
 

 
NEP-AC 003/2564 

วนัที ่ 11 สงิหาคม 2564 
 
 

เรือ่ง        อธบิายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที2่ ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2564 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่
2 ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่ 30 มถิุนายน 2564 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำส 2 ส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถนุำยน 2564 
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 มผีลขาดทุนสุทธ ิ
2.38 ล้านบาท  เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 ซึ่งมผีลขาดทุนสุทธิ 6.55 ล้านบาท ผลการด าเนินงานขาดทุน
ลดลง 4.17  ลา้นบาท  หรอื ขาดทุนลดลงรอ้ยละ 63.68 เนื่องจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อื่น  
บริษัท มีรายได้จากการขายไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 95.24 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2563  มรีายไดจ้ากการขาย 99.83 ลา้นบาท ลดลง 4.59 ล้านบาท หรอื ลดลง
รอ้ยละ 4.60  เนื่องจากยอดขายผลติภณัฑก์ระสอบพลาสตกิทีล่ดลง และสบืเนื่องมาจาก ผลกระทบจากปัญหาการ
ระบาดของโควดิ-19 ท าใหส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัไมด่ขี ึน้ แต่บรษิทักย็งัคงรกัษาระดบัยอดขายไวใ้กล้เคยีงกบั
ปีกอ่น  

รายไดอ้ื่นในไตรมาส 2 ปี 2564 มรีายได ้0.56 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2563  มจี านวน 
1.03  ลา้นบาท  ลดลง 0.47 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2563 จะมรีายไดอ้ื่นจากดอกเบีย้เงนิฝากที่บรษิทัน าไปลงทุน
ระยะสัน้ 

2. ต้นทนุขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 100.70 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2563  มตี้นทุน

ขาย 98.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.97 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.00 ในขณะที่ยอดขายลดลงรอ้ยละ 4.60 แสดง
ใหเ้หน็วา่บรษิทัมตีน้ทุนต่อหน่วยทีส่งูขึน้ สง่ผลใหใ้นไตรมาสที2่ ปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนข ัน้ตน้รอ้ยละ 5.73 

ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัมผีลขาดทุนข ัน้ตน้ เนื่องจากยอดขายที่ยงัน้อย ท าให้ก าลงัการผลิตไม่ครอบคลุม
กบัตน้ทุนคงที(่Fix cost) การควบคมุของเสยียงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด และอีกหนึ่งปัจจยัที่มีส่วนส าคญั
ในปีนี้ คอืราคาวตัถุดบิ อาท ิเมด็พลาสตกิ ฟิล์มชนิดต่างๆ และสพีิมพ์ ที่มรีาคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงไตร
มาสที ่4 ของปี 2563 โดยราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสูงขึ้นถึง 15-20% ในขณะที่ราคาขายสามารถปรบัขึ้นได ้8-
10% ตามสภาวะของการแขง่ขนั และเศรษฐกจิทีย่งัซบเซา 

 



 

3. ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 
 ไตรมาส 2 ปี 2564 มตีน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.79 ของยอดขาย เทียบ

กบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 2.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.66 ของยอดขาย 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายใกล้เคยีงกบัปีก่อน เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งองค์กรให้เกดิความกระชบั 
และควบคมุคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่สนิคา้ไดด้ขี ึน้  

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 2 ปี 2564 มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 10.76 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.23 ของรายได ้เทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.70 ของรายได ้
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัปรงุโครงสรา้งองค์กรให้เกดิความกระชบั และ
ใหค้วามส าคญักบัการลดคา่ใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัยงัคงควบคมุคา่ใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ ี  

