
 

 
NEP-AC 004/2563 

วนัที ่ 12  พฤศจกิายน 2563 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที3่ สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2563 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่
3 สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2563 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำส 3 ส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยำยน 2563 
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 มผีลขาดทุนสทุธ ิ
1.78 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่มผีลขาดทุนสทุธ ิ 5.49 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุน
ลดลง 3.71 ลา้นบาท  หรอื ขาดทุนลดลงรอ้ยละ  67.68 เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายไตรมาส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 จ านวน 79.30 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2562  มรีายไดจ้ากการขาย 103.94 ลา้นบาท ลดลง 24.64 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 
23.70  เน่ืองจากมยีอดขายผลติภณัฑ ์กระสอบพลาสตกิลดลงจากปีก่อน  

รายไดอ้ื่นไตรมาส 3 ปี 2563 มรีายได ้ 1.11 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2562  มจี านวน 
0.80  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 0.31 ลา้นบาท ซึง่ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 79.09 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2562  มตีน้ทุน

ขาย 97.53 ลา้นบาท ลดลง 18.44 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.90 ในขณะทีย่อดขายลดลงรอ้ยละ 23.70 แสดง
ถงึว่าบรษิทั มสีดัสว่นตน้ทุนทีส่งูขึน้กว่างวดก่อน สง่ผลใหใ้นงวดน้ี มผีลก าไรขัน้ตน้ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 
เป็นจ านวน 6.20 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายและผลผลติ ลดลงอย่างมาก จากปัญหาการระบาดของโควดิ-19 และ 
สภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยลง ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ทีใ่ช ้ Packaging Size ขนาดใหญ่ส าหรบัสง่ใหก้บัรา้นอาหารหรอื
โรงแรม มกีารสัง่ซือ้ลดลง แต่ในสว่นสนิคา้ประเภท Flexible Packaging ซึง่กลุ่มลกูคา้มคีวามหลากหลาย และเป็น
กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรโิภค มผีลกระทบไมม่ากนกั จงึสามารถประคบัประคองยอดขายไดใ้กลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน 

 
 
 



 

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย (ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย) 
 ไตรมาส 3 ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 2.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.31  ของยอดขาย เทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปี 2562  มคี่าใชจ้่ายในการขาย 3.11  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.97 ของยอดขาย ค่าใชจ้่าย
ในการขายไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลง 0.46 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.79 ซึง่ผนัแปรไปตามยอดขายทีล่ดลง
กว่างวดก่อน 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 3 ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 10.54 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.11 ของรายได ้ เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 15.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.04 ของรายได ้
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลง 5.21 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 33.08 เน่ืองจากบรษิทัมกีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง  

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ไตรมาส 3 ปี 2563 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 3.16 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร 3.79 ลา้นบาท ลดลง 0.63 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 16.62 เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง
องคก์รในระดบับรหิารใหมใ่หม้คีวามกระชบัมากขึน้ 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 3 ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.17 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562  มจี านวน 0.40
ลา้นบาท  ลดลง 0.23 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 56.25  เน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัมดีอกเบีย้จากการซือ้เมด็
พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) แต่ในปี 2563 หลงัจากบรษิทัยกเลกิการผลติเสน้เทปและทอ จากการปรบั
รปูแบบธุรกจิใหม่เพื่อลดตน้ทุน จงึไม่มกีารซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายทางการ
เงนิลดลง 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมไตรมาส 3 ปี 2563 มจี านวน 13.42 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2562 มจี านวน 10.32  ลา้นบาท เพิม่ขึน้  3.10 ล้านบาท หรอื เพิม่ขึน้ร้อยละ 30.04  สาเหตุจากไตรมาส 3 ปี 
2563 บรษิทัร่วมมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้กว่าปีก่อน 

 
ส ำหรบังวด  9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2563   
 
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 มผีลขาดทุนสทุธ ิ14.54 ลา้นบาท  
เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่มผีลขาดทุนสทุธ ิ35.68 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 21.14  ลา้น
บาท หรอื ขาดทุนลดลงรอ้ยละ  59.25   เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 
 



