
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ที 1 

 

วนัที  14  พฤษภาคม 2563 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิารสาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสที 1  สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บริษัทฯ”)  ขอชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 

3 เดือน  สนิสุดวนัที 31 มีนาคม 2563  ดงันี 

การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร 

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

 
 

 

ภาพรวมสาํหรบัผลประกอบการของกลุม่บริษัทฯ ไตรมาสที 1/2563 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดร้วม 363.4 ลา้นบาท (1/2562 : 

343.2 ลา้นบาท) เพมิขนึ  20.2 ลา้นบาท (+5.9%) โดยมาจากปรมิาณการขายถงุยางอนามยัและสารหล่อลืนทีเพมิขึน 9.3 

ลา้นบาท ซงึเตบิโตขนึมาจากงานรบัจา้งผลิต (OEM) ประกอบกบัธุรกจิผลิตกล่องกระดาษ มียอดขายสงูขนึ 10.8 ลา้นบาท ซงึ

มาจาก ยอดขายบรรจภุณัฑข์องสนิคา้บรโิภค ของลกูคา้ทีส่งออกไปยงัประเทศจีนสงูขึน 

รายไดอื้นในไตรมาส 1/2563 มีจาํนวน 1.0 ลา้นบาท (1/2562 : 16.2 ลา้นบาท) ลดลง 15.2 ลา้นบาท โดยรายการทีเกิดขึนใน

ไตรมาส 1/2563 ถือเป็นรายการปกติ ในขณะทีไตรมาส 1/2562 กลุม่บรษัิทฯ มีการรบัรูร้ายไดค้่าสิทธิ Playboy จาํนวน 11.3 

ลา้นบาท และ รายไดจ้ากการไดร้บัการลดหนีค่าซือสิทธิ Playboy จาํนวน 3.2 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร                    308.6                    299.2                      54.8                      44.0                    363.4                    343.2
ตน้ทนุขายและบรกิาร                  (232.1)                  (246.0)                    (54.1)                    (42.0)                  (286.2)                  (288.0)
คา่เสือมราคาส่วนเพิมสาํหรบัอาคารและ           

อปุกรณ์ทีรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม                            -                            -                            -                            -                      (2.4)                      (2.3)

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน                      76.5                      53.2                        0.7                        2.0                      74.8                      52.9
รายไดอ้นื                        1.0                      16.2
คา่ใชจ่้ายในการขาย                    (38.8)                    (32.1)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร                    (29.2)                    (27.5)
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีคาดว่าจะเกิดขนึ                      (2.4)                            - 
กาํไร(ขาดทนุ)อืน                        7.4                      (2.7)
ตน้ทนุทางการเงิน (สทุธิ)                      (4.3)                      (3.4)
กาํไรจากการดาํเนินงาน                        8.5                        3.3
ภาษีเงินได้                        2.7                        0.1
กาํไรสทุธิสาํหรบังวด                      11.2                        3.4

ข้อมลูทางการเงนิ (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มนีาคม

ผลิตภัณฑถ์ุงยางอนามยัและสารหล่อลืน ผลิตภัณฑก์ล่องกระดาษ รวม
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หนา้ที 2 

 

คา่ใชจ่้ายในการขาย ในไตรมาส 1/2563 คดิเป็น 10.7% (1/2562 : 9.4%) ของยอดขาย สดัส่วนค่าใชจ้่ายทีสงูขนึเกิดจาก 

คา่ใชจ่้ายในการตลาดและส่งเสริมการขายของกลุม่บรษิัทฯ 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ในไตรมาส 1/2563 มีจาํนวน 26.0 ลา้นบาท (1/2562 : 27.5 ลา้นบาท) ลดลง 1.5 ลา้นบาท 

เนืองมาจากการจดัประเภทใหม่ของคา่เผือหนีสงสยัจะสูญ โดยแสดงเป็น “ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ” ซงึมี

จาํนวน 2.4 ลา้นบาท รายการดงักล่าว เป็นผลกระทบจากการนาํ TFRS9 มาปฏิบติัครงัแรก 

กลุม่บรษัิทฯ มีผลกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน ในไตรมาส 1/2563 จาํนวน 7.3 ลา้นบาท (1/2562 : ขาดทนุสทุธิ 2.7 ลา้น

บาท) เนืองจากการอ่อนคา่ของเงินสกลุดอลลารส์หรฐัฯ ในช่วงไตรมาส 1/2563 

ตน้ทนุทางการเงิน(สทุธิ) ในไตรมาส 1/2563 เพมิขนึ 0.9 ลา้นบาท (+28.0%) เนืองจากกลุ่มบรษัิทฯ นาํมาตรฐานมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง “สญัญาเชา่” (TFRS 16) มาถือปฏิบตัิเป็นครงัแรก ซงึทาํใหเ้กิดตน้ทนุของดอกเบีย

จากการคดิลดมลูคา่ปัจจบุนัของหนีสินสญัญาเช่า อีกทงักลุม่บริษัทฯ มีการกูยื้มเงนิกูร้ะยะสนัมาใชห้มนุเวียนในกิจการเพิม

มากขนึ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

 

 

31 ม.ีค 2563 31 ธ.ค 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัยห์มนุเวียน              1,013.4                 935.4         78.0         8.3

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน              1,093.2              1,073.6         19.6         1.8

รวมสินทรัพย์              2,106.6              2,009.0         97.6         4.9

หนสิีนหมนุเวียน                 700.0                 544.3       155.7       28.6

หนสิีนไม่หมนุเวียน                 244.0                 237.4           6.6         2.8

รวมหนสีิน                 944.0                 781.7       162.3       20.8

ทุนจดทะเบียน ทอีอกและชาํระแลว้เต็มมลูค่า                 300.0                 300.0               -             - 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ (สุทธิ)                 549.1                 549.1               -             - 