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ไตรมาส 2 ปี 2564 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 3.57 ล้านบาท เทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 มคี่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร 3.24 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.34 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.45 เนื่องจากบรษิทัมกีารวา่จา้งบคุลากรใน
ระดบับรหิารเพิ่มขึ้น ในส่วนของฝ่ายการตลาดและขาย และ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาด 
เพิม่ยอดขายในอนาคต 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 มคีา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 0.19 ลา้นบาทเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มจี านวน 0.18
ลา้นบาท  คา่ใชจ้่ายทางการเงนิใกล้เคยีงกบัปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัจะเป็นดอกเบี้ยจาก
สญัญาเช่าซื้อ และดอกเบี้ยจากการซื้อวตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยที่บรษิทัไม่มหีนี้สนิระยะยาวจาก
สถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 

สว่นแบง่ก าไรจากบรษิทัรว่มไตรมาส 2 ปี 2564 มจี านวน 19.70 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2563 มจี านวน 9.19  ล้านบาท เพิ่มขึ้น  10.51 ล้านบาท หรอื เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 114.38  สาเหตุจากไตรมาส 2 ปี 
2564 บรษิทัรว่มมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้กวา่ปีกอ่น 

 
ส ำหรบังวด  6 เดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถนุำยน  2564   

   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบัส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 มผีลขาดทุนสุทธิ 12.55 ล้านบาท  เปรยีบเทียบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ซึ่งมผีลขาดทุนสุทธิ 12.76 ล้านบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนลดลง 0.21 ล้านบาท หรือ 
ขาดทุนลดลงรอ้ยละ 1.64 เนื่องจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 
 
 



 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อื่น  
บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรบัส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 เป็นจ านวน  192.81 ล้านบาท  

เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มรีายไดจ้ากการขาย 197.97 ลา้นบาท ลดลง 5.16 ลา้นบาท หรอื ลดลง
รอ้ยละ 2.61  ซึง่สาเหตุหลกัสบืเนื่องมาจาก ผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโควดิ-19 ท าให้สภาวะเศรษฐกจิ
โดยรวมยงัไมด่ขี ึน้ แต่บรษิทักย็งัคงรกัษาระดบัยอดขายไวใ้กลเ้คยีงกบัปีกอ่น 

รายไดอ้ื่นส าหรบัส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 มจี านวน 1.18 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรยีบเทียบ
จากงวดเดียวกันของปี 2563 โดยรายได้อื่นของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากการขายของเสีย(Waste)ที่เกิดจาก
กระบวนการผลติ ขยะทัว่ไป และวสัดอุุปกรณ์ทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

 
2. ต้นทนุขาย, ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 บรษิทัมตี้นทุนขาย 204.12 ล้านบาท  เปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี
กอ่น มตีน้ทุนขาย 197.09  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.03 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.56 ในขณะทีย่อดขายลดลงรอ้ย
ละ 2.61 แสดงให้เห็นว่าบรษิทัมตี้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่งผลให้ในงวด 6 เดอืน ปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุน
ข ัน้ตน้รอ้ยละ 5.87 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทมผีลขาดทุนข ัน้ต้น เนื่องจากยอดขายที่ย ังน้อย ท าให้ก าลังการผลิตไม่
ครอบคลุมกบัตน้ทุนคงที(่Fix cost) การควบคมุของเสยียงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และอีกหนึ่งปัจจยัที่มี
ส่วนส าคญัในปีนี้ คอืราคาวตัถุดบิ อาทิ เมด็พลาสติก ฟิล์มชนิดต่างๆ และสพีิมพ์ ที่มรีาคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ชว่งไตรมาสที ่4 ของปี 2563 โดย ราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสูงขึ้นถึง 15-20% ในขณะที่ราคาขายสามารถ
ปรบัขึน้ได ้8-10% ตามสภาวะของการแขง่ขนั และเศรษฐกจิทีย่งัซบเซา  

 
3. ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 

ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 5.42 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.81 ของ
ยอดขาย เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 5.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงตาม
สดัสว่นของยอดขายทีล่ดลง 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 23.13 ล้านบาท  เปรยีบเทียบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2563 มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 23.76 ลา้นบาท  ลดลง 0.63 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 2.64  ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัยงัคงควบคมุคา่ใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ ี

