
 

 
NEP-AC 001/2564 

วนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563
สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 มผีลขาดทุนสุทธ ิ24.39 ลา้นบาท  
เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่มผีลขาดทุนสุทธ ิ53.40 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 29.01 ลา้น
บาท  เนื่องจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2563  เป็นจ านวน  363.83 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  มี

รายได้จากการขาย 406.64 ล้านบาท ลดลง 42.81 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.53  ซึ่งสาเหตุหลักสืบ
เนื่องมาจาก รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์กระสอบสานพลาสตกิ ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 48.15 ลา้น
บาท เนื่องจากผลกระทบดา้นสภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซาตลอดปี 2563 จากปัญหาการระบาดของโควดิ-19 ท าให้
กลุ่มลกูคา้ทีใ่ช ้Packaging Size ขนาดใหญ่ส าหรบัสง่ใหก้บัรา้นอาหารหรอืโรงแรม มกีารสัง่ซื้อลดลง ประกอบกบั
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ตวักส็ง่ผลใหก้ารสง่ออกผลติภณัฑท์างการเกษตรเช่นในกลุ่มแป้งมนั ขา้วสาร ชะลอตวัลงอกีดว้ย 

      ในส่วนของรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน หรอื Flexible Packaging ซึง่เป็นสายการผลติใหม่ 
มยีอดขาย เพิม่ขึน้จากปี 2562 เป็นจ านวน 5.36 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.79 ถงึแมว้่าจะมผีลกระทบดา้น
สภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซา จากปัญหาการระบาดของโควดิ-19 แต่ในส่วนสนิคา้ประเภท Flexible Packaging นัน้ 
เป็นกลุ่มลูกค้าที่มคีวามหลากหลายมากกว่ากระสอบพลาสติก มขีนาดตลาดที่ใหญ่และเป็นกลุ่มสนิค้าอุปโภค 
บรโิภค ที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้ประจ าวนั จงึมีผลกระทบต่อยอดขายไม่มากนัก อกีทัง้การที่ภาครฐัประกาศปิด
สถานบรกิาร และหา้งรา้นต่างเพื่อหยุดการแพร่ระบาด มผีลให้ลูกคา้กลุ่มขา้วสารทีม่ ีPacking Size ขนาดเลก็ 
(1kg ,2kg ,5 kg) ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทั มกีารสัง่ซือ้ถุงขา้วในปรมิาณมากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคมกีารซือ้
ขา้วสารไปกกัตุนหรอืมกีารประกอบอาหารในครวัเรอืนมากขึน้ จงึท าให้บรษิัทสามารถรกัษาระดบัยอดขายให้
สงูขึน้กว่าปีก่อนได ้ถงึแมว้่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีค่าดหวงัไวก้ต็าม  

รายไดอ้ื่นส าหรบัปี 2563  มจี านวน 3.43 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2562 มจี านวน 2.86 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 
0.57 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.93  ซึง่ไมม่รีายการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญั โดยรายไดอ้ื่นของบรษิทั 
สว่นใหญ่มาจากการขายของเสยี(Waste)ทีเ่กดิจากระบวนการผลติ ขยะทัว่ไป และวสัดุอุปกรณ์ทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน 

 



 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ปี 2563  บรษิทัมตีน้ทุนขาย 365.86 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 มตีน้ทุนขาย 409.50  ลา้นบาท 

ลดลง 37.05 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.20  ในขณะทีย่อดขายลดลงรอ้ยละ 10.53 ซึง่เป็นอตัราการลดลงทีน้่อย
กว่ายอดขายทีล่ดลง หรอืมตี้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึน้ ส่งผลให้ในปี 2563 บรษิัทมผีลขาดทุนขัน้ต้นร้อยละ (0.56) 
ในขณะทีปี่ 2562 มกี าไรขัน้ตน้ในอตัรารอ้ยละ 0.92 

