
 

 
NEP-AC 002/2565 

วนัที ่ 12 พฤษภาคม 2565 
 
 

เรื่อง        อธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที1่ ปี 2565 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 
เรยีน       กรรมการผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่
1 ปี 2565 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2564 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 
ส ำหรบังวด 3 เดือน ของไตรมำสที1่ ปี 2565 ส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนำคม 2565 
           บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาสที1่ ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 มผีล
ขาดทุนสุทธิ 11.74 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 10.17 ล้านบาท ผลการ
ด าเนินงานขาดทุนเพิม่ขึน้ 1.57  ลา้นบาท เน่ืองจากสาเหตุหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 
 

1. รายได้จากการขาย  และ รายได้อ่ืน  
บรษิทั มรีายไดจ้ากการขายไตรมาสที1่ ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 จ านวน 92.24 ลา้นบาท 

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  2564  มรีายไดจ้ากการขาย 97.57 ลา้นบาท ลดลง 5.32 ลา้นบาท หรอื ลดลง
รอ้ยละ 5.45  เน่ืองจากยอดขายผลติภณัฑก์ระสอบพลาสตกิทีล่ดลง จากการทีบ่รษิทัยกเลกิสายการผลติกระสอบ
พลาสติก และคดัเลอืกเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ไว้ อย่างไรกต็าม ยอดขายของบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน หรอื Flexible 
Packaging มแีนวโน้มทีส่งูขึน้กว่าปีก่อน จากการเปิดตลาดดว้ยการออกผลติภณัฑป์ระเภทใหม่ๆ   

รายไดอ้ื่นในไตรมาส 1 ปี 2565 มรีายได ้2.71 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี  2564  มี
จ านวน 0.62 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 2.10 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 จะมรีายได้อื่นจากค่าเช่า และค่าบรกิาร
เครื่องจกัรผลติกระสอบ จากบรษิทั วาวาแพค จ ากดั ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20  

2. ต้นทุนขาย, ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิทั มตีน้ทุนขาย 97.07 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี  2564  มตี้นทุน

ขาย 103.42 ลา้นบาท ลดลง 6.35 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.14 ในขณะทีย่อดขายลดลงรอ้ยละ 5.45 แสดงให้
เหน็ว่าบรษิทัมตีน้ทุนต่อหน่วยทีต่ ่าลง แต่ยงัคงมผีลขาดทุนขัน้ตน้อยู่รอ้ยละ 5.23 

จากการปรบัเปลีย่นรูปแบบการด าเนินธุรกจิ โดยการขายกระสอบพลาสติกในลกัษณะ Outsourcing หรอื 
Trading โดยการว่าจา้งผลติจากผูผ้ลติรายอื่นทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิแทนทีก่ารผลติเอง ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไร
ขัน้ตน้จากการขายกระสอบพลาสตกิทีค่่อนขา้งแน่นอนในไตรมาสนี้ ถงึแมจ้ะมยีอดขายลดลงกต็าม 

แต่ทัง้นี้ ในไตรมาสที ่1 ปี 2565 ผลติภณัฑ์ Flexible Packaging กลบัมผีลขาดทุนขัน้ต้น เนื่องจาก ราคา
วตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ถงึ 15-20% และมคีวามผนัผวนทุกสปัดาห ์ตามราคาน ้ามนัทีส่งูขึน้จากภาวะเศรษฐกจิ



 

โลกและสงครามระหว่างรสัเซยีกบัยเูครน ท าใหส้ง่ผลต่อการก าหนดราคาขายสนิคา้ทีลู่กคา้มกีารสัง่ซือ้ล่วงหน้าไว้
แลว้ 

 
3. ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

 ไตรมาส 1 ปี 2565 มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 2.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.51 ของยอดขาย เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปี 2564  มตี้นทุนในการจดัจ าหน่าย 2.76 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.82 ของยอดขาย 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลงเลก็น้อย เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัยอดขายที่ลดลง และหากเทยีบเป็นสดัส่วนจาก
ยอดขาย จะเหน็ไดว้่าบรษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนการจดัจ าหน่ายไดด้กีว่าปีก่อน  

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 1 ปี 2565 มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 11.46 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.42 ของรายได ้เทยีบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.67 ของรายได ้
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารใกลเ้คยีงกบัปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหเ้กดิความกระชบั และ
ใหค้วามส าคญักบัการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัยงัคงควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ ี 

 
5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ไตรมาส 1 ปี 2565 มคี่าตอบแทนผูบ้รหิาร 3.78 ลา้นบาท เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2564 มคี่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร 3.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.46 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.81 เน่ืองจากบรษิทัมกีารว่าจา้งบุคลากรใน
ระดบับรหิารเพิม่ขึน้ ในส่วนของฝ่ายการตลาดและขาย และ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาด 
เพิม่ยอดขายในอนาคต 

 
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 0.15 ลา้นบาทเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2564  มจี านวน 0.18
ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัจะเป็นดอกเบีย้จาก
สญัญาเช่าซือ้ และดอกเบีย้จากการซือ้วตัถุดบิโดยช าระผ่านธนาคาร(TR) โดยที่บรษิทัไม่มหีนี้สนิระยะยาวจาก
สถาบนัทางการเงนิ 

