
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  13  สิงหาคม 2563 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”)  ขอชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด   

3 เดือน  และ 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังน้ี 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2563 

 
 

ภาพรวมสําหรบัผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ รอบ 3 เดือน ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุมบรษิัทฯ มีรายไดรวม 397.2 ลานบาท 

(2/2562 : 385.3 ลานบาท) เพิ่มข้ึน  11.9 ลานบาท (+3.1%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นที่เพ่ิมขึ้น 

10.8 ลานบาท ซึ่งเตบิโตขึ้นมาจากงานรับจางผลิต (OEM) ประกอบกับธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายสูงขึ้น 1.1 ลานบาท  

คาใชจายในการขาย รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 2/2563 คิดเปน 8.8% (2/2562 : 7.6%) ของยอดขาย โดยที่คาใชจายที่สูงขึ้น 

ยังคงมาจาก คาใชจายในการตลาดและสงเสริมการขายของกลุมบรษิัทฯ 

กลุมบริษัท บันทึก ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน จํานวน 12.2 ลานบาท ซ่ึงเปนผลกระทบจากการนํา TFRS9 มา

ปฏิบัติเปนครั้งแรก และยอดดังกลาวเปนผลประมาณการที่ดีที่สุดในสถานการณปจจุบัน 

2563 2562 2563 2562 2563 2562
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ                350.2                339.4              47.0              45.9             397.2             385.3
ตนทุนขายและบริการ                (251.6)                (276.0)              (54.6)              (47.2)            (306.2)            (323.2)
คาเส่ือมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคารและ
   อุปกรณท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -          -        -                     (2.4)               (2.4)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                  98.6                  63.4               (7.6)               (1.3)              88.6              59.8
รายได อ่ืน                1.3                1.6
คาใชจายในการขาย              (35.1)              (29.4)
คาใชจายในการบริหาร              (27.0)              (29.9)
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน              (12.2)              -     
กําไร(ขาดทุน)อ่ืน              (17.9)               (8.1)
ตนทุนทางการเงิน               (4.3)               (4.3)
กําไรจากการดําเนินงาน               (6.6)              (10.3)
ภาษีเงินได                5.4                3.7
กําไรสุทธิสําหรับงวด               (1.2)               (6.7)

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

ผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืน ผลิตภัณฑกลองกระดาษ รวม



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 2 

 

กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียน รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 2/2563 จํานวน 17.9 ลานบาท (2/2562 : 8.1 

ลานบาท) เน่ืองจากการแข็งคาขึ้นมากของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ในชวงไตรมาส 2/2563 ซึ่งมีผล

ทําใหเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไมเ กิดขึ้นจริงในการแปลงลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันส้ินงวด             

อัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 32.51 บาท ในเดือนมีนาคม 2563 เปน 30.72 บาท ในเดือน มิถุนายน 2563 (-6%) ขณะท่ี        

อัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 31.64 บาท ในเดือน มีนาคม 2562 เปน 30.57 บาท ในเดือน มิถุนายน 2562 (-3%) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2563 

 
 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ รอบ 6 เดือน ป 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 760.6 ลานบาท            

(2562 : 728.5 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น 32.1 ลานบาท (+4.4%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นที่เพิ่มขึ้น 

20.2 ลานบาท ซ่ึงเติบโตข้ึนมาจากงานรับจางผลิต (OEM) ประกอบกับธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายสูงข้ึน 11.9 ลานบาท 

ซ่ึงมาจาก ยอดขายบรรจุภัณฑของสินคาบริโภค ของลูกคาที่สงออกไปยังประเทศจีนสูงข้ึน 

รายไดอื่น รอบ 6 เดือน ป 2563 มีจํานวน 2.3 ลานบาท (2562 : 17.8 ลานบาท) ลดลง 15.5 ลานบาท โดยรายการที่เกิดขึ้น    

ในป 2563 ถือเปนรายการปกติ ในขณะป 2562 กลุมบริษัทฯ มีการรับรูรายไดคาสิทธิ Playboy จํานวน 11.3 ลานบาท และ 

รายไดจากการไดรับการลดหน้ีคาซ้ือสิทธิ Playboy จํานวน 3.2 ลานบาท 

คาใชจายในการขาย รอบ 6 เดือน ป 2563 คิดเปน 9.7% (2562 : 8.4%) ของยอดขาย สัดสวนคาใชจายที่สูงข้ึนเกิดจาก 

คาใชจายในการตลาดและสงเสริมการขายของกลุมบริษัทฯ 

กลุมบริษัท บันทึก ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จํานวน 14.5 ลานบาท ซ่ึงเปนผลกระทบจากการนํา TFRS9          

มาปฏิบัติเปนครั้งแรก และยอดดังกลาวเปนผลประมาณการที่ดีที่สุดในสถานการณปจจุบัน 

ภาษีเงินได รอบ 6 เดือน ป 2563 มีจํานวน 8.1 ลานบาท (2562 : 3.8 ลานบาท) โดยแสดงเปนรายไดภาษีเงินได เนื่องจาก    

กลุมบรษิัทชําระภาษีเงินไดประจําป ดวยจํานวนนอยกวาที่ไดเคยประมาณการไว จึงกลับรายการภาษีดังกลาวในไตรมาส 2/2563  

 