ปัจจยัหลกัทีส่่งผลใหบ้รษิทัมผีลขาดทุนขัน้ต้น เนื่องจากยอดขายกระสอบพลาสตกิที่ลดลง ท าให้ก าลงั
การผลติไม่ครอบคลุมกบัตน้ทุนคงที(่Fix cost) และอกีหนึ่งปัจจยัทีม่สีว่นส าคญัและสง่ผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติ
คอืการควบคุมของเสยีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ซึง่จากการผลติทีไ่ม่ต่อเนื่อง จ านวนการสัง่ซือ้ต่อออเดอร์
ทีล่ดลง กย็ิง่ท าใหเ้กดิของเสยีในปริมาณทีส่งูขึน้เช่นกนั โดยในปี 2563 กระสอบพลาสตกิมผีลขาดทุนขัน้ต้นใน
อตัรารอ้ยละ (3.3) ในขณะทีผ่ลติภณัฑ ์Flexible Packaging มกี าไรขัน้ตน้ในอตัรารอ้ยละ 4.7 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 11.12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.06 ของยอดขาย เทยีบกบัปี 2562 
มคี่าใชจ้่ายในการขาย 13.28 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลดลงตามสดัสว่นของยอดขายทีล่ดลง 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2563 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 44.80 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 56.34 ลา้นบาท  ลดลง 11.54 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 20.48  เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง
องคก์รใหม่ใหม้คีวามกระชบัขึน้ และมกีารควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเขม้งวด โดยจะเหน็ว่าตัง้แต่ปี 2561-2563 บรษิทั
มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงอย่างต่อเนื่อง (60.75 , 56.34, 44.80 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ปี 2563  มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 12.77  ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
14.38 ลา้นบาท ลดลง 1.61 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 11.20 เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รใน
ระดบับรหิาร ให้มคีวามเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ โดยจะเห็นว่าตัง้แต่ปี 2561-2563 บรษิัทมคี่าตอบแทน
ผูบ้รหิารลดลงอย่างต่อเนื่อง (15.90, 14.38, 12.77 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.74 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 มจี านวน 1.50 ลา้นบาท  ลดลง 
0.76 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 50.67  เนื่องจากในปี 2562 บรษิทัมดีอกเบีย้จากการซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระ
ผ่านธนาคาร(TR) แต่ในปี 2563 หลงัจากบรษิทัยกเลกิสายการผลติเสน้เทปและทอ จากการปรบัรปูแบบธุรกจิใหม่
เพื่อลดตน้ทุน จงึไม่มกีารซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR)อกี สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

ปี 2563 ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม จ านวน 43.64 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบัปี 2562  ไดร้บัจ านวน 
30.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.95 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.20 เน่ืองจากบรษิทัร่วมมผีลก าไรทีด่กีว่าปีก่อน 

 



 

ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 จ านวน  789.67  ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2562  จ านวน 21.25 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ  2.62 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 

1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน ณ. วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 มจี านวน 149.02 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2562 จ านวน 
47.14 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.03 ซึง่มสีว่นส าคญัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวทีค่รบก าหนด 
และมลีกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นลดลง 25.76 ลา้นบาท ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่อดคลอ้งกบัยอดขายทีล่ดลง  
 

1.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2563 มจี านวน  640.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.90 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.21 เป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 33.95 ล้านบาทจากผลประกอบการ
ของบรษิทัร่วมทีด่ขี ึน้และบรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ สทิธกิารใชส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 9.90 ลา้นบาท 
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2563 และรายการทีด่นิ
อาคารและอุปกรณ์ลดลง 17.15 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการคดิค่าเสือ่มประจ าปี 

 
2. หน้ีสินรวม บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม  2563 จ านวน 87.57 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2562  จ านวน 7.89 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.90  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มจี านวน 76.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.36 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.56 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้การคา้จ านวน 5.02 ลา้นบาท เนื่องจาก
บรษิทัมกีารขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ใหน้านขึน้(45-90วนั) และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ทีม่กี าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี เพิม่ขึน้จ านวน 2.27 ลา้นบาท เป็นผลจากการค านวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2563   
 

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2563 มจี านวน 11.35 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 2.53 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึ้นร้อยละ 28.68 ซึ่งสาระส าคญัเป็นการเพิ่มขึน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ที่ปรบัการค านวณตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2563 
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2563 มจี านวน  702.10 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562
จ านวน 29.13 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 3.98 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน จ านวน 24.39 
ลา้นบาท และจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตั ิในส่วนการ
บญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ ์จ านวน 4.62 ลา้นบาท และ ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การคา้และลูกหนี้
หมุนเวยีนอื่น จ านวน 0.12 ลา้นบาท 

 
 
 
 



 

แนวทางในอนาคต 
ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2563 ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศและทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืนตวั จากผลกระทบของโค

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

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

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 

 


