
 

 
NEP-AC 002/2564 

วนัที ่ 13 พฤษภาคม 2564 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที1่ ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2564 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่
1 ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2564 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบัส าหรบัไตรมาสที1่ ปี 2564 มผีลขาดทุนสทุธ ิ10.17 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2563 ซึง่มผีลขาดทุนสุทธ ิ6.21 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 3.96 ล้านบาท  เนื่องจาก
สาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายส าหรบัไตรมาสที1่ ปี 2564 เป็นจ านวน  97.57 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปี 2563  มรีายไดจ้ากการขาย 98.14 ลา้นบาท ลดลง 0.57 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 0.58  ซึง่
สาเหตุหลกัสบืเนื่องมาจาก ผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโควดิ-19 ท าใหส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัไม่ดี
ขึน้ แต่บรษิทักย็งัคงรกัษาระดบัยอดขายไวใ้กลเ้คยีงกบัปีก่อน 

รายไดอ้ื่นส าหรบัไตรมาสที1่ ปี 2564 มจี านวน 0.62 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย เมื่อเปรยีบเทยีบจากงวด
เดยีวกนัของปี 2563 โดยรายไดอ้ื่นของบรษิทั สว่นใหญ่มาจากการขายของเสยี(Waste)ทีเ่กดิจากระบวนการผลติ 
ขยะทัว่ไป และวสัดุอุปกรณ์ทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

 
2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 

ไตรมาสที1่ ปี 2564 บรษิทัมตี้นทุนขาย 103.42 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มี
ต้นทุนขาย 98.36  ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.14  ในขณะที่ยอดขายลดลงร้อยละ 
0.57 แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมตีน้ทุนต่อหน่วยทีส่งูขึน้ สง่ผลใหใ้นไตรมาสที1่ ปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนขัน้ตน้รอ้ย
ละ 6.00 

ปัจจยัหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนขัน้ต้น เนื่องจากยอดขายที่ยังน้อย ท าให้ก าลังการผลิตไม่
ครอบคลุมกบัตน้ทุนคงที(่Fix cost) การควบคุมของเสยียงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด และอกีหนึ่งปัจจยัทีม่ี
ส่วนส าคญัในไตรมาสนี้ คอืราคาวตัถุดบิ อาท ิเมด็พลาสติก ฟิล์มชนิดต่างๆ และสพีมิพ์ ที่มรีาคาสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 โดยในระหว่างเดอืน มกราคม – มนีาคม 2564 ราคาวตัถุดบิมกีาร
ปรบัตวัสงูขึน้ถงึ 15-20% ในขณะทีร่าคาขายสามารถปรบัขึน้ได ้8-10% ตามสภาวะของการแขง่ขนั และเศรษฐกจิ
ทีย่งัซบเซา  



 

 
3. ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

ไตรมาสที1่ ปี 2564 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 2.76 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.83 ของยอดขาย 
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 3.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลดลงตามสดัสว่นของยอดขาย
ทีล่ดลง 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาสที1่ ปี 2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 12.37 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 
2563 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 11.96 ล้านบาท  เพิม่ขึน้ 0.41 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.42  เป็นการ
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ี 

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ไตรมาสที1่ ปี 2564 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 3.33  ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มี
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 2.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.35 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.74 เนื่องจากบรษิทัมกีาร
ว่าจา้งผู้บรหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการวจิยัและพฒันาบรรจุภณัฑ ์เพื่อพฒันาคุณภาพของสนิคา้ ลดของเสยี 
และเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่ๆตามแผนธุรกจิทีต่ัง้เป้าหมายไว้ 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาสที1่ ปี 2564 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.18 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 มี
จ านวน 0.21 ลา้นบาท  ลดลง 0.03 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.28  ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัจะ
เป็นดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ และดอกเบีย้จากการซือ้วตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยทีบ่รษิทัไม่มหีนี้สนิ
ระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

ไตรมาสที1่ ปี 2564 ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม จ านวน 13.70 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปี 2563  ไดร้บัจ านวน 11.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.31 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.28 เน่ืองจากบรษิทัร่วม
มผีลก าไรทีด่กีว่าปีก่อน 

 
ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่ 31 มนีาคม  2564 จ านวน  810.71  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 21.04 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.66 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 

1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน ณ. วนัที ่ 31 มนีาคม  2564 มจี านวน 148.65 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2563 จ านวน 
0.37 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.25 ซึง่เป็นการลดลงเพยีงเลก็น้อย  
 



 

1.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม  2564 มจี านวน  662.06 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21.41 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.34 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 17.85 ลา้นบาท
จากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ดีขึน้และบรษิัทมีการลงทุนในบรษิัทร่วมเพิ่มขึน้ และรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 1.49 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการซือ้เครื่องจกัรใหม่ตามแผนธุรกจิ 

 
2. หน้ีสินรวม บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที่ 31 มนีาคม 2564 จ านวน 118.78 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563  จ านวน 31.21 ล้านบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.64  ซึ่งมรีายละเอยีดการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 
 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม  2564 มจี านวน 107.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 31.16 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.88 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้จ านวน 26.16 ลา้นบาท เนื่องจาก
บรษิทัมกีารขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ใหน้านขึน้(45-90วนั) และสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัสัง่
วตัถุดบิมาส ารองไวใ้นช่วงเวลาทีร่าคาปรบัตวัสงูขึน้ 

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม  2564 มจี านวน 11.40 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 0.05 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.44 ซึง่ไม่ไดม้รีายการทีเ่พิม่ขึน้อย่างเป็นนยัส าคญั 
 

3. ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที ่31 มนีาคม  2564 มจี านวน  691.94 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่  31 ธนัวาคม 2563
จ านวน 10.17 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.45 เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในไตรมาสที1่ 
จ านวน 10.17 ลา้นบาท  

 
แนวทางในอนาคต 

ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2564 ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศและทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืนตวั จากผลกระทบของโค
วดิ-19 นัน้ จงึเป็นการทีบ่รษิทัจะประคบัประคองยอดขายและผลประกอบการไม่ใหต้กต ่าลงมากกว่าปีทีผ่่านมา โดยจะยงัคง
มุ่งเน้นในการขยายกลุ่มลูกคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรมขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่ขีนาด
ใหญ่ และบรษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย อกีทัง้ยงัเป็นสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้น
ไม่มาก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะช่วยเรื่องการควบคุมของเสยีและการจดัการเรื่องวตัถุดบิไดด้ ี 

ในปี 2564 บรษิทัมแีนวทางทีจ่ะเพิม่ผลติภณัฑร์ูปแบบใหม่ ส าหรบัสนิค้า Flexible Packaging เพื่อเพิม่ความ
หลากหลายใหม้ากขึน้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายกลุ่มลกูคา้ และยกระดบัระบบการผลติใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ระดบับนได ้
โดยโครงการดงักล่าวจะสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ พรอ้มผลติและจ าหน่าย ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2564    

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 


