
            

 
NEP-AC 002/2561 

วนัท่ี  9  สิงหาคม 2561 
 
 

เร่ือง        อธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 
เรียน       กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทั  เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนิงานส าหรับไตรมาส 2  
และ งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวด 3 เดอืน ของไตรมำส 2 ส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถุนำยน  2561 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนของไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  มีผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 8.46 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ ปี 2560  มีผลขาดทุนสุทธิ 9.99 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานมีผล
ขาดทุนลดลง  1.54  ลา้นบาท หรือ ขาดทุนลดลงร้อยละ 15.36  เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. รายได้จากการขาย และ รายได้อืน่  
บริษทัฯ มีรายได้จากการขาย ส าหรับไตรมาส 2 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 จ านวน 93.21  ลา้น

บาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2560  มีรายไดจ้ากการขาย 85.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.06 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.46  โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑจ์ากสายการผลิตใหม่
ในไตรมาส 2  ปี 2561 เพ่ิมข้ึน    

ในส่วนของรายไดอ่ื้น  บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น ส าหรับไตมาส 2 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 จ านวน
เงิน  0.84  ลา้นบาท  ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2560  เน่ืองจากดอกเบ้ียรับจากเงิน
ลงทุนชัว่คราวลดลง 
2.  ต้นทุนขาย , ก าไรขั้นต้น 

ไตรมาส 2 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีตน้ทุนขาย  92.40  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปี 2560  มีตน้ทุนขาย  82.97  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.43  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.36  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนไป
ในทิศทางเดียวกนักบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่มีก าไรขั้นตน้ลดลงจ านวน  1.37  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 62.97  
เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตของสายการผลิตใหม่ยงัไม่คงท่ีและยงัมีความผนัผวนของตน้ทุนการผลิตอยู ่
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.47 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 2.15 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 0.32 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.86  ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนเป็นในทิศทางเดียวกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 



 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ,, 
ไตรมาส 2 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14.56 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12.88  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.67 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
12.99  ส่วนหน่ึงเพ่ิมข้ึนจากการจ่ายค่าท่ีปรึกษาการปรับปรุงขบวนการผลิต และค่าชดเชยสินคา้เส่ือมสภาพ                                                                                                    
5. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3.69 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2560  มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4.64  ลา้นบาท ลดลง 0.95 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.45 
เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2561 มีการปรับโครงสร้างการบริหารองคก์รให้มีความกระชบัมากข้ึนท าให้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดม้ากข้ึน 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.36 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 0.46 ลา้นบาท ลดลง 0.10 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.54 เน่ืองจากเงินกูย้ืมมี
จ านวนลดลง 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 10.75 ลา้นบาทเปรียบเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 5.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 81.17 เน่ืองจาก
บริษทัร่วมมีผลการด าเนินงานดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 
ส ำหรับงวด 6 เดอืน ปี 2561 ส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถุนำยน  2561 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561  มีผลขาดทุนสุทธิ 14.74 
ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 24.65 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 9.91  
ลา้นบาท  หรือ ขาดทุนลดลงร้อยละ  40.20  เน่ืองจากสาเหตุหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อืน่  
งวด 6 เดือน ของปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขาย 174.21 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี  2560  

มีรายไดจ้ากการขาย 159.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.08 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.48  เน่ืองจาก ในงวด 6 เดือน
ของปี 2561 มีรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑจ์ากสายการผลิตใหม่เพ่ิมสูงข้ึน 

ส าหรับรายไดอ่ื้น งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีรายได ้1.66 ลา้นบาท เทียบกบังวด 6 เดือน
ของปี 2560 มีจ านวน 1.40  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 0.25 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  18.10  ทั้งน้ีเพราะ ในงวด 6 เดือน 
ของปี 2561 มีดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 
2.  ต้นทุนขาย, ก าไรขั้นต้น 

