
            
 
NEP-AC 003/2561 
 

วนัท่ี  8  พฤศจิกายน 2561 
 
 

เร่ือง     อธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บริษทั  เอน็อีพีอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนิงานส าหรับไตรมาส 3  
และ งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวด 3 เดอืน ของไตรมำส 3 ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2561 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนของไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561  มีผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 12.88 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ ปี 2560  มีผลขาดทุนสุทธิ 5.43 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานมีผล
ขาดทุนเพ่ิมข้ึน  7.45 ลา้นบาท หรือ ขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 137.09  เน่ืองจากสาเหตหุลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.    รายได้จากการขาย  รายได้อ่ืน  
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย ส าหรับไตรมาส 3 ปี2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 จ านวน 109.52 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2560  มีรายไดจ้ากการขาย 92.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.33 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.80 เน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนเพ่ิมข้ึน 

 ในส่วนของรายไดอ่ื้น  บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้น ส าหรับไตมาส 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 เป็น
จ านวนเงิน  1.86  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี  2560  มีรายไดอ่ื้น 0.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  0.94 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 103.62 เน่ืองจาก  เน่ืองจากไดรั้บดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราวจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนและมีรายรับจากการขายเศษวสัดุ 

2.    ต้นทุนขาย , ก าไรขั้นต้น 
ไตรมาส 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีตน้ทุนขาย  112.03  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปี 2560 มีตน้ทุนขาย  85.71  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 26.32 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.70 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่กลบัมียอดขาดทุนขั้นตน้จ านวน  2.51 ลา้นบาท   เน่ืองจาก
ในช่วงไตรมาส 3 ของปีน้ีไดเ้พ่ิมสายการผลิตใหม่อีก 1 สายงาน  กระบวนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรยงัไม่สมบูรณ์ 
ประกอบกบัพนกังานใหม่ยงัขาดความช านาญ  และการควบคุมการใชว้ตัถุดิบยงัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  ท า
ใหต้น้ทุนการผลิตสูง 

 
 
 

 
 



 

 

 

3.    ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ไตรมาส  3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีคา่ใชจ่้ายในการขาย 3.07 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีคา่ใชจ่้ายในการขาย 2.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.44 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
16.60  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะขยายการตลาดและเพ่ิมยอดขายในส่วนบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
และมีค่าขนส่งจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ไตรมาส 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13.31 ลา้นบาท  เปรียบเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14.77  ลา้นบาท ลดลง 1.46 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
9.91   เน่ืองจากมีการควบคุมการใชจ่้ายใหมี้ความเหมาะสม 

5.    ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน(โอนกลบั) 
ไตรมาส 3 ปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2560 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น มีจ านวนโอน

กลบั 2.62  ลา้นบาท   เน่ืองจากมีการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านท าใหต้อ้งโอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นท่ีขายซ่ึงในปีก่อนหนา้ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 

6.    ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ไตรมาส 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีตอบแทนผูบ้ริหาร 3.87 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปี 2560  มีคา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 4.68  ลา้นบาท ลดลง 0.81 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17.29 
เน่ืองจากในปี  2561 พนกังานในระดบับริหารจดัการมีจ านวนลดลง 

7.    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ไตรมาส 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.32 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 0.47 ลา้นบาท ลดลง 0.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 31.13  เน่ืองจาก
บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืท าใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลง 

8.    ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ไตรมาส 3 ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 8.14 ลา้นบาท

เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 7.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  1.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
14.11  เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 
ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2561 ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2561 

บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561  มีผลขาดทุนสุทธิ 27.62 ลา้น
บาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 30.08 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 2.46  ลา้น
บาท  หรือ ขาดทุนลดลงร้อยละ  8.18  เน่ืองจากสาเหตหุลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.     รายได้จากการขาย  รายได้อ่ืน  
งวด 9 เดือน บริษทั มีรายไดจ้ากการขาย 283.73  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี  2560  มี

รายไดจ้ากการขาย 251.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.41 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9  เน่ืองจาก ในงวด 9 เดือน
ของปี 2561 มีรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑจ์ากสายการผลิตใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

 ส าหรับรายไดอ่ื้น งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีรายได ้3.51 ลา้นบาท เทียบกบังวด 9 
เดือนของปี 2560 มีจ านวน 2.31  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 1.20 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  51.77  ทั้งน้ีเพราะ ในงวด 
9 เดือน ของปี 2561 ไดรั้บดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนชัว่คราวจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนและมีรายรับจากการขาย
เศษวสัดุ 

 



 

 

 

2.     ต้นทุนขาย, ก าไรขั้นต้น 
งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 บริษทั มีตน้ทุนขาย 282.56  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปี  2560  มีตน้ทุนขายขาย 243.64  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.92 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.97  ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ก าไรขั้นตน้ลดลง  6.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 84.70  
เน่ืองจากในช่วงไตรมาส 3 ของปีน้ีไดเ้พ่ิมสายการผลิตใหม่อีก 1 สายงาน  กระบวนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรยงัไม่
สมบูรณ์ ประกอบกบัพนกังานใหม่ยงัขาดความช านาญ  และการควบคุมการใชว้ตัถุดิบยงัมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ  ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง 

