
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  24 กุมภาพันธ 2564 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบรษัิท”)  ขอชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 
 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัท ในป 2563 กลุมบริษัท มีรายไดรวม 1,754.1 ลานบาท (2562 : 1,743.9      

ลานบาท) เพ่ิมขึ้น 10.2 ลานบาท (+0.6%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นท่ีเพิ่มข้ึน 13.2 ลานบาท   

ซ่ึงเติบโตข้ึนมาจากงานรับจางผลิต ในขณะท่ีธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายลดลงเล็กนอย   

คาใชจายในการขายสําหรับป 2563 คิดเปน 8.4% (2562 : 8.9%) ของยอดขาย สัดสวนคาใชจายในการขายที่ปรับตัวลดลง    

เกิดจากปริมาณกิจกรรมในการทําตลาดและสงเสริมการขายของกลุมบริษัท มีจํานวนลดลงเน่ืองจากสถานการณโควิด-19 

กลุมบริษัท บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น จํานวน 60.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากการนํา TFRS9           

มาปฏิบัติเปนครั้งแรก และยอดดังกลาวเปนผลประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณปจจุบัน 

2563 2562 2563 2562 2563 2562
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ               1,552.8               1,539.6           201.3           204.3      1,754.1      1,743.9         10.2 0.6%
ตนทุนขายและบริการ              (1,071.2)              (1,139.2)           (213.3)           (203.7)     (1,284.5)     (1,342.9)         58.4 -4.3%
คาเส่ือมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคารและ
   อุปกรณท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -          -        -                 (8.7)           (9.6)          0.9 -9.4%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                 481.6                 400.4            (12.0)               0.6        460.9        391.4         69.5 17.8%
รายไดอ่ืน            6.3          20.9        (14.6) -69.9%
คาใชจายในการขาย        (147.5)        (155.1)          7.7 -5.0%
คาใชจายในการบริหาร        (112.6)        (116.5)          3.9 -3.4%
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน         (60.0)           -            (60.0) 100.0%
กําไร(ขาดทุน)อ่ืน         (23.1)         (15.2)          (7.9) 51.7%
ตนทุนทางการเงิน (สุทธิ)         (16.5)         (16.5)          0.0 0.0%
กําไรจากการดําเนินงาน        107.5        108.9          (1.3) -1.2%
ภาษีเงินได            3.9           (8.8)         12.7 -144.5%
กําไรสุทธิ        111.4        100.1         11.3 11.3%
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน           (5.5)           (1.3)          (4.2) 328.3%
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        105.9          98.8          7.1 7.2%

ขอมูลเปรียบเทียบ

2563 & 2562

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืน ผลิตภัณฑกลองกระดาษ รวม

งบการเงินรวม



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 2 

 

กําไร(ขาดทุน)อื่น ในป 2563 ปรับตัวสูงข้ึนจากปกอน เนื่องจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

โดยเฉพาะชวงไตรมาสสุดทายของป ที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับตัวออนลงอยางมาก ทําใหกลุมบริษัท รับรูผลขาดทุนจาก  

อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นในดานเงินรับชําระจากลูกหน้ีและยอดลูกหน้ีคงคาง ณ วันสิ้นป  

ภาษีเงินไดสําหรับป 2563 แสดงสุทธิเปนรายไดภาษีเงินได โดยมีจํานวน 3.9 ลานบาท (2562 : คาใชจายภาษีเงินได จํานวน 8.8 

ลานบาท) เน่ืองจาก กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (สุทธิ) เพิ่มข้ึนจํานวน 9.3 ลานบาท  ประกอบกับมีการกลับ

รายการภาษีเงินไดคางจายป 2562 ที่บันทึกสูงไปจํานวน 4.3 ลานบาท ในขณะที่มีคาใชจาย ภาษีเงนิไดสําหรบัป 2563 ประมาณ 

9.5 ลานบาท 

 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 

กลุมบรษิัท มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,000.7 ลานบาท (2562 : 935.4 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น 65.3 

