
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จาํกัด (มหาชน)  

 

หนาที่ 1 

 

วันท่ี  13  พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบริหารสําหรบัผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 3 สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2563  

เรียน กรรมการและผูจดัการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

3 เดือน  และ 9 เดือน  สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังน้ี 

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2563 

 
 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 3/2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 458.0 ลานบาท 

(3/2562 : 474.1 ลานบาท) ลดลง 16.1 ลานบาท (-3.4%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นลดลง 12.9 

ลานบาทและธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายลดลง 3.2 ลานบาท ในขณะท่ีอัตรากําไรข้ันตนอยู ท่ี อัตรา 26.6%         

(3/2562 : 24.2%) ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.4% เน่ืองมาจากอัตรากําไรข้ันตนของงาน tender ปรับตัวสูงข้ึน   

คาใชจายในการขาย รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 3/2563 คิดเปน 6.5% (3/2562 : 7.8%) ของยอดขาย เกิดจากกลุมบริษัทควบคมุ

คาใชจายในการตลาดและสงเสริมการขายใหเหมาะสมกับสถานการณทางการตลาด ณ ปจจุบัน และมุงเนนกิจกรรมสงเสริมการ

ขายมากข้ึนเพ่ือกระตุนยอดขาย  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ 402.1 415.0 55.8 59.1 458.0 474.1
ตนทุนขายและบริการ  (279.3)  (295.9)  (54.9)  (60.9)  (334.3)  (356.6)
คาเสื่อมราคาสวนเพิ่มสําหรับอาคารและอุปกรณ
   ที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม -      -      -      -       (2.0)  (2.5)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน  122.7  119.1  0.9  (1.7)  121.7  115.0
รายไดอื่น  0.7  1.3
คาใชจายในการขาย  (29.8)  (36.8)
คาใชจายในการบริหาร  (29.0)  (29.2)
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  (17.2) -      
กําไร(ขาดทุน)อื่น  15.1  0.1
ตนทุนทางการเงิน  (4.3)  (4.6)
กําไรจากการดําเนินงาน  57.4  45.7
ภาษีเงินได  0.9  (2.5)
กําไรสุทธิสําหรับงวด  58.3  43.2

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ผลิตภัณฑกลองกระดาษ รวม



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จาํกัด (มหาชน)  

 

หนาที่ 2 

 

กลุมบริษัท บันทึก ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จํานวน 17.2 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากการนํา TFRS9 มา

ปฏิบัติเปนครั้งแรก และยอดดังกลาวเปนผลประมาณการท่ีดีท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน 

กลุมบริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 3/2563 จํานวน 15.1 ลานบาท (3/2562 : 0.1      

ลานบาท) เน่ืองจากการออนคาของเงินบาทไทย เมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ในชวงไตรมาส 3/2563 ซึ่งมีผลทําให

บริษัทฯ ไดรับผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงในการแปลงลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวด อีกท้ังการ

ทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา สามารถชวยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว             

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2563 

 
 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ รอบ 9 เดือน ป 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,218.5 ลานบาท (2562 : 

1,202.6 ลานบาท) เพ่ิมข้ึน 15.9 ลานบาท (+1.3%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นท่ีเพ่ิมข้ึน 7.3 ลาน

บาท ซึ่งเติบโตข้ึนมาจากงานรับจางผลิต (OEM) ประกอบกับธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายสูงข้ึน 8.6 ลานบาท   

คาใชจายในการขาย รอบ 9 เดือน ป 2563 คิดเปน 8.5% (2562 : 8.2%) ของยอดขาย สัดสวนคาใชจายท่ีสูงข้ึนเล็กนอยเกิดจาก 

คาใชจายในการตลาดและสงเสริมการขายของกลุมบริษัทฯ 

กลุมบริษัท บันทึก ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน จํานวน 31.7 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากการนํา TFRS9 มา

ปฏิบัติเปนครั้งแรก และยอดดังกลาวเปนผลประมาณการท่ีดีท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน 

ภาษีเงินได รอบ 9 เดือน ป 2563 มีจํานวน 9.0 ลานบาท (2562 : 1.3 ลานบาท) โดยแสดงสุทธิเปนรายไดภาษีเงินได เน่ืองจาก 

กลุมบริษัทมีการกลับรายการภาษีเงินไดป 2562 ท่ีบันทึกสูงไปจํานวน 4.3 ลานบาท   ประกอบกับบันทึกผลการเพ่ิมข้ึนของ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (สุทธิ) จํานวน 8.6 ลานบาท ในขณะท่ีมีภาษีเงินไดรอบ 9 เดือน ป 2563 ประมาณ 3.7 ลานบาท 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ 1,060.9 1,053.6 157.6 149.0 1,218.5 1,202.6
ตนทุนขายและบริการ  (763.0)  (817.9)  (163.6)  (150.0)  (926.6)  (967.8)
คาเสื่อมราคาสวนเพิ่มสําหรับอาคารและอุปกรณ
   ที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม -      -      -      -       (6.8)  (7.2)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน  297.9  235.7  (6.0)  (1.0)  285.1  227.6
รายไดอื่น  3.1  19.1
คาใชจายในการขาย  (103.8)  (98.4)
คาใชจายในการบริหาร  (85.1)  (86.6)
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  (31.7) -      
กําไร(ขาดทุน)อื่น  4.6  (10.7)
ตนทุนทางการเงิน  (12.9)  (12.3)
กําไรจากการดําเนินงาน  59.3  38.7
ภาษีเงินได  9.0  1.3
กําไรสุทธิสําหรับงวด  68.3  40.0

