.13  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 2.48 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.24 เน่ืองจากในปี 
2560 มีการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง 
5.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7.94 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2559 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8.63 ลา้นบาท ลดลง 0.69 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 8.01  มีสาเหตุจากการปรับ
โครงสร้งองคก์รในช่วงตน้ปี 2560 ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในส่วนน้ีลดจ านวนลง 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.97 ลา้นบาทเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2559 มีจ านวน 2.19  ลา้นบาท  ลดลง 1.23 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 56.04 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืท า
ใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลง 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีจ านวน 11.52 ลา้นบาท 
เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 มีจ านวน 11.30 ลา้นบาท เพ่ิม 0.22 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.97  เน่ืองจาก
บริษทัร่วมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 
ฐานะการเงนิ 

1.  สินทรัพย์รวม  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ. วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 จ านวน  763.25  ลา้นบาท ลดลงจากวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2559  จ านวน 6.23  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ   0.81  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1  สินทรัพย์หมนุเวยีน ณ. วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560   185.96  ลา้นบาท ลดลง 35.16  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อย
ละ 15.90 ซ่ึงมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 38.99  ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 
20.0 ลา้นบาท สาเหตจุากการท่ีบริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินสดลงทุนในสายการผลิตใหม่  และช าระคืนเงินกูย้มื  
นอกจากน้ีมีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 11.87 ลา้นบาท   ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีจ านวน  577.29  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 28.93  ลา้นบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  5.28  เป็นการเพ่ิมข้ึนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  26.87  ลา้นบาท สืบเน่ือง
จากเพ่ิมการลงทุนในเคร่ืองจกัรของสายการผลิตใหม่ 

 
2. หนีสิ้นรวม บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ. วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 จ านวน 109.48  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31  

ธนัวาคม  2559  จ านวน 18.24  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.23 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
2.1  หนีสิ้นหมุนเวยีน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีจ านวน  75.72  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 25.06  ลา้นบาท  หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.46  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 23.76  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผล
จากการท่ีบริษทัมีแนวโนม้การขายท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าใหต้อ้งมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมากข้ึน 

2.2  หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีจ านวน 33.76  ลา้นบาทลดลง 6.64  ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 16.43 เป็นผลจากการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8.69  ลา้นบาท  และมีหน้ีสิน
จากการเช่าซ้ือรถยนตส์ าหรับผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึน 3.41  ลา้นบาท 

  



 

 

 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2560 มีจ านวน  653.76  ลา้นบาทลดลงจากวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559  
จ านวน 24.65 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 3.63  เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน  อยา่งไรก็ตามผล
ขาดทุนดงัท่ีกล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะขาดทุนลดลงเร่ือยๆ 

 
แนวโน้มปี 2560 

บริษทัฯ เนน้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมตน้ทุน และขยายฐานลูกคา้ส าหรับสายการผลิต
ใหม่  รวมทั้งรักษาฐานลูกคา้เดิมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งใหกิ้จการสามารถท าก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตอนัใกล ้

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ   

 
(นายวร์ี    วรศกัด์ิโยธิน) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

                 

 

 

 

                   
        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


