
 

 
NEP-AC 001/2563 

วนัที ่ 26 กุมภาพนัธ ์2563 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2562 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 
สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2562 เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2562 มผีลขาดทุนสุทธ ิ53.39 ลา้นบาท  
เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มผีลขาดทุนสทุธ ิ49.96 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 3.43 ลา้น
บาท  เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิัท มรีายได้จากการขายส าหรบัปี 2562 สิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวาคม  2562 จ านวน 406.64 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบัปี  2561  มรีายไดจ้ากการขาย 389.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.26 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.43  เน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจากสายการผลติใหม่เพิม่สงูขึน้จากปี
ก่อน ถึงแม้จะมรีายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลง จากสภาวะตลาดที่ซบเซาตัง้แต่ต้นปี ประกอบกบั
สภาวะฝนแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของบรษิัท  ส่งผลให้ยอดขายไม่เติบโต
เท่ากบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 

รายไดอ้ื่น ปี 2562 มรีายได ้2.86 ลา้นบาท  ซึง่ไม่ไดม้รีายการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญั 
 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ปี 2562 บรษิัท มตี้นทุนขาย 402.91 ล้านบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2561 มตี้นทุนขาย 396.52 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 6.39 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.61 ในขณะที่ยอดขายเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.43 ส่งผลใหใ้น ปี 2562 มี
ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จาก ปี 2561 จ านวน 10.87 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัสามารถควบคุมของเสยีไดด้ขีึน้ และเพิม่
ก าลงัการผลติไดม้ากขึน้ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 13.28 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.27 ของยอดขาย เทยีบกบัปี 2561 มี
ค่าใชจ้่ายในการขาย 11.38 ลา้นบาท ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามยอดขายทีส่งูขึน้ 

 
 



 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 56.34  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.85 ของยอดขาย เทยีบกบัปี 2561 มี
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 60.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.60 ของยอดขาย ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ปี 2562 
ลดลง 4.41 ล้านบาท  หรอืลดลงร้อยละ 7.26 เนื่องจากบรษิัทมแีผนในการควบคุมค่าใชจ้่ายและปรบัโครงสร้าง
องค์กรให้มคีวามกระชบั ถึงแม้ในปี 2562 จะมกีารจ่ายเงินชดเชย และจ่ายเงนิเกษียณอายุก่อนก าหนดของ
พนกังานจากการยา้ยฐานการผลติผนืผา้กระสอบ แต่ในภาพรวมยงัคงมคี่าใชจ้่ายต ่ากว่าปี 2561  

5. ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรพัยสิ์น 
ปี 2562 บรษิทัมกีารตัง้ดอ้ยค่าทรพัยส์นิ คอื สโมสรสระว่ายน ้า ทีห่มู่บา้น NEP Park เน่ืองจากเป็นทรพัยส์นิที่

ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้
6. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ปี 2562 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 14.38 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2561 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 15.90 ลา้นบาท 
ลดลง 1.52 ล้านบาท  หรอืลดลงร้อยละ 9.56 เนื่องจากบรษิัทมแีผนในการควบคุมค่าใชจ้่ายและปรบัโครงสร้าง
องคก์รใหม้คีวามกระชบั 

7. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ปี 2562 มคี่าใช้จ่ายทางการเงนิ 1.49 ล้านบาทเทยีบกบัปี 2561  มจี านวน 1.38 ล้านบาท  เพิม่ขึน้ 0.11 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.02  เน่ืองจากมดีอกเบีย้จากการซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) 
8. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม ปี 2562 มจี านวน 30.69 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 มจี านวน 44.99  ลา้น
บาท  ลดลง 14.30 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 31.78  สาเหตุจาก ปี 2562 บรษิทัร่วมมผีลประกอบการทีต่ ่ากว่าปี
ก่อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2562 จ านวน  810.91  ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2561  จ านวน 75.44 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ  8.51 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 
1.1  สินทรพัยห์มุนเวียน ณ. วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2562 มจี านวน 196.16 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2561 จ านวน 

6.62 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.27 ซึง่มสีว่นส าคญัจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เน่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และมสีนิคา้คงเหลอืลดลง 13.48  ลา้นบาท ซึง่เป็นสดัส่วน
ทีส่อดคลอ้งกบัยอดขาย แสดงให้เหน็ถึงว่าบรษิัทสามารถเกบ็เงนิจากลูกคา้ได้เรว็ขึน้ และสนิค้าคงเหลอื
หมุนไดเ้รว็ขึน้  

1.2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 มจี านวน  614.74 ลา้นบาทลดลง 68.82  ลา้นบาท  
หรอืลดลงรอ้ยละ 10.07 โดยสาระส าคญัเป็นการลดลงของเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั (TR) จ านวน 
30 ล้านบาท และรายการที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ลดลง 42.24 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการโครงการขาย
เครื่องผลติเสน้เทปและเครื่องทอกระสอบ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ จ านวน 20.53 ลา้นบาท ประกอบกบัการ
คดิค่าเสือ่มประจ าปี 

 
2. หน้ีสินรวม บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 จ านวน 79.68 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2561  จ านวน 22.05 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 21.67  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 
2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 มจี านวน 70.86 ลา้นบาท ลดลง 20.02 ลา้นบาท  หรอืลดลง

รอ้ยละ 22.03  เป็นการลดลงจากการทีบ่รษิทัได้จ่ายช าระหนี้ต่างประเทศทีค่รบก าหนดเมื่อวนัที ่20 กนัยายน 
2562 จ านวน 24.62 ลา้นบาท แต่ในส่วนเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จ านวน 5.94 ลา้นบาท 
ซึง่เป็นส่วนของการซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) เป็นผลจากการทีบ่รษิทัมแีนวโน้มการขายที่
เพิม่ขึน้ในปี 2562 จงึท าใหต้อ้งมกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิมากขึน้  

2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 มจี านวน 8.82 ล้านบาทลดลง 2.02 ลา้นบาท  หรอื
ลดลงรอ้ยละ 18.66 ลดลงจากการจ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าซือ้จ านวน 1.04 ลา้นบาท และลดลงจากภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 0.98 ลา้นบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 มจี านวน  731.23 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561
จ านวน 53.39 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 6.80 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 2563 จะยงัคงมุ่งเน้นในการขยายกลุ่มลูกคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรม

ขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีบ่รษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย
และเป็นสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้นไม่มาก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะช่วยเรื่องการควบคุมของเสยีและ
การจดัการเรื่องวตัถุดบิไดด้ ี  

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
               รษก.กรรมการผูจ้ดัการ 

 