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 6.90 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 
2563  มคีา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 6.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.69 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.11 เนื่องจากบรษิทัมี
การว่าจ้างผู้บรหิารในส่วนของฝ่ายการตลาดและขาย และบุคลากรที่มคีวามเชีย่วชาญดา้นการวิจยัและพฒันา
บรรจุภณัฑ ์เพื่อพฒันาคณุภาพของสนิคา้ ลดของเสยี และเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ตามแผนธุรกจิทีต่ ัง้เป้าหมายไว้ 

 
 



 

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 มคีา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 0.37 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 

2563 มจี านวน 0.40 ลา้นบาท  ลดลง 0.03 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.34 ทัง้นี้คา่ใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทั
จะเป็นดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซื้อ และดอกเบี้ยจากการซื้อวตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยที่บรษิทัไม่มี
หนี้สนิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 

ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564 ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม จ านวน 33.39 ล้านบาท  เปรยีบเทียบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2563  ไดร้บัจ านวน 20.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.81 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 62.24 
เนื่องจากบรษิทัรว่มมผีลก าไรทีด่กีวา่ปีกอ่น 

 
ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ. วนัที ่30 มถิุนายน 2564 จ านวน  795.60  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 5.93 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.75 ซึ่งมรีายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ดงันี้ 

1.1 สินทรพัย์หมุนเวียน ณ.วนัที่ 30 มถิุนายน 2564มจี านวน 142.70 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 จ านวน 
2.31 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.59 ซึง่เป็นการลดลงเพยีงเลก็น้อย  
 

1.2 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 มจี านวน  652.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.24 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.28 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจ านวน 9.16 ลา้นบาท
จากผลประกอบการของบรษิทัรว่มที่ดขี ึน้และบรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้  

 
2. หน้ีสินรวม บรษิทัฯ มหีนี้สินรวม ณ. วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 จ านวน 106.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563  จ านวน 18.49 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.11 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 มจี านวน 95.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.17 ล้านบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.15 ซึ่งสาระส าคญัมาจากการเพิ่มขึ้นของเงนิกูย้ืมระยะสัน้ส าหรบัซื้อวตัถุดบิ (TR) และ
เจา้หนี้การคา้ จ านวนรวม 18.97 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัมกีารขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ให้นานขึ้น
(45-90วนั) และสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัส ัง่วตัถุดบิมาส ารองไวใ้นช่วงเวลาทีร่าคาปรบัตวัสงูขึน้ 
 

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 มจี านวน 10.67 ล้านบาทลดลง 0.68 ล้านบาท  หรือ
ลดลงรอ้ยละ 5.99 ซึง่ไมไ่ดม้รีายการทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างเป็นนยัส าคญั 
 

3. ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 มจี านวน  689.55 ล้านบาทลดลงจากวนัที่  31 ธนัวาคม 2563
จ านวน 12.55 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.15 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในงวด6เดอืน 
เป็นจ านวน 12.55 ลา้นบาท  



 

 
แนวทางในอนาคต 

ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2564 ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศและทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืนตวั จากผลกระทบของโค
วดิ-19 นัน้ จงึเป็นการทีบ่รษิทัจะประคบัประคองยอดขายและผลประกอบการไมใ่หต้กต ่าลงมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะยงัคง
มุง่เน้นในการขยายกลุ่มลูกคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรมขา้วสาร อาหารสตัวเลี้ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มขีนาด
ใหญ่ และบรษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพ์หรอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย อีกทัง้ยงัเป็นสนิคา้ที่มคีวามซบัซ้อน
ไมม่าก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะชว่ยเรือ่งการควบคมุของเสยีและการจดัการเรือ่งวตัถุดบิไดด้ ี  

ในปี 2564 บรษิทัมแีนวทางที่จะเพิ่มผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ ส าหรบัสนิคา้ Flexible Packaging เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายใหม้ากขึน้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายกลุ่มลูกคา้ และยกระดบัระบบการผลติใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ระดบับนได ้  

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลห์ศริ)ิ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 


