
 

 
NEP-AC 001/2565 

วนัที ่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบั ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบั ปี 2564 
สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสทุธ ิ40.07 ลา้นบาท  เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ซึง่มผีลขาดทุนสุทธ ิ24.39 ลา้นบาท ผลการ
ด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 15.69  ลา้นบาท เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 409.45 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบัปี  2563  มรีายได้จากการขาย 363.83 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45.62 ล้านบาท หรอื เพิม่ขึน้ร้อยละ 
12.54  เนื่องจากยอดขายผลติภณัฑ์กระสอบพลาสติกที่เพิม่ขึน้จากการภาวะเศรษฐกจิที่เริม่ฟ้ืนตวั และบรษิัท
สามารถประมลูงานจากลกูคา้รายใหญ่กลบัมาไดใ้นไตรมาสที่3 นอกจากนัน้แนวโน้มยอดขายของบรรจุภณัฑช์นิด
อ่อน หรอื Flexible Packaging กม็แีนวโน้มทีส่งูขึน้จากการเปิดตลาดดว้ยการออกผลติภณัฑป์ระเภทใหม่ๆ   

รายไดอ้ื่นใน ปี 2564 มรีายได ้2.49 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี  2563  มจี านวน 3.43 ลา้นบาท  ลดลง 0.94 
ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 จะมรีายไดอ้ื่นจากดอกเบีย้เงนิฝากทีบ่รษิทัน าไปลงทุนระยะสัน้ 

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ปี 2564 บรษิทั มตี้นทุนขาย 433.33 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี  2563  มตี้นทุนขาย 365.86 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 67.47 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.44 ในขณะทีย่อดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.54 แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมี
ตน้ทุนต่อหน่วยทีส่งูขึน้ สง่ผลใหใ้น ปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนขัน้ตน้รอ้ยละ 5.83 

ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัมผีลขาดทุนขัน้ตน้ เนื่องจากยอดขายทีย่งัน้อยกว่าเป้าหมาย ท าใหก้ าลงัการผลติ
ไม่ครอบคลุมกบัตน้ทุนคงที(่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 

 ปี 2564 มตีน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11.34 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.77 ของยอดขาย เทยีบกบัปี 2563  
มตีน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11.12 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.06 ของยอดขาย ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายสงูขึน้



 

เลก็น้อยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัยอดขายที่สูงขึน้ แต่หากเทียบเป็นสดัส่วนจากยอดขาย จะเห็นได้ว่าบรษิัท
สามารถควบคุมตน้ทุนการจดัจ าหน่ายไดด้กีว่าปีก่อน  

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2564 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 52.33 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.78 ของรายได้ เทยีบกบัปี 2563 มี
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 44.80 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.31 ของรายได ้ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสงูขึน้กว่าปี
ก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กรด้วยการเกษียณอายุก่อนก าหนด และชดเชยพนักงาน
บางสว่นเพื่อองคก์รใหเ้กดิความกระชบั  

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ปี 2564 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 14.11 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2563 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 12.77 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 1.34 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.51 เน่ืองจากบรษิทัมกีารว่าจา้งบุคลากรในระดบับรหิารเพิม่ขึน้ ใน
สว่นของฝ่ายการตลาดและขาย และ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาด เพิม่ยอดขายในอนาคต 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ปี 2564 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.73 ลา้นบาทเทยีบกบัปี 2563  มจี านวน 0.74 ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายทาง
การเงินใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทจะเป็นดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซื้อ และ
ดอกเบีย้จากการซือ้วตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยทีบ่รษิทัไม่มหีนี้สนิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมในปี 2564 มจี านวน 55.48 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัปี  2563 มจี านวน 
43.64ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.84 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.13 เน่ืองจากบรษิทัร่วมมผีลก าไรทีด่กีว่าปีก่อน 

 
 

ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน  784.79  ล้านบาท ลดลงจากวนัที ่ 
31  ธนัวาคม  2563  จ านวน 4.87 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 0.62 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ดงันี้ 

1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 136.04 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 จ านวน 
8.97 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 6.19 ซึ่งเป็นผลจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่ลดลงจากผล
ประกอบการทีย่งัขาดทุน 
 

1.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน  648.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.10 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.64 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 15.77 ลา้นบาท
จากผลประกอบการของบรษิทัรว่มทีด่ขี ึน้และบรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้  

 



 

2. หน้ีสินรวม บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 122.77 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัที่ 31  
ธนัวาคม 2563  จ านวน 35.20 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.20 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 114.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 38.31 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.26 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ส าหรบัซื้อวตัถุดบิ (TR) และ
เจา้หนี้การคา้ เน่ืองจากบรษิทัมกีารขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ใหน้านขึน้(45-90วนั) และส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการทีบ่รษิทัสัง่วตัถุดบิมาส ารองไวใ้นช่วงเวลาทีร่าคาปรบัตวัสงูขึ้น ประกอบกบัยอดขายทีส่งูขึน้
ท าใหม้กีารสัง่ซือ้วตัถุดบิเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน 8.25 ลา้นบาท ลดลง 3.10 ลา้นบาท  หรอืลดลง
รอ้ยละ 27.35 ซึง่เป็นการลดลงจากการจ่ายช าระเจา้หนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ตามปกต ิ
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวน  662.02 ล้านบาทลดลงจากวนัที่  31 ธนัวาคม 2563
จ านวน 40.07 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 5.71 เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2564 เป็น
จ านวน 40.07 ลา้นบาท  

 
แนวทางในอนาคต 
 

ส าหรบัทศิทางในการขายปี 2565 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 าคญั คอืราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามราคาน ้ามนัโลก ซึง่บรษิทัไดม้กีารวาง
แผนการสัง่ซื้อวตัถุดบิล่วงหน้า และ วางแผนการรบัค าสัง่ซื้อ การยนืราคาขายกบัลูกคา้ ให้สอดคลอ้งกบัแผนการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 