 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 บริษทั มีตน้ทุนขาย 170.53 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี  2560  มีตน้ทุนขายขาย 157.93  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.98 และ มีอตัราก าไร
ขั้นตน้สูงกว่าช่วงเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจากช่วงไตรมาสแรกของปีปัจจุบนัสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตได้
ดีกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน            
3.  ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 5.02  ลา้นบาท  เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 4.50  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.52 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.49 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทิศทาง
เดียวกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 



 

 

 

 
4.   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30.06 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26.61  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 3.46 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.00 เน่ืองจาก
ในปี 2561  มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ และค่าใชจ่้ายก่ียวกบัการเพ่ิมทุน นอกจากน้ีมีจ่ายเงิน
ชดเชยพนกังานเกษียณอายกุ่อนก าหนด 
5.   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8.04 ลา้นบาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2560 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  0.10 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 ซ่ึงทั้งสองงวดมีจ านวน
ท่ีใกลเ้คียงกนั  
6.   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.74 ลา้นบาทเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2560  มีจ านวน 0.96  ลา้นบาท  ลดลง 0.22 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23.01  เน่ืองจากเงินกูย้มืมีจ านวนลดลง  
7.   ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีจ านวน 23.48 ลา้นบาท 
เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 11.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  11.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 103.74  
เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 
ฐานะการเงนิ 

1.  สินทรัพย์รวม  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ. วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 จ านวน  938.59  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2560  จ านวน 179.75   ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ   23.69  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1  สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ. วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561   328.82   ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 158.46  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 93.02 ซ่ึงมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 150.27  ลา้นบาท สาเหตุจากการท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนจ านวน 166.30 ลา้นบาท   มีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 10.69 ลา้นบาท   สินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึน 13.45  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน   

1.2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีจ านวน  609.78  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 21.29  ลา้นบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.62  เป็นการเพ่ิมข้ึนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  16.11  ลา้นบาท สืบเน่ือง
จากเพ่ิมการลงทุนในเคร่ืองจกัรของสายการผลิตใหม่ 

 
  2.  หนีสิ้นรวม บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ. วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 จ านวน 118.76  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31  

ธนัวาคม  2560  จ านวน 28.19  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.13  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
2.1  หนี้สินหมุนเวียน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีจ านวน  86.94  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 29.28  ลา้นบาท  หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.80  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 33.10  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผล
จากการท่ีบริษทัมีแนวโนม้การขายท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าให้ตอ้งมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบมากข้ึน  และส่วนหน่ึงเป็น
เจา้หน้ีค่าปรับปรุงระบบการผลิต และค่าซ้ือเคร่ืองจกัรรวม 15.54  ลา้นบาท  และมีเงินกูย้มืระยะยาวในส่วน
ท่ีถึงก าหนดใน 1 ปี ลดลง 3.21 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ไดช้ าระเงินกูย้มืระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง 

2.2  หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีจ านวน 31.82  ลา้นบาทลดลง 1.09  ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 3.32 เป็นผลจากหน้ีสินจากการเช่าซ้ือรถยนตส์ าหรับผูบ้ริหารลดลง 0.91  ลา้นบาท 



 

 

 

3.  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2561 มีจ านวน  819.84  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  
จ านวน 151.56 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.68  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพ่ิมทุน  166.30  ลา้นบาท  และมีผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน 14.74  ลา้นบาท 

 
แนวโน้มปี 2561 

บริษทัฯ ไดข้ยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน โดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน และยงัคง
พฒันาศกัยภาพในการผลิตในดา้นต่างๆ ลดของเสีย ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ และเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ นอกจากน้ี ได้
จดัท าแผนการตลาดและขาย เพ่ือขยายฐานลูกคา้ส าหรับสินคา้บรรจภณัฑ์ชนิดอ่อน และสินคา้กระสอบพลาสติค  รวมทั้ง
พฒันาบริการหลงัการขายใหต้อบรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน   

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จากการพฒันาตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนและคาดวา่จะสามารถท า
ก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ   
 

(นายวร์ี    วรศกัด์ิโยธิน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

                 

 

 

 

                   
        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


