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เรือ่ ง
เรียน

อธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดาเนิ นงาน
บริษทั เอ็นอีพอี สังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) ขอเรียนชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
สำหรับงวด 3 เดือน ของไตรมำส 1 สิ้ นสุดวันที ่ 31 มีนำคม 2562
บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือนของไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ
14.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิ 6.28 ล้านบาท ผลการดาเนินงานขาดทุน
เพิม่ ขึน้ 8.45 ล้านบาท หรือ ขาดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 134.55 เนื่องจากสาเหตุหลักทีส่ าคัญดังนี้
1. รายได้จากการขาย และ รายได้อนื่
บริษทั มีรายได้จากการขายไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 107.54 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปี 2561 มีรายได้จากการขาย 81.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 26.53 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
33.00 เนื่องจากในปี 2562 มีรายได้จากการขายบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อนจากสายการผลิตใหม่เพิม่ สูงขึน้
รายได้อน่ื ไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายได้ 1.69 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561 มีจานวน
0.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.87 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 106.10 ทัง้ นี้เพราะ ในปี 2562 มีดอกเบีย้ รับจากเงิน
ลงทุนชัวคราวและรายได้
่
จากการขายบล็อคพิมพ์เพิม่ มากขึน้
2. ต้นทุนขาย, กาไรขัน้ ต้น
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทั มีตน้ ทุนขาย 110.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 มีตน้ ทุน
ขายขาย 78.13 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 31.90 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.00 ในขณะทีย่ อดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
33.00 ส่งผลให้มกี าไรขันต้
้ นลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 จานวน 5.37 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 186.46
เนื่องจากการผลิตกระสอบเกิดสินค้าเกรดบีทส่ี งู เกินมาตรฐาน และการผลิต Flexible Packaging ใช้วตั ถุดบิ สูงกว่า
มาตรฐาน(BOM) โดยเฉพาะสีพมิ พ์เนื่องจาก Order ใหม่ตอ้ งมีการ Set up และ Proof สีค่อนข้างนาน และมีของ
เสียสูงกว่ามาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้สง่ ผลให้ตน้ ทุนการผลิตสูง
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ไตรมาส 1 ปี 2562 มีคา่ ใช้จา่ ยในการขาย 2.96 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.75 ของยอดขาย เทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2561 มีค่าใช้จา่ ยในการขาย 2.55 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.15 ของยอดขาย ค่าใช้จา่ ยใน

การขายไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ ขึน้ 0.41 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.08 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ในทิศทางเดียวกับ
ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ (ยอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.00) จะเห็นได้ว่าบริษทั ควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ดขี น้ึ โดยบริษทั มุง่ เน้น
ในการขยายตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อน Flexible Packaging
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ไตรมาส 1 ปี 2562 มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร 14.01 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 13.03 ของยอดขาย เทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2561 มีค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 15.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.15 ของยอดขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลง 1.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.67 เนื่องจากไตรมาส 1 ปี
2561 มีคา่ ใช้จา่ ยทีป่ รึกษาทางการเงิน,ค่าใช้จา่ ยการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการเพิม่ ทุน
แบบเฉพาะเจาะจงในเดือนมกราคม 2561
5. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ไตรมาส 1 ปี 2562 มีคา่ ตอบแทนผูบ้ ริหาร 3.21 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 มีค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร 4.35 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.21 เนื่องจากบริษทั มีการปรับโครงสร้าง
องค์กรในระดับบริหารใหม่ให้มคี วามกระชับมากขึน้
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2562 มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงิน 0.44 ล้านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 มีจานวน 0.39
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.09 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.08 เนื่องจากซื้อเม็ดพลาสติกโดยชาระผ่านธนาคาร(TR)
7. ส่วนแบ่งผลกาไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมไตรมาส 1 ปี 2562 มีจานวน 6.78 ล้านบาทเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
2561 มีจานวน 12.73 ล้านบาท ลดลง 5.95 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 46.74 สาเหตุจากไตรมาส 1 ปี 2562
บริษทั ร่วมผลประกอบการมีกาไรลดจากปี กอ่ น
ฐานะการเงิ น
1. สิ นทรัพย์รวม บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 880.36 ล้านบาท ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2561 จานวน 5.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.68 ซึง่ มีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
ดังนี้
1.1 สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 195.19 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561
จานวน 7.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.74 ซึง่ มีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 38.10
ล้านบาทเนื่องจากบริษทั ได้นาเงินสดจานวน 30 ล้านบาทไปฝากประจา 6 เดือนจึงทาให้เงินลงทุนชัวคราว
่
เพิม่ ขึน้ 30 ล้านบาทและใช้ในการบริหารงานจานวน 8.10 ล้านบาท มีลกู หนี้การค้าเพิม่ ขึน้ 8.93 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือลดลง 7.47 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
1.2. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจานวน 685.16 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 1.59 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.23 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 6.78 ล้านบาทจากผลประกอบการ
ของบริษทั ร่วมทีด่ ขี น้ึ และรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 5.08 ล้านบาท สืบเนื่องจากการคิดค่า
เสือ่ มประจาปี

2. หนี้ สินรวม บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2562 จานวน 110.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31
ธันวาคม 2561 จานวน 8.74 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.59 ซึง่ มีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
2.1 หนี้ สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจานวน 99.70 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 8.81 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.69 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 24.80 ล้านบาท ซึง่ เป็ น
ส่วนของการซื้อเม็ดพลาสติกโดยชาระผ่านธนาคาร(TR) และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื ลดลง จานวน 5.98
ล้านบาท โดยรวมแล้วเงินกูร้ ะยะสัน้ และเจ้าหนี้การค้าในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561
จานวน 9.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.70 ซึง่ เป็ นผลจากการทีบ่ ริษทั มีแนวโน้มการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงทา
ให้ตอ้ งมีการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ มากขึน้
2.2 หนี้ สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจานวน 10.77 ล้านบาทลดลง 0.07 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.65 ลดลงจากการจ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจานวน 0.30 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ จากภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 0.23 ล้านบาท
3. ส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจานวน 769.89 ล้านบาทลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 14.73 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.88 เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 14.73 ล้าน
บาท
แนวทางในอนาคต
จากปั ญาหาในการทากาไรขันต้
้ นให้ได้ตามแผนธุรกิจ บริษทั ฯจึงยังคงมุง่ เน้นในการแก้ปัญหาด้านการผลิต
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ คือ
- มีการสรรหา ปรับเปลีย่ น และพัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อมทุกๆอัตรา
- จัดทาคู่มอื ขันตอนการท
้
างานของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ ควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสีย
- สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล หากสามารถผลิตและควบคุมของเสียได้ตามเป้ าหมาย
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานการผลิต เพือ่ เป็ น Monitor ในการควบคุม
สาหรับทิศทางในการขายปี 2562 จะยังคงมุง่ เน้นในการขยายกลุ่มลูกค้า Flexible Packaging ในอุตสาหกรรม
ข้าวสาร อาหารสัตวเลีย้ ง เนื่องจากเป็ นกลุม่ ทีบ่ ริษทั มีโอกาสได้รบั Order กระสอบพิมพ์หรือกระสอบกราเวียร์เพิม่ เติมด้วย
และเป็ นสินค้าทีม่ คี วามซับซ้อนไม่มาก เป็ นประเภทสินค้าทีโ่ รงงานผลิตเป็ นประจา ซึง่ จะช่วยเรือ่ งการควบคุมของเสียและ
การจัดการเรือ่ งวัตถุดบิ ได้ดี
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสธน เสมอภาค)
กรรมการผูจ้ ดั การ

