
 

 

ที่  NEP013/2565 
     7 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง รายงานแนวทางและความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเคร่ืองหมาย C  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท เอ็นอีพี  อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุม Public 
Presentation เพื่อให้ขอ้มูลกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทถูกข้ึนเครื่องหมาย C จากสาเหตุที่
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว  ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดการประชุมเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2565  ซึ่งมีสรุปรายงานการประชุม  ดังนี้ 

สาเหตุ 
1. บริษัทประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง  ตั้งแต่บริษัทยกเลิกสายการผลิตกระสอบปอ และธุรกิจ

ด้านอสังหาริมทรัพย์  คงเหลือเพียงธุรกิจกระสอบพลาสติก  ซึ่งไม่สามารถสร้างรายได้ได้มากพอ 
2. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการผลิต 
3. ในช่วงปี 2557-2558  บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม  (บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน))  

ซึ่งเป็นเหตุจากอุทกภัยครั้งใหญ่  ท าให้บริษัทมีขาดทุนสะสมเพิ่มมากขึ้น 
 
แนวทางแก้ไข 

 บริษัททราบถึงสถานการณ์ของผลการด าเนินงานบริษัท  จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  โดยมีแนวทางดังนี้ 

การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ 

1. ในปี 2560 บริษัทได้เปิดสายการผลิตใหม่ ได้แก่ สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนดิอ่อน (Flexible Packaging) 

เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับบริษัท 

2. ในปี  2561  บริษัทได้ขยายก าลังการผลิต  Flexible  Packaging  จากการเพิ่มประเภทสินค้า ท าให้

บริษัทมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  ยอดขายสูงขึ้น  มีการขาดทุนจากการด าเนินงานลดลง  ซึ่งการ

ขยายก าลังการผลิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. บริษัทได้ปรับปรุงกลยุทธ์การขายและแผนการตลาดใหม่  เพื่อรักษารากฐานลูกค้าเดิม และขยายฐาน

ลูกค้าใหม่ 

4. บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจ จากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เมื่อช่วงต้นปี 2561  ท าให้บริษัท วาวา

แพค จ ากัด เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โดยช่วยให้การสนับสนุนทางด้านการผลิตและแนะน า

ลูกค้าให้กับบริษัท 



 

 

5. บริษัทร่วม  (บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)) มีผลประกอบการดีขึ้นตามล าดับเนื่องจากการลงทุนเปิด

โรงไฟฟ้า และการเพิ่มรายได้จากสาธารณูปโภค ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไรเพิ่มขึ้น 

การลดต้นทุนในการด าเนินงาน 
1. บริษัทได้ปรับปรุงศักยภาพทางด้านการผลิต  ทั้งสินค้ากระสอบพลาสติกและสินค้า Flexible  Packaging  

เพื่อคุณภาพของสินค้า  ลดต้นทุนการผลิต  และลดของเสีย 

2. บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กระชบั

และรวดเร็วขึ้น 

3. บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับผล

การด าเนินงานของบริษัท 

4. บริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณทางด้านต่าง ๆ  ส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินงานลดลง 

 

บริษัทมีรายได้จากการขายส าหรับปี 2564 เป็นจ านวน 409.45 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายได้จาก

การขาย 363.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.62 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.54  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

▪ รายได้จากการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 15.57 ล้านบาท 

เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทได้ประมูลงานกระสอบจากลูกค้าราย

ใหญ่ในกลุ่มอาหารสัตว์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ส่งผลให้ยอดขายกระสอบพลาสติกมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน 

▪ รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging มียอดขายเพิ่มข้ึนจากปี 2563 เป็นจ านวน 

30.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.46 เนื่องจากสินค้าประเภท Flexible Packaging นั้น เป็นกลุ่มลูกค้า

ที่มีความหลากหลายมากกว่ากระสอบพลาสติก มีขนาดตลาดที่ใหญ่และเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มี

ความจ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงมีผลกระทบต่อยอดขายไม่มากนัก อีกทั้งการที่ภาครัฐ