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ผลิตภัณฑกลองกระดาษ รวม

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จาํกัด (มหาชน)  

 

หนาที่ 3 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

 

 

กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 3/2563 จํานวน 972.1 ลานบาท (2562 : 935.4 ลานบาท) เพ่ิมข้ึน 36.7       

ลานบาท (3.9%) มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 64.0 ลานบาท ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูป 

เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับยอดสั่งซื้อสินคาท่ีเขามาใน ไตรมาส 4/2563 

2. การเพ่ิมข้ึนของภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 12.8 ลานบาท โดยท่ีเปนภาษีมูลคาเพ่ิมของรอบ 9 เดือน สําหรับป 2563 อีกท้ัง

กลุมบริษัทฯ ไดรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิมแลว จํานวน 26.8 ลานบาท  

3. การลดลงของกระแสเงินสด จํานวน 25.7 ลานบาท เน่ืองจาก กระแสเงินสดใชไปในจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน  

สูงกวากระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 

4. การลดลงของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน(สุทธิ) จํานวน 18.7 ลานบาท เน่ืองมาจากบริษัทฯ มีการบันทึกผลขาดทุนท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึนตาม TFRS9 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 3/2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 10.6 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิทธิการใช(สุทธิ) จํานวน 31.6 ลานบาท โดยเปนผลกระทบจากการนํา TFRS16 มาปฏิบัติ

เปนครั้งแรก และการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 6.5 ลานบาท 

2. การลดลงของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 30.5 ลานบาท และ 19.8 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุจาก คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย หักกลบกับเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานท่ีซื้อเขา

มาในรอบ 9 เดือน ของป 2563  

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

สินทรัพยหมุนเวียน              972.1              935.4        36.7        3.9

สินทรัพยไมหมุนเวียน            1,063.0            1,073.6       (10.6)       (1.0)

รวมสินทรัพย            2,035.1            2,009.0        26.1        1.3
           - 

หนี้สินหมุนเวียน              613.0              544.3        68.7      12.6

หนี้สินไมหมุนเวียน              202.4              237.4       (35.0)      (14.7)

รวมหนี้สิน              815.4              781.7        33.7        4.3

ทุนจดทะเบียน ที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา              300.0              300.0            -           - 

สวนเกินมูลคาหุน (สุทธ)ิ              549.1              549.1            -           - 

กําไรสะสม

   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย                30.0                30.0            -           - 

   - ยังไมไดจัดสรร              342.1              349.7         (7.6)       (2.2)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ(สุทธ)ิ                 (1.5)                 (1.5)            -           - 

รวมสวนของเจาของ            1,219.7            1,227.3         (7.6)       (0.6)

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ            2,035.1            2,009.0        26.1        1.3

ขอมูลเปรียบเทียบ
2563 & 2562

งบการเงินรวม
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หนาที่ 4 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ ไตรมาส 3/2563 สูงข้ึนจากป 2562 จํานวน 68.8 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน จํานวน 63.8 ลานบาท จากการเตรียมความพรอมในดานวัตถุดิบ สําหรับ

ผลิต 

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 8.9 ลานบาท เปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนครั้งแรก 

3. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินอนุพันธทางการเงิน จํานวน 4.2 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยจํานวนดังกลาวมาจากมูลคายุติธรรมของอนุพันธทางการเงิน ซึ่งมี

ผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะยาว ท่ีปรับตัวลดลงมา ในสถานะการณโควิด 19 

4. การเพ่ิมข้ึนของเงินกูยมืระยะสั้นจากธนาคาร จํานวน 1.2 ลานบาท เพ่ือนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนในกลุมบริษัท 

5. การลดลงของภาษีเงินไดคางจาย จํานวน 8.6 ลานบาท เน่ืองจากมีการชําระภาษีเงินไดประจําป 2562  ในเดือน 

มิถุนายน 2563 

  

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน ณ ไตรมาส 3/2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 35.1 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 60.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชําระเงินกูตามสัญญา 

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 21.3 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนครั้งแรก 

 

สวนของเจาของ ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 มีจํานวน 1,219.7 ลานบาท (2562 : 1,227.3 ลานบาท) ลดลงจํานวน 7.6 ลานบาท ซึ่ง

เกิดจาก 

1. การจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 72.0 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี             

29 เมษายน 2563 

2. ปรับปรุงผลกระทบจากการนํา TFRS9 มาถือปฏิบัติ จํานวน 3.9 ลานบาท 

3. กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 68.3 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

              …………………………………………………….. 

           นายสุเมธ  มาสิลีรังสี 

             กรรมการบริหารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
 