 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 277.28 ลา้นบาท 

เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี  2562  มรีายไดจ้ากการขาย 304.77 ลา้นบาท ลดลง 27.49 ลา้นบาท หรอื ลดลง
รอ้ยละ 9.02  เน่ืองจาก ยอดขายสนิคา้กระสอบพลาสตกิทีล่ดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในไตรมาสที ่ 3 ซึง่เป็นผล
จากสถานการณ์โควดิ-19 สภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย ค่าเงนิบาทแขง็ตวั และเหตุอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในภาคอสีาน ท า
ใหล้กูคา้รายใหญ่ในกลุ่มสนิคา้การเกษตร ไมว่่าจะเป็นกลุ่มแป้งมนั(สง่ออก) กลุ่มขา้วสารขนาดบรรจุ 15-49 กก. 
และกลุ่มปุ๋ ย มกีารสัง่ซือ้ลดลงอย่างมาก ซึง่บรษิทัมแีนวทางทีจ่ะแกปั้ญหาโดยการเพิม่ Order จากกลุ่มลกูคา้
อาหารสตัวใ์หม้ากขึน้ เพื่อรกัษาระดบัยอดขายกระสอบพลาสตกิไม่ใหต้กลงมากนกั  

ในส่วนยอดขายผลติภณัฑ ์Flexible Packaging มยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย เนื่องจากการขยาย
ตลาดของบรษิัทในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกบักลุ่มลูกค้ามคีวามหลากหลายกว่ากระสอบพลาสติก และเป็นกลุ่ม
สนิค้าอุปโภค บรโิภค จงึมผีลกระทบไม่มากนัก ซึ่งจะเหน็ได้ว่าจากการทีบ่รษิทัขยายสายผลติภณัฑไ์ปยงักลุ่ม 
Flexible Packaging เพื่อเพิม่ความหลากหลายในกลุ่มลกูคา้ต่างๆนัน้ จงึเป็นการลดความเสีย่งเมื่อเกดิผลกระทบ
จากสถาวะภายนอก และสามารถประคองยอดขายใหไ้ม่ตกต ่าลงมาก ถงึแมจ้ะอยู่ในช่วงภาวะวกิฤตเศรษฐกจิก็
ตาม 

รายไดอ้ื่นงวด 9 เดอืน ปี 2563 มรีายได ้2.91 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนัของปี  2562  มจี านวน 2.42  
ลา้นบาท  ซึง่ไมไ่ดม้รีายการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญั 

 
2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 

งวด 9 เดอืน ปี 2563 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 276.18 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2562  มี
ตน้ทุนขาย 301.10 ลา้นบาท ลดลง 24.92 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.28 ลดลงในอตัราทีน้่อยกว่ายอดขายที่
ลดลง สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ตน้ลดลงจากงวด 9 เดอืน ปี 2562 เป็นจ านวน 2.57 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายและ
ผลผลติ ลดลงอย่างมากตามทีไ่ดช้ีแ้จงไวข้า้งตน้ สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายไม่ครอบคลมุค่าใชจ้่ายคงที ่

อย่างไรกด็ ีถงึแมย้อดขายและก าไรขัน้ต้นในปี 2563 จะต ่ากว่างวดเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ แต่จากการทีบ่รษิทั
ไดล้ดค่าใชจ้่ายต่างๆลงอย่างต่อเนื่อง ท าใหใ้นปี 2563 มผีลขาดทุนสทุธลิดลงกว่าปีก่อน  

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 งวด 9 เดอืน ปี 2563 มคี่าใชจ้า่ยในการขาย 8.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.96 ของยอดขาย เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 9.52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.10 ของยอดขาย ค่าใชจ้่ายใน
การขายงวด 9 เดอืน ปี 2563 ลดลง 1.21 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.71 เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัปรุง
โครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และควบคมุค่าใชจ้า่ยในการจดัสง่สนิคา้ไดด้ขีึน้  

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งวด 9 เดอืน ปี 2563 มคี่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 34.29  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.24 ของรายได ้เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 42.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.70 ของรายได้
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงวด 9 เดอืน ปี 2563 ลดลง 7.80 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 18.53 เนื่องจากบรษิทัมกีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง 



 

5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 งวด 9 เดอืน ปี 2563 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 9.37 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร 10.88 ลา้นบาท ลดลง 1.51 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 13.88 เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง
องคก์รใหเ้กดิความกระชบั และใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