กาํไรสะสม

   - จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย                    30.0                    30.0               -             - 

   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร                 285.0                 349.7        (64.7)      (18.5)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ(สุทธิ)                    (1.5)                    (1.5)               -             - 

รวมส่วนของเจา้ของ              1,162.6              1,227.3        (64.7)        (5.3)

รวมหนสีินและส่วนของเจ้าของ              2,106.6              2,009.0         97.6         4.9

งบการเงินรวม ข้อมูลเปรียบเทียบ
2563 & 2562
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กลุม่บรษัิทฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ ไตรมาส 1/2563 จาํนวน 1,013.4 ลา้นบาท (2562 : 935.4 ลา้นบาท) เพิมขนึ 78.0     

ลา้นบาท (+8.3%) มาจาก 

1. การเพมิขึนของสินคา้คงเหลือ(สทุธิ) จาํนวน 62.8 ลา้นบาท ซงึกลุ่มบริษัทฯ มีงานระหว่างทาํและสนิคา้สาํเร็จรูป 

เพมิขนึ เพือรองรบัยอดสงัซอืสินคา้ทีเขา้มาในเดือน เมษายน 2563 

2. การเพมิขึนของลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื(สทุธิ) จาํนวน 26.9 ลา้นบาท  เพราะยอดขายรวมสงูขนึในไตรมาส 

1/2563 

3. การเพมิขึนของภาษีมลูค่าเพิม จาํนวน 6.9 ลา้นบาท โดยทีเป็นภาษีมลูค่าเพิมของไตรมาส 1/2563 จาํนวน 11.0 

ลา้นบาท และกลุ่มบรษัิทฯ ไดคื้นภาษีมลูคา่เพมิของปีก่อน จาํนวน 4.6 ลา้นบาท 

4. การลดลงของกระแสเงนิสด จาํนวน 20.3 ลา้นบาท เนืองจาก กระแสเงนิสดใชไ้ปในจากกิจกรรมลงทนุและจดัหาเงนิ 

สงูกว่ากระแสเงนิสดรบัจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ ไตรมาส 1/2563 สงูขนึจากปี 2562 จาํนวน 19.6 ลา้นบาท มาจาก 

1. การเพมิขึนของสินทรพัยส์ทิธิการใช(้สทุธิ) จาํนวน 36.2 ลา้นบาท โดยเป็นผลกระทบจากการนาํ TFRS16 มาปฏิบตัิ

เป็นครงัแรก 

2. การลดลงของ ทีดิน อาคารและอปุกรณ(์สุทธิ) และสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน(สทุธิ) จาํนวน 12.8 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยมีสาเหตจุาก คา่เสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย หกักลบเครอืงจกัรและอปุกรณโ์รงงานทีซือ    

เขา้มาในไตรมาส 1/2563 

 

หนีสินหมนุเวียนอนื ณ ไตรมาส 1/2563 สงูขนึจากปี 2562 จาํนวน 155.8 ลา้นบาท มาจาก 

1. การเพมิขึนของเงินปันผลระหว่างกาลคา้งจา่ย จาํนวน 72.0 ลา้นบาท ซงึอนมุติัโดยทีประชมุคณะกรรมการบรษิทั

ครงัที 2/2563  

2. การเพมิขึนของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื จาํนวน 58.0 ลา้นบาท จากการเตรียมความพรอ้มในดา้นวตัถุดิบ

สาํหรบัผลิต 

3. การเพมิขึนของหนีสินตามสญัญาเชา่(สทุธิ) จาํนวน 8.8 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการนาํ TFRS16 มาใชเ้ป็นครงัแรก 

4. การเพมิขึนของหนีสินอนพุนัธท์างการเงิน จาํนวน 35.8 ลา้นบาท ซงึเป็นผลมาจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ เรอืงเครืองมือทางการเงิน โดยจาํนวนดงักลา่วมาจากมลูคา่ยตุิธรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ   

ซงึมีผลกระทบจากค่าเงนิบาททีออ่นค่าลงอยา่งมากในสถานะการณโ์ควิด-19 

5. การลดลงของเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 22.6 ลา้นบาท ซงึมาจากการทีบรษัิทฯ จ่ายชาํระคืน    

เงนิตน้ เนืองจากมีการบริหารจดัการกระแสเงินสดจากการดาํเนินการไดดี้ขนึ 
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หนีสินไม่หมุนเวียนอนื ณ ไตรมาส 1/2563 สงูขนึจากปี 2562 จาํนวน 6.6 ลา้นบาท มาจาก 

1. การเพมิขึนของหนีสินตามสญัญาเชา่(สทุธิ) จาํนวน 25.0 ลา้นบาท ซงึเป็นผลมาจากการนาํ TFRS16 มาใชเ้ป็น     

ครงัแรก 

2. การลดลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 20 ลา้นบาท ซงึเป็นยอดตามทีกาํหนดในสญัญา 

 

ส่วนของเจา้ของ ณ สินไตรมาส 1/2563 มีจาํนวน 1,162.6 ลา้นบาท (2562 : 1,227.3 ลา้นบาท) ลดลงจาํนวน 64.7 ลา้นบาท

ซงึเกิดจาก 

1. การประกาศจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล จาํนวน 72.0 ลา้นบาท ตามมตคิณะกรรมการบรษัิท ครงัที 2/2563  

2. ปรบัปรุงผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางเงนิมาถือปฏิบติั จาํนวน 3.9 ลา้นบาท  

3. กลุม่บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 11.2 ลา้นบาท 

 

 

จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

             ขอแสดงความนบัถือ 

 

              …………………………………………………….. 

           นายสเุมธ  มาสิลีรงัสี 

               กรรมการบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                    ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 

                บรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 