3.    ค่าใช้จ่ายในการขาย 
งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 8.08  ลา้นบาท  เทียบกบังวดเดียวกนั

ของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการขาย 7.13  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 095 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.38  ซ่ึงเป็นผล
จากการท่ีบริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะขยายการตลาดและเพ่ิมยอดขายในส่วนบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน และมีค่าขนส่ง
จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43.37 ลา้นบาท เทียบกบังวด

เดียวกนัของปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41.58 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 1.79 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.30  
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ และคา่ใชจ่้ายก่ียวกบัการเพ่ิมทุน นอกจากน้ีมีจ่ายเงิน
ชดเชยพนกังานเกษียณอายกุ่อนก าหนดและ มีค่าท่ีปรึกษาเพ่ิมสูงข้ึนจากการท่ีบริษทัเร่งการขยายรายไดแ้ละ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในขบวนการผลิต 

5.  ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน (โอนกลบั) 
งวด 9 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2560 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น มีจ านวนโอนกลบั 

2.62  ลา้นบาท   เน่ืองจากมีการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านท าใหต้อ้งโอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นท่ีขายซ่ึงในปีก่อนหนา้ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 

6.    ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11.91 ลา้นบาท เทียบกบังวด

เดียวกนัของปี 2560 มีค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12.61 ลา้นบาท ลดลง  0.70 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 5.60  
เน่ืองจากพนกังานในระดบับริหารจดัการมีจ านวนลดลง 

7.    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
งวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.07 ลา้นบาทเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปี 2560 มีจ านวน 1.43  ลา้นบาท  ลดลง 0.37 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25.66  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดช้ าระ
คืนเงินกูย้มืท าใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลง 

8.   ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีจ านวน 31.62 ลา้น

บาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 มีจ านวน 18.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.47  
เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 
ฐานะการเงนิ 

1.  สินทรัพย์รวม  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ. วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 จ านวน  921.83  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2560  จ านวน 162.98  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ   21.48  ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัดงัน้ี 



 

 

 

1.1   สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ. วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีจ านวน  305.17  ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึน  134.82  ลา้นบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 79.14 ซ่ึงมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 61.97  ลา้นบาท เงินลงทุน
ชัว่คราวเพ่ืมข้ึน 46.30 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นเงินฝากระยะสั้นจากเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บช่วงไตรมาส 1 ปี2561  
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 6.09 ลา้นบาท   ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน  19.25 ลา้น
บาท  ซ่ึงเป็นผลจากการส ารองวตัถุดิบส าหรับยอดขายท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน และมีงานระหวา่งผลิตจากค า
สัง่ซ้ือของลูกคา้เพ่ิมข้ึน และมีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 1.21 ลา้นบาท 

1.2.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีจ านวน  616.66  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 28.17  ลา้นบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  4.79  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  11.94 ลา้นบาท และรายการท่ีดิน 
อาคารอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน  15.99  ลา้นบาท  สืบเน่ืองจากเพ่ิมการลงทุนในเคร่ืองจกัรของสายการผลิตใหม่ 

2.  หนีสิ้นรวม บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ. วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 จ านวน 114.87  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31  
ธนัวาคม  2560  จ านวน 24.31  ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.84 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
2.1   หนีสิ้นหมนุเวยีน ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีจ านวน  108.24  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 50.59  ลา้นบาท  หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 87.75  เป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 30.81  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผล
จากการท่ีบริษทัมีแนวโนม้การขายท่ีเพ่ิมข้ึนจึงท าใหต้อ้งมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมากข้ึน นอกจากน้ีมียอดเงินกู้
ระยะยาวจากต่างประเทศท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 24.62 ลา้นบาท  

2.2    หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีจ านวน 6.63  ลา้นบาทลดลง 26.28  ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 79.86 เป็นผลจากการจดัประเภทเงินกูย้มืต่างประเทศจ านวน  24.62  ลา้นบาทท่ีถึงก าหนดช าระใน 
1 ปีเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน  และมีหน้ีสินจากการเช่าซ้ือรถยนตส์ าหรับผูบ้ริหารลดลง 1.34  ลา้นบาท 

3.  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 มีจ านวน  806.96  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  
จ านวน 138.68 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.75  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพ่ิมทุน  166.30  ลา้นบาท  และมี
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 27.62  ลา้นบาท 

 
แนวโน้มปี 2561 

บริษทัฯไดข้ยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน โดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน และยงัคงพฒันา
ศกัยภาพในการผลิตในดา้นต่างๆ ลดของเสีย ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ และเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ นอกจากน้ี ไดจ้ดัท า
แผนการตลาดและขาย เพ่ือขยายฐานลูกคา้ส าหรับสินคา้บรรจภณัฑช์นิดอ่อน และสินคา้กระสอบพลาสติค  รวมทั้งพฒันา
บริการหลงัการขายใหต้อบรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน   

ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนและขอ้บกพร่องต่างๆ เพ่ือใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน
และคาดวา่จะสามารถท าก าไรจากการด าเนินงานในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ   
 

(นายนิพิฐ    อรุณวงษ ์ณ อยธุยา) 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 