 
7. ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมไตรมาส 1 ปี 2565 มจี านวน 8.10 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปี  
2564 มจี านวน 13.70 ลา้นบาท ลดลง 5.60 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัร่วมมผีลก าไรลดลงจากปีก่อน 

 
 
 
 
 

 



 

ฐานะการเงิน 
 

1. สินทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ. วนัที ่31 มนีาคม 2565 จ านวน  782.46  ลา้นบาท ลดลงจากวนัที ่ 31  
ธนัวาคม  2564  จ านวน 2.33 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 0.29 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 

1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน ณ.วนัที ่31 มนีาคม 2565 มจี านวน 142.31 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ปี 2564 จ านวน 
6.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.08 ซึ่งเป็นผลจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่สูงขึ้น 
เน่ืองจากบรษิทัมกีารขายเครื่องจกัรส าหรบัผลติกระสอบพลาสตกิใหก้บับรษิทั วาวา แพค จ ากดั ตามมตทิี่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2565 มลูค่ารวม 12.68 ลา้นบาท รายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 20   
 

1.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 มจี านวน  640.15 ล้านบาท ลดลง 8.61 ล้านบาท  
หรอืลดลงรอ้ยละ 1.32 ซึง่สาระส าคญัเป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 8.10 ลา้นบาท 
และ ในส่วนของทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ ลดลง 15.86 ลา้นบาท จากการคดิค่าเสื่อมราคาประจ าปี และจาก
การที่บรษิัทขายเครื่องจกัรส าหรบัผลติกระสอบพลาสติกให้กบับรษิัท วาวา แพค จ ากดั ตามที่รายงาน
ขา้งตน้ 

 
2. หน้ีสินรวม บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 136.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวนัที่ 31  

ธนัวาคม 2564  จ านวน 9.41 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.41 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 

2.1  หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 มจี านวน 127.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.27 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.58 ซึง่สาระส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ส าหรบัซื้อวตัถุดบิ (TR) และ
เจา้หนี้การคา้ เน่ืองจากบรษิทัมกีารขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ใหน้านขึน้(45-90วนั) และส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการทีบ่รษิทัสัง่วตัถุดบิมาส ารองไวใ้นช่วงเวลาทีร่าคาปรบัตวัสงูขึน้ 
 

2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 มจี านวน 8.58 ลา้นบาท ลดลง 3.95 ลา้นบาท  หรอืลดลง
รอ้ยละ 31.75 ซึง่เป็นการลดลงจากการประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ทีม่ี
การค านวณใหม่สบืเนื่องจากการยกเลกิสายการผลติกระสอบพลาสติก ท าให้ต้องมกีารเกษียณอายุก่อน
ก าหนด และเลกิจา้งพนกังานบางสว่น ทัง้นี้ บรษิทัไม่มหีนี้สนิระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ 
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 มจี านวน  646.09 ล้านบาทลดลงจากวนัที่  31 ธนัวาคม 2564
จ านวน 11.74 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.78 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในงวด3เดอืน 
เป็นจ านวน 11.74 ลา้นบาท  

 
 
 



 

 
แนวทางในอนาคต 
 

ส าหรบัทศิทางในปี 2565 ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศและทัว่โลกยงัไม่ฟ้ืนตวัดนีัก จากภาวะสงครามและ
ผลกระทบของโควดิ-19 บรษิทัจงึมโีครงการทีจ่ะปรบัรูปแบบทางธุรกจิการขายกระสอบพลาสตกิในลกัษณะ Outsourcing 
หรอื Trading จากทีบ่รษิทัมฐีานลกูคา้เดมิอยู่แลว้ โดยการว่าจา้งผลติจากผูผ้ลติรายอื่นทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิแทนทีก่าร
ผลติเอง ซึง่เป็น การขจดัความเสีย่งในดา้น Economy of Scale และการควบคุมของเสยีทีบ่รษิทัยงัไม่สามารถควบคุมได้ 
ซึง่จะส่งผลให้บรษิัทมกี าไรขัน้ต้นที่แน่นอนจากการขายกระสอบพลาสตกิ ในขณะเดยีวกนับรษิทัจะยงัคงมุ่งเน้นการเพิม่
ยอดขาย และเร่งขยายตลาดบรรจุภณัฑ ์Flexible Packaging เพื่อเตมิเตม็ก าลงัการผลติทีย่งัว่างอยู่ ใหค้รอบคลุมต้นทุน
คงที ่ (Fixed cost) โดยบรษิทัไดม้กีารลงทุนในเครื่องจกัรใหม่ เพื่อเพิม่คุณภาพและความหลากหลายของผลติภณัฑ ์และมี
การก าหนดมาตรฐานในการผลติ การใชว้ตัถุดบิ รวมถงึการควบคุมของเสยีใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานอย่างเขม้งวด   

อกีหนึ่งปัจจยัทีบ่รษิทัไดใ้หค้วามส าคญั คอืราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามราคาน ้ามนัโลก ซึง่บรษิทัไดม้กีารวาง
แผนการสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้า และ วางแผนการรบัค าสัง่ซือ้ การก าหนดราคาขายกบัลกูคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการสัง่ซือ้
วตัถุดบิ 

  
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื   
 

   (นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ)ิ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 




