
 

 
NEP-AC 002/2563 

วนัที ่ 14 พฤษภาคม 2563 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที1่ สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม  2563 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพีอีสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 1 
สิน้สดุวนัที ่ 31  มนีาคม  2563 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำส 1 ส้ินสุดวนัที ่ 31  มีนำคม  2563  
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม  2563  มผีลขาดทุนสทุธ ิ
6.20 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่มผีลขาดทุนสทุธ ิ 14.73 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุน
ลดลง 8.53  ลา้นบาท  หรอื ขาดทุนลดลงรอ้ยละ  57.91  เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม  2563 จ านวน 98.14 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั

ไตรมาสเดยีวกนัปี  2562  มรีายไดจ้ากการขาย 108.28 ลา้นบาท ลดลง 10.14 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 9.36  
เน่ืองจาก ยอดขายกระสอบพลาสตกิทีล่ดลง โดยมสีาเหตุจากสภาวะเศรษฐกจิ และค่าเงนิบาทแขง็ตวั ท าใหล้กูคา้
รายใหญ่ในกลุ่มแป้งมนั(สง่ออก) มกีารสัง่ซือ้ลดลง กระสอบกราเวยีรใ์นกลุ่มขา้วสารมกีารสัง่ซือ้ลดลง ซึง่บรษิทัมี
แนวทางทีจ่ะแกปั้ญหาโดยการเพิม่ Order จากกลุ่มลกูคา้อาหารสตัวใ์หม้ากขึน้  

แต่ในทางกลบักนั ยอดขายผลติภณัฑ ์Flexible Packaging มยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน เนื่องจากการขยาย
ตลาดของบรษิทัในช่วงทีผ่่านมา และสถานการณ์โควดิ-19 มผีลใหล้กูคา้กลุ่มขา้วสารทีม่ ีPacking Size ขนาดเลก็ 
(1kg ,2kg ,5 kg) สัง่ซือ้ถุงขา้วในปรมิาณมากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคมกีารซือ้ขา้วสารไปกกัตุนหรอืมกีารประกอบ
อาหารในครวัเรอืนมากขึน้ จากเหตุทีร่ฐับาลประกาศปิดหา้งรา้นต่างๆ  ซึง่จะเหน็ไดว้่าจากการทีบ่รษิทัขยายสาย
ผลติภณัฑไ์ปยงักลุ่ม Flexible Packaging เพื่อเพิม่ความหลากหลายในกลุ่มลูกคา้ต่างๆนัน้ จงึเป็นการลดความ
เสีย่งเมื่อเกดิผลกระทบจากสถาวะภายนอก และสามารถประคองยอดขายใหไ้ม่ตกต ่าลงมาก ถงึแมจ้ะอยู่ในช่วง
ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิกต็าม 

รายไดอ้ื่นไตรมาส 1 ปี 2563 มรีายได ้ 0.77 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2562  มจี านวน 
0.95  ลา้นบาท  ลดลง 0.18 ลา้นบาท ซึง่ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 98.36 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2562  มตีน้ทุน

ขายขาย 110.05  ลา้นบาท ลดลง 11.69 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.62 ในขณะทีย่อดขายลดลงรอ้ยละ 9.36 



 

สง่ผลใหใ้นงวดน้ี มผีลขาดทุนขัน้ตน้ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 1.55 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 87.57 
ซึง่สาเหตุทีใ่นไตรมาสที1่ ปี 2563 ยงัมผีลขาดทุนขัน้ตน้เลก็น้อย เน่ืองจากยอดขายและการผลติทีล่ดลงของสนิคา้
กระสอบพลาสตกิ สง่ผลใหม้ตีน้ทุนสงู ประกอบกบัยงัคงมขีองเสยีในปรมิาณทีส่งูกว่ามาตรฐานทีต่ัง้ไว้ 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ไตรมาส 1 ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 2.99 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.05 ของยอดขาย เทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2562  มคี่าใชจ้า่ยในการขาย 2.96  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.73 ของยอดขาย ค่าใชจ้่ายใน
การขายไตรมาส 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้ 0.03 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.01 จากการทีบ่รษิทัเพิม่พนกังานขาย
เพื่อมุ่งเน้นในการขยายตลาดบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน Flexible Packaging ใหม้ากขึน้ 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 1 ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 11.96 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.09 ของรายได ้ เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 13.99 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.80 ของรายได ้
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลง 2.03 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 14.51 เน่ืองจากบรษิทัมกีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง  