ลานบาท (+7.0%) ซึ่งมาจาก 

1. การเพิ่มข้ึนของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 40.5 ลานบาท ซึ่งกลุมบริษัท มีการเตรียมวัสดุหีบหอเพิ่อใชในการบรรจุ

สินคาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคาวัสดุหีบหอน้ันกําลังมีการปรับราคาสูงข้ึน และกลุมบริษัท มีสินคาสําเร็จรูปเพื่อรอการ     

สงขายในตนป 2564 

2. การเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสด จํานวน 23.6 ลานบาท เน่ืองจาก กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

สูงกวากระแสเงินสดใชไปในจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน       1,000.7         935.4           65.3 7.0%
สินทรัพยไมหมุนเวียน       1,040.4       1,073.6          (33.2) -3.1%
รวมสินทรัพย       2,041.1       2,009.0           32.1 1.6%

หน้ีสินหมุนเวียน         596.3         544.3           52.0 9.6%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         187.5         237.4          (49.9) -21.0%
รวมหน้ีสิน         783.8         781.7             2.1 0.3%

ทุนจดทะเบียน ท่ีออกและชําระแลวเต็มมูลคา         300.0         300.0                - 0.0%
สวนเกินมูลคาหุน (สุทธิ)         549.1         549.1                - 0.0%
กําไรสะสม
   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย           30.0           30.0                - 0.0%
   - ยังไมไดจัดสรร         385.3         349.7           35.6 10.2%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (7.0)            (1.5)            (5.5) 366.7%
รวมสวนของเจาของ       1,257.4       1,227.3           30.1 2.5%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       2,041.1       2,009.0           32.1 1.6%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2563 & 2562
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สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 1,040.4 ลานบาท (2562 : 1,073.6 ลานบาท) ลดลง 33.2         

ลานบาท (-3.1%) ซึ่งมาจาก 

1. การลดลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 46.5 ลานบาท และ 26.0 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุจาก คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายสําหรับป หักกลบกับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีซื้อ

เขามาในระหวางป  

2. การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสิทธิการใช(สุทธิ) จํานวน 29.3 ลานบาท โดยเปนผลกระทบจากการนํา TFRS16 มาปฏิบัติ

เปนครัง้แรก 

3. การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 8.3 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการบันทึกสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน จากผลแตกตางช่ัวคราวของประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะขึ้น 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  สูงข้ึนจากป 2562 จํานวน 52.0 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน จํานวน 65.1 ลานบาท จากการเตรียมความพรอมในดานวัตถุดิบและวัสดุ

หีบหอสําหรับผลติและการเพ่ิมขึ้นของเงินมัดจํารับลวงหนาจากลูกคา  

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 8.8 ลานบาท เปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนคร้ังแรก 

3. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินอนุพันธทางการเงิน จํานวน 3.5 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน โดยสวนใหญ มาจากการบันทึกขาดทุนสุทธิจากมูลคายุติธรรมของสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาว 

4. การลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร จํานวน 21.1 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับเพ่ิมข้ึนใน      

ไตรมาสสุดทายของป 2563 และนําไปชําระคืนเงินกูยืมบางสวน 

 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ลดลงจากป 2562 จํานวน 49.9 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 81.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชําระเงินกูตามงวดสญัญา 

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา (สุทธิ) จํานวน 19.3 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนครั้งแรก 

3. การเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 13.0 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงสมมติฐานที่ใชในการ

คํานวณและการตั้งคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นตามรอบระยะเวลา 
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สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีจํานวน 1,257.4 ลานบาท (2562 : 1,227.3 ลานบาท) เพ่ิมข้ึนจํานวน 30.1    

ลานบาท ซ่ึงเกิดจาก 

1. กลุมบรษิัท มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับป 2563 จํานวน 105.9 ลานบาท 

2. การจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 72.0 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่              

29 เมษายน 2563 

3. ปรับปรุงผลกระทบจากการนํา TFRS9 มาถือปฏิบัติ จํานวน 3.9 ลานบาท 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

              …………………………………………………….. 

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
 