ประกาศปิดสถานบริการ และห้างร้านต่างเพื่อหยุดการแพร่ระบาด มีผลให้ลูกค้ากลุ่มข้าวสารที่มี Packing 

Size ขนาดเล็ก (1kg ,2kg ,5kg) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท มีการสั่งซื้อถุงข้าวในปริมาณมากขึ้น เพราะ

ผู้บริโภคมีการซื้อข้าวสารไปกักตุนหรือมีการประกอบอาหารในครัวเรือนมากขึ้น  จึงท าให้บริษัทสามารถรักษา

ระดับยอดขายให้สูงขึ้นกว่าปีก่อนได้ ประกอบกับบริษัทมีการขยายตลาดด้วยการลงทุนในเครื่องจักรผลิตซอง 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ได้มากข้ึน 

▪ รายได้อื่นส าหรับปี 2564 มีจ านวน 2.49 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 มีจ านวน 3.43 ล้านบาท ลดลง 0.94 ล้าน

บาท หรือ ลดลงร้อยละ 27.41 ซึ่งไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยส าคัญ โดยรายได้อ่ืนของบริษัท ส่วนใหญ่

มาจากการขายของเสีย (Waste) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ขยะทั่วไป และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 

 

 

 



 

 

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทสินค้า     หน่วย:ล้านบาท  

 

เนื่องจากยอดขายที่ยังน้อยกว่าเป้าหมาย ท าให้ก าลังการผลิตไม่ครอบคลุมกับต้นทุนคงที่  (Fixed cost)      

การควบคุมของเสียยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในปีนี้ คือ  ราคาวัตถุดิบ อาทิ 

เม็ดพลาสติก ฟิล์มชนิดต่างๆ และสีพิมพ์ ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 โดยราคา

วัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง 15-20% และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีก ตามราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาขาย

สามารถปรับขึ้นได้ไม่มากนัก ตามสภาวะของการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิมากกว่ าปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี 

บริษัทยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 



 

 

 ทิศทางของบริษัทในอนาคต 

บริษัททราบถึงสถานการณ์ของผลการด าเนินงานบริษัท จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  โดยมีแนวทางดังนี้ 

• การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยในปี 2560 บริษัทได้เปิดสายการผลิตใหม่ ได้แก่ สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับ
บริษัท และในปี 2561 บริษัทได้ขยายก าลังการผลิต Flexible Packaging จากการเพิ่มประเภทสินค้า ท าให้
บริษัทมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ยอดขายสูงขึ้น มีการขาดทุนจากการด าเนินงานลดลง  ซึ่งการขยาย
ก าลังการผลิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

• การลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยบริษัทได้ปรับปรุงศักยภาพทางด้านการผลิต ทั้งสินค้ากระสอบพลาสติก
และสินค้า Flexible  Packaging เพื่อคุณภาพของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และลดของเสีย นอกจากนั้น 
บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กระชับและรวดเร็วขึ้น 

• จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักที่บริษัทขาดทุน เป็นผลมาจากการผลิตและขาย
กระสอบพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราก าไรขั้นต้นต่ า การควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
หรือ Economy of Scale เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งก าลังการผลิตกระสอบพลาสติกของบริษัทนั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม การแข่งขันด้านราคาหรือการควบคุมต้นทุนจึงท าได้ยาก ดังนั้นในปี 2564-
2565 บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะปรับรูปแบบการขายกระสอบพลาสติก เปลี่ยนเป็นการ Outsourcing หรือ 
Trading แทนที่การผลิตเอง โดยการให้เช่าหรือขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติกของบริษัทให้กับผู้ผลิตราย
อ่ืนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีก าลังการผลิตมากพอ เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี
อัตราก าไรขั้นต้นที่ค่อนข้างแน่นอนจากการขายกระสอบพลาสติก (จากที่ในอดีตมีผลขาดทุนมาโดยตลอด) 
สามารถมุ่งเน้นการตลาดเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า Flexible Packaging ได้อย่างเต็มที่ และลดค่าใช้จ่ายที่เป็น 
Fixed Cost ของบริษัทลงได้อีกด้วย 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
 กรรมการผู้จัดการ 


