
 

 
NEP-AC 004/2564 

วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2564 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที3่ ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่
3 ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2564 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำสที3่ ปี 2564 ส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยำยน 2564 
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาสที่3 ปี 2564 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มผีล
ขาดทุนสุทธิ 8.76 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 1.78 ล้านบาท ผลการ
ด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 6.98  ลา้นบาท เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายไตรมาสที่3 ปี 2564 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 จ านวน 108.08 ลา้น

บาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2563  มรีายได้จากการขาย 79.31 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 28.78 ล้านบาท 
หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.28  เนื่องจากยอดขายผลติภณัฑก์ระสอบพลาสตกิทีเ่พิม่ขึน้จากการภาวะเศรษฐกจิทีเ่ริม่
ฟ้ืนตวั และบรษิทัสามารถประมูลงานจากลูกคา้รายใหญ่กลบัมาไดใ้นไตรมาสที่3 นอกจากนัน้แนวโน้มยอดขาย
ของบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน หรอื Flexible Packaging กม็แีนวโน้มทีส่งูขึน้จากการเปิดตลาดดว้ยการออกผลติภณัฑ์
ประเภทใหม่ๆ   

รายไดอ้ื่นในไตรมาส 3 ปี 2564 มรีายได ้0.62 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2563  มจี านวน 
1.11  ลา้นบาท  ลดลง 0.49 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 จะมรีายไดอ้ื่นจากดอกเบีย้เงนิฝากทีบ่รษิทัน าไปลงทุน
ระยะสัน้ 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 113.72 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2563  มตีน้ทุน

ขาย 79.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34.63 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.79 ในขณะทีย่อดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.28 
แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมตี้นทุนต่อหน่วยที่สงูขึน้ ส่งผลให้ในไตรมาสที่3 ปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนขัน้ต้นร้อยละ 
5.22 

ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัมผีลขาดทุนขัน้ตน้ เนื่องจากยอดขายทีย่งัน้อยกว่าเป้าหมาย ท าใหก้ าลงัการผลติ
ไม่ครอบคลมุกบัตน้ทุนคงที(่Fix cost) การควบคุมของเสยียงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด และอกีหนึ่งปัจจยั
ทีม่สีว่นส าคญัในปีนี้ คอืราคาวตัถุดบิ อาท ิเมด็พลาสตกิ ฟิลม์ชนิดต่างๆ และสพีมิพ ์ทีม่รีาคาสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง



 

ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2563 โดยราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ถงึ 15-20% และมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวั
สงูขึน้อกี ตามราคาน ้ามนัทีส่งูขึน้ 

 
3. ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

 ไตรมาส 3 ปี 2564 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 2.95 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.72 ของยอดขาย เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 2.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ของยอดขาย 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายสงูขึน้เลก็น้อยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัยอดขายที่สงูขึน้ แต่หากเทยีบเป็นสดัส่วนจาก
ยอดขาย จะเหน็ไดว้่าบรษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนการจดัจ าหน่ายไดด้กีว่าปีก่อน  

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 3 ปี 2564 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 10.33 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ของรายได ้เทยีบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.11 ของรายได ้
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารใกลเ้คยีงกบัปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และ
ใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ ี 

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ไตรมาส 3 ปี 2564 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 3.58 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 มคี่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร 3.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.42 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.42 เน่ืองจากบรษิทัมกีารว่าจา้งบุคลากรใน
ระดบับรหิารเพิม่ขึน้ ในส่วนของฝ่ายการตลาดและขาย และ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาด 
เพิม่ยอดขายในอนาคต 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 3 ปี 2564 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.19 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มจี านวน 0.17
ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัจะเป็นดอกเบีย้จาก
สญัญาเช่าซือ้ และดอกเบีย้จากการซือ้วตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยที่บรษิทัไม่มหีนี้สนิระยะยาวจาก
สถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมไตรมาส 3 ปี 2564 มจี านวน 13.32 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2563 มจี านวน 13.42ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมาเลก็น้อย 

 
ส ำหรบังวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2564   

   
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบัส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 มผีลขาดทุนสุทธ ิ21.31 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ซึง่มผีลขาดทุนสุทธ ิ14.54 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 6.76 ลา้นบาท หรอื 
ขาดทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.51 เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 



 

 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิัทมีรายได้จากการขายส าหรบัส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 เป็นจ านวน  300.89 ล้านบาท  

เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563  มรีายไดจ้ากการขาย 277.28 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 23.61 ล้านบาท หรอื 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52  ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจากการภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตวั และบรษิัทสามารถประมูลงานจากลูกค้ารายใหญ่กลบัมาได้ในไตรมาสที่3 นอกจากนัน้
แนวโน้มยอดขายของบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน หรอื Flexible Packaging กม็แีนวโน้มทีส่งูขึน้จากการเปิดตลาดดว้ย
การออกผลติภณัฑป์ระเภทใหม่ๆ 

รายไดอ้ื่นส าหรบัส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 มจี านวน 1.81 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ
ปี  2563  มจี านวน 2.91 ลา้นบาท  ลดลง 1.10 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 จะมรีายไดอ้ื่นจากดอกเบีย้เงนิฝาก
ทีบ่รษิทัน าไปลงทุนระยะสัน้ 

 
2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษิทัมตี้นทุนขาย 317.84 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อน มตีน้ทุนขาย 276.18  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 41.66 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.08 ในขณะทีย่อดขายเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 8.52 แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมตี้นทุนต่อหน่วยทีส่งูขึน้ ส่งผลใหใ้นงวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุน
ขัน้ตน้รอ้ยละ 5.63 

ปัจจยัหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนขัน้ต้น เนื่ องจากยอดขายที่ยังน้อย ท าให้ก าลังการผลิตไม่
ครอบคลุมกบัตน้ทุนคงที(่Fix cost) การควบคุมของเสยียงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด และอกีหนึ่งปัจจยัทีม่ี
ส่วนส าคญัในปีนี้ คอืราคาวตัถุดบิ อาท ิเมด็พลาสติก ฟิลม์ชนิดต่างๆ และสพีมิพ ์ทีม่รีาคาสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 โดย ราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ถงึ 15-20% และมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวั
สงูขึน้อกี ตามราคาน ้ามนัทีส่งูขึน้ ในขณะทีร่าคาขายสามารถปรบัขึน้ไดไ้ม่มากนกั ตามสภาวะของการแขง่ขนั  

 
3. ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

ส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 8.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.77 ของ
ยอดขาย เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 8.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.97 
ของยอดขาย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายสงูขึน้เลก็น้อยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัยอดขายทีส่งูขึน้ แต่หากเทยีบเป็น
สดัสว่นจากยอดขาย จะเหน็ไดว้่าบรษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนการจดัจ าหน่ายไดด้กีว่าปีก่อน 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 33.46 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2563 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 34.30 ลา้นบาท  ลดลง 0.84 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 2.43  ซึง่
แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ ี

 
 
 



 

5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 10.48 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 

2563  มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 9.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.11 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.85 เน่ืองจากบรษิทัมี
การว่าจ้างผู้บริหารในส่วนของฝ่ายการตลาดและขาย และบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านการวจิยัและพฒันา
บรรจุภณัฑ ์เพื่อพฒันาคุณภาพของสนิคา้ ลดของเสยี และเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่ๆตามแผนธุรกจิทีต่ัง้เป้าหมายไว้ 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.55 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 
2563 มจี านวน 0.57 ลา้นบาท  ลดลง 0.02 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.83 ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทั
จะเป็นดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซือ้ และดอกเบี้ยจากการซือ้วตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยที่บรษิัทไม่มี
หนี้สนิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

ส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2564 ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม จ านวน 46.71 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2563  ไดร้บัจ านวน 34.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.71 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.37 
เน่ืองจากบรษิทัร่วมมผีลก าไรทีด่กีว่าปีก่อน 

 
ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่30 กนัยายน 2564 จ านวน  806.29  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 16.61 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.10 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 

1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน ณ.วนัที ่30 กนัยายน 2564 มจี านวน 145.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ปี 2563 จ านวน 
0.51 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.35 ซึง่เป็นผลจากลกูหนี้การคา้ทีส่งูขึน้ เนื่องจากยอดขายทีส่งูขึน้กว่าปี
ก่อน  
 

1.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มจี านวน  660.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16.11 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 22.48 ลา้นบาท
จากผลประกอบการของบรษิทัรว่มทีด่ขี ึน้และบรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้  

 
2. หน้ีสินรวม บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ. วนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 125.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563  จ านวน 37.93 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.31 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มจี านวน 115.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 39.19 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.42 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ส าหรบัซื้อวตัถุดบิ (TR) และ
เจา้หนี้การคา้ เน่ืองจากบรษิทัมกีารขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ใหน้านขึน้(45-90วนั) และส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการทีบ่รษิทัสัง่วตัถุดบิมาส ารองไวใ้นช่วงเวลาทีร่าคาปรบัตวัสงูขึน้ 



 

 
2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มจี านวน 10.09 ล้านบาท ลดลง 1.26 ลา้นบาท  หรอื

ลดลงรอ้ยละ 11.10 ซึง่เป็นการลดลงจากการจ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ตามปกต ิ
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มจี านวน  680.79 ลา้นบาทลดลงจากวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563
จ านวน 21.31 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 3.04 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในงวด9เดอืน 
เป็นจ านวน 21.31 ลา้นบาท  

 
แนวทางในอนาคต 
 

ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2564 ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศและทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืนตวัดนีัก จากผลกระทบ
ของโควดิ-19 นัน้ จงึเป็นการทีบ่รษิทัจะประคบัประคองยอดขายและผลประกอบการไม่ใหต้กต ่าลงมากกว่าปีทีผ่่านมา โดย
จะยงัคงมุ่งเน้นในการขยายกลุ่มลกูคา้ Flexible Packaging ในอุตสาหกรรมขา้วสาร อาหารสตัวเลีย้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่ี
ขนาดใหญ่ และบรษิทัมโีอกาสไดร้บั Order กระสอบพมิพห์รอืกระสอบกราเวยีรเ์พิม่เตมิดว้ย อกีทัง้ยงัเป็นสนิคา้ทีม่คีวาม
ซบัซอ้นไม่มาก เป็นประเภทสนิคา้ทีโ่รงงานผลติเป็นประจ า ซึง่จะช่วยเรื่องการควบคุมของเสยีและการจดัการเรื่องวตัถุดบิ
ไดด้ ีนอกจากนัน้ บรษิทัยงัมแีนวทางทีจ่ะเพิม่ผลติภณัฑร์ูปแบบใหม่ ส าหรบัสนิคา้ Flexible Packaging เพื่อเพิม่ความ
หลากหลายใหม้ากขึน้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายกลุ่มลูกคา้ และยกระดบัระบบการผลิตใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ระดบับน 
รวมถงึสามารถเพิม่ Order ใหเ้ตม็ก าลงัการผลติเพื่อใหต้น้ทุนต่อหน่วยต ่าลงได ้

อกีหนึ่งปัจจยัทีบ่รษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในช่วงไตรมาส4/2564 คอืราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามราคาน ้ามนัโลก 
ซึง่บรษิทัไดม้กีารวางแผนการสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้า และ วางแผนการรบัค าสัง่ซือ้ การยนืราคาขายกบัลูกคา้ ใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนการสัง่ซือ้วตัถุดบิ 

  
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 