2563 2562 2563 2562 2563 2562
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ                658.8                638.6             101.8              89.9             760.6             728.5
ตนทุนขายและบริการ                (483.7)                (522.0)            (108.7)              (89.1)            (592.3)            (611.2)
คาเส่ือมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคารและ
   อุปกรณท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -          -        -                     (4.8)               (4.7)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                175.1                116.6               (6.9)                0.7             163.4             112.6
รายได อ่ืน                2.3              17.8
คาใชจายในการขาย              (74.0)              (61.5)
คาใชจายในการบริหาร              (56.1)              (57.4)
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน              (14.5)              -     
กําไร(ขาดทุน)อ่ืน              (10.5)              (10.8)
ตนทุนทางการเงิน               (8.7)               (7.7)
กําไรจากการดําเนินงาน                1.9               (7.0)
ภาษีเงินได                8.1                3.8
กําไรสุทธิสําหรับงวด              10.0               (3.2)

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน
ผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืน ผลิตภัณฑกลองกระดาษ รวม



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 3 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

 

กลุมบรษิัทฯ มีสินทรพัยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 2/2563 จํานวน 914.8 ลานบาท (2562 : 935.4 ลานบาท) ลดลง 20.6 ลานบาท 

(-2.2%) มาจาก 

1. การลดลงของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน(สุทธิ) จํานวน 104.2 ลานบาท เน่ืองมาจากบริษัทไดรับชําระเงินจากลูกหน้ี 

คงคางไดมากข้ึน ในชวงไตรมาส 2/2563 

2. การลดลงของกระแสเงินสด จํานวน 13.6 ลานบาท เน่ืองจาก กระแสเงินสดใชไปในจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน  

สูงกวากระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 

3. การเพิ่มข้ึนของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 87.6 ลานบาท ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูป 

เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรบัยอดส่ังซ้ือสินคาที่เขามาใน ไตรมาส 3/2563 

4. การเพ่ิมขึ้นของภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 7.2 ลานบาท โดยที่เปนภาษีมูลคาเพิ่มของรอบ 6 เดือน สําหรับป 2563 จํานวน 

22.7 ลานบาท โดยที่กลุมบริษัทฯ ไดรับคนืภาษีมูลคาเพ่ิมแลว จํานวน 15.5 ลานบาท 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 2/2563 สูงขึ้นจากป 2562 จํานวน 0.6 ลานบาท มาจาก 

1. การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสิทธิการใช(สุทธิ) จํานวน 34.4 ลานบาท โดยเปนผลกระทบจากการนํา TFRS16 มาปฏิบัติ

เปนครั้งแรก 

2. การลดลงของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 23.9 ลานบาท และ 13.2        

ลานบาท ตามลําดับ โดยมสีาเหตุจาก คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย หักกลบเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานที่ซ้ือเขา

มาในรอบ 6 เดือน ของป 2563 

30 มิ.ย. 63 31 ธ.ค. 62
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน              914.8              935.4       (20.6)       (2.2)

สินทรัพยไมหมุนเวียน            1,074.2            1,073.6         0.6        0.1

รวมสินทรัพย            1,989.0            2,009.0       (20.0)       (1.0)
           - 

หน้ีสินหมุนเวียน              604.3              544.3        60.0      11.0

หน้ีสินไมหมุนเวียน              223.3              237.4       (14.1)       (5.9)

รวมหน้ีสิน              827.6              781.7        45.9        5.9

ทุนจดทะเบียน ท่ีออกและชําระแลวเต็มมูลคา              300.0              300.0            -           - 

สวนเกินมูลคาหุน (สุทธิ)              549.1              549.1            -           - 

กําไรสะสม

   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย                30.0                30.0            -           - 

   - ยังไมไดจัดสรร              283.8              349.7       (65.9)      (18.8)

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)                 (1.5)                 (1.5)            -           - 

รวมสวนของเจาของ            1,161.4            1,227.3       (65.9)       (5.4)

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ            1,989.0            2,009.0       (20.0)       (1.0)

ขอมูลเปรียบเทียบ
2563 & 2562

งบการเงินรวม



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 4 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 2/2563 สูงขึ้นจากป 2562 จํานวน 60.0 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น จํานวน 44.3 ลานบาท จากการเตรียมความพรอมในดานวัตถุดิบ      

สําหรับผลิต 

2. การเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร จํานวน 11.2 ลานบาท เพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนในกลุมบรษิัท 

3. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 9.0 ลานบาท เปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนคร้ังแรก 

4. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินอนุพันธทางการเงิน จํานวน 5.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยจํานวนดังกลาวมาจากมูลคายุติธรรมของอนุพันธทางการเงิน                  

ซ่ึงมีผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะยาว ที่ปรบัตัวลดลงมา ในสถานะการณโควิด-19 

5. การลดลงของภาษีเงินไดคางจาย จํานวน 7.6 ลานบาท เนื่องจากมีการชําระภาษีเงินไดประจําป 2562  ในเดือน 

มิถุนายน 2563 

  

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 2/2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 14.1 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 40.0 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการจายชําระเงินกูตามสญัญา 

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 23.5 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนครั้งแรก 

 

สวนของเจาของ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 มีจํานวน 1,161.4 ลานบาท (2562 : 1,227.3 ลานบาท) ลดลงจํานวน 65.9 ลานบาท

ซ่ึงเกิดจาก 

1. การจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 72.0 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่              

29 เมษายน 2563 

2. ปรับปรุงผลกระทบจากการนํา TFRS9 มาถือปฏิบัติ จํานวน 3.9 ลานบาท 

3. กลุมบรษิัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 10.0 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

              …………………………………………………….. 

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

               กรรมการบริหารฝายบัญชีและการเงิน 

                    ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
 