งวด 9 เดอืน ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.57 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562  มจี านวน 
1.31 ลา้นบาท ลดลง 0.74 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 56.49 เนื่องจากในปี 2562 บรษิทัมดีอกเบีย้จากการซือ้เมด็
พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) แต่ในปี 2563 หลงัจากบรษิทัยกเลกิการผลติเสน้เทปและทอ จากการปรบั
รปูแบบธุรกจิใหม่เพื่อลดตน้ทุน จงึไม่มกีารซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายทางการ
เงนิลดลง 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม งวด 9 เดอืน ปี 2563 มจี านวน 34.00 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี  
2562  มจี านวน 22.03  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 11.97 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.33 สาเหตุจาก งวด 9 เดอืน ปี 
2563 บรษิทัรว่มมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้กว่าปีก่อน 

 
ฐานะการเงิน 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน  793.96  ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม 2562 จ านวน 16.95 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.09 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 
1.1  สินทรพัยห์มุนเวียน ณ. วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 164.72 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 31  ธนัวาคม  

2562 จ านวน 31.44 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.03 ซึง่สาระส าคญัมผีลจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดลดลง 22.82 ลา้นบาทเนื่องจากบรษิทัยงัคงมผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และมกีารน าเงนิสดไป
ลงทุนซือ้หุน้ในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ ในส่วนลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่นลดลง 20.62 ลา้นบาท ซึง่
เป็นจ านวนทีส่อดคลอ้งกบัยอดขายทีล่ดลง   

1.2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มจี านวน  629.24 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.50 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.36 เป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 23.24 ลา้นบาทจากผลประกอบการ
ของบรษิทัร่วมทีด่ขี ึน้และบรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ สทิธกิารใชส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 6.05 ลา้น
บาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2563 และ
รายการทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ลดลง 14.13 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการคดิค่าเสือ่มประจ าปี 

 
2.  หน้ีสินรวม บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที ่  30 กนัยายน 2563 จ านวน 82.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่ 31  
ธนัวาคม 2562  จ านวน 2.33  ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.92  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 

 



 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 มจี านวน 69.89 ลา้นบาท ลดลง 0.97 ลา้นบาท  หรอืลดลง
ร้อยละ 1.37 ซึ่งสาระส าคญัเป็นการลดลงของเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ที่ใช้ส าหรบัซื้อวตัถุดิบ 
จ านวน 7.59 ลา้นบาท และ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ทีม่กี าหนดช าระภายใน 1 ปี เพิม่ขึน้จ านวน 2.28 ลา้นบาท 
เป็นผลจากการค านวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 
2563   

2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มจี านวน 12.12 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 3.30 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.41 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ทีป่รบัการค านวณตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2563 
 

 3.   ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 มจี านวน  711.95 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 19.28 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 2.64 เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน จ านวน 14.54 
ลา้นบาท และจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตั ิในส่วนการ
บญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ์ จ านวน 4.62 ล้านบาท และ ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและ
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น จ านวน 0.12 ลา้นบาท 

 
แนวทางในอนาคต 

 
ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2563 ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศและทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืนตวั จากผลกระทบของโค

วดิ-19 นัน้ จงึเป็นการทีบ่รษิทัจะประคบัประคองยอดขายและผลประกอบการไม่ใหต้กต ่าลงมากกว่าปีทีผ่่านมา โดยจะยงัคง
มุ่งเน้นในการขยายกลุ่มลูกคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรมขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มขีนาด
ใหญ่ และบรษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย อกีทัง้ยงัเป็นสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้น
ไม่มาก เป็นประเภทสนิค้าที่โรงงานผลติเป็นประจ า ซึ่งจะช่วยเรื่องการควบคุมของเสยีและการจดัการเรื่องวตัถุดบิได้ดี  
นอกจากการรกัษายอดขายแลว้ บรษิัทยงัไดม้กีารปรบัลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่างๆลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะเหน็ไดว้่า
ถงึแมใ้นปี 2563 จะมยีอดขายทีต่ ่ากว่าปีทีแ่ลว้ แต่ในภาพรวมบรษิทักลบัมผีลขาดทุนทีล่ดลง 

ในปี 2564 บรษิทัมแีนวทางทีจ่ะเพิม่ผลติภณัฑร์ูปแบบใหม่ ส าหรบัสนิคา้ Flexible Packaging เพื่อเพิม่ความ
หลากหลายใหม้ากขึน้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายกลุ่มลกูคา้ และยกระดบัระบบการผลติใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ระดบับนได ้
โดยโครงการดงักล่าวจะสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2564  

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 