5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ไตรมาส 1 ปี 2563 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 2.97 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 มคี่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร 3.32 ลา้นบาท ลดลง 0.35 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 10.54 เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง
องคก์รในระดบับรหิารใหมใ่หม้คีวามกระชบัมากขึน้ 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 1 ปี 2563 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.21 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562  มจี านวน 0.44 
ลา้นบาท  ลดลง 0.23 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 52.27  เน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัมดีอกเบีย้จากการซือ้เมด็
พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) แต่ในปี 2563 หลงัจากบรษิทัยกเลกิการผลติเสน้เทปและทอ จากการปรบั
รปูแบบธุรกจิใหม่เพื่อลดตน้ทุน จงึไม่มกีารซือ้เมด็พลาสตกิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายทางการ
เงนิลดลง 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมไตรมาส 1 ปี 2563 มจี านวน 11.39 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2562 มจี านวน 6.78  ล้านบาท เพิม่ขึน้  4.61 ล้านบาท หรอื เพิม่ขึน้ร้อยละ 67.99  สาเหตุจากไตรมาส 1 ปี 
2563 บรษิทัร่วมมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้กว่าปีก่อน 

 
ฐานะการเงิน 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 จ านวน  817.41  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2562  จ านวน 6.50 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ   0.80 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 



 

1.1  สินทรพัยห์มุนเวียน ณ. วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 จ านวน 184.75 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562
จ านวน 11.41  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.82 ซึง่มผีลจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 
18.81 ลา้นบาทเน่ืองจากบรษิทัยงัคงมผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน และมกีารน าเงนิสดไปลงทุนซือ้หุน้ใน
บรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ ในสว่นลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่นลดลง 0.66 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 
2.73  ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนทีส่อดคลอ้งกบัยอดขาย   

1.2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  มจี านวน  632.66  ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 17.92 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.92 เป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15.60 ลา้นบาทจากผลประกอบการ
ของบรษิทัร่วมทีด่ขี ึน้และบรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 8.83 ลา้นบาท สทิธกิารใชส้นิทรพัย์
เพิม่ขึน้ 7.59 ลา้นบาท จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 
2563 และรายการทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ลดลง 5.08 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการคดิค่าเสือ่มประจ าปี 

 
2. หน้ีสินรวม บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที ่  31 มนีาคม 2563 จ านวน 97.13  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่ 31  

ธนัวาคม 2562  จ านวน 17.45  ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.90  ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 
2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที่  31 มนีาคม 2563 มจี านวน  83.22  ล้านบาทเพิม่ขึน้ 12.36  ล้านบาท  หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.44  ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 24.90 ลา้นบาท ในขณะ
ทีเ่งนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 12.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บรษิทัยกเลกิการผลติเสน้
เทปและทอ ตามการปรบัรูปแบบธุรกจิใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลติ ในปี 2563 จงึไม่มกีารซือ้เมด็พลาสตกิโดย
ช าระผ่านธนาคาร(TR)  และบรษิทัได้มกีารขอขยายระยะเวลาการให้เครดติจากคู่ค้า(Supplier) เพื่อบรหิาร
กระแสเงนิสดในการด าเนินงาน  

2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มจี านวน 13.91 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 5.09 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.71 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ทีป่รบัการค านวณตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2563 

 3.  ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 มจี านวน  720.28 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 10.95 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.49 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน จ านวน 6.21 
ลา้นบาท และจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ มาถอืปฏบิตั ิในส่วนการ
บญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ์ จ านวน 4.62 ล้านบาท และ ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและ
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น จ านวน 0.12 ลา้นบาท 

 
แนวทางในอนาคต 

จากปัญาหาในการท าก าไรขัน้ตน้ใหไ้ดต้ามแผนธุรกจิ  บรษิทัฯจงึยงัคงมุ่งเน้นในการแกปั้ญหาดา้นการผลติ 
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้คอื 

- มกีารสรรหา ปรบัเปลีย่น และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทกุๆอตัรา 
- จดัท าคูม่อื ขัน้ตอนการท างานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อควบคมุคุณภาพและลดการสญูเสยี 
- สรา้งแรงจงูใจโดยการใหร้างวลั  หากสามารถผลติและควบคุมของเสยีไดต้ามเป้าหมาย 
- ปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู และรายงานการผลติ เพื่อเป็น Monitor ในการควบคมุ 



 

ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2563 จะยงัคงมุ่งเน้นในการขยายกลุ่มลกูคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรม
ขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีบ่รษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย
และเป็นสนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้นไม่มาก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะช่วยเรื่องการควบคมุของเสยีและ
การจดัการเรื่องวตัถุดบิไดด้ ี  

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 


