
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  11  สิงหาคม 2564 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

3 เดือนและ 6 เดือน  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ดังน้ี 

 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564 

 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 369.3 ลานบาท 

(2/2563: 397.2 ลานบาท) ลดลง 27.9 ลานบาท (-7.0%) โดยมาจากธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ลดลง 11.9 ลานบาท 

ซ่ึงลดลง จากยอดขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ (OBM) และงานประมูล และ ยอดขายสําหรับธุรกิจกลอง

กระดาษ ลดลง 16.0 ลานบาท  

อัตรากําไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564  คิดเปน 18.7% (2/2563: 22.3%) ของยอดขาย ปรับตัว

ลดลง 3.6% โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนในสวนธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ปรับตัวลดลง อันเปนผลมาจาก 

ตนทุนวัตถุดิบหลัก นํ้ายางธรรมชาติปรับราคาสูงข้ึน กําไรข้ันตนในสวนธุรกิจกลองกระดาษ ยังคงตัวเลขใกลเคียงกับ                      

รอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2563 

2564 2563 2564 2563 2564 2563
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ                 338.3                 350.2             31.0             47.0        369.3        397.2        (27.9) -7.0%
ตนทุนขายและบริการ                (260.5)                (251.6)            (36.1)            (54.6)        (296.6)        (306.2)          9.6 -3.1%
คาเส่ือมราคาสวนเพิ่มสําหรับอาคารและ
   อุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -          -        -                 (3.5)           (2.4)          (1.1) 45.8%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                   77.8                   98.6              (5.1)              (7.6)          69.2          88.6        (19.4) -21.9%
รายไดอื่น            1.0            1.3          (0.3) -23.1%
คาใชจายในการขาย         (41.1)         (35.2)          (5.9) 16.8%
คาใชจายในการบริหาร         (33.6)         (26.9)          (6.7) 24.9%
ผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน           (1.4)         (12.2)         10.8 -88.5%
กําไร(ขาดทุน)อื่น          15.5         (17.9)         33.4 -186.6%
ตนทุนทางการเงิน           (3.2)           (4.3)          1.1 -25.6%
กําไรจากการดําเนินงาน            6.4           (6.6)         13.0 -197.0%
ภาษีเงินได            1.1            5.4          (4.3) -79.1%
กําไรสุทธิสําหรับงวด            7.5           (1.2)          8.7 -727.5%

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

     ธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ธุรกิจกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรยีบเทียบ

2564 & 2563



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 2 

 

คาใชจายในการขาย ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564 คิดเปน 11.1% (2/2563: 8.9%) ของยอดขาย กลุมบริษัท มีคาใชจายใน

การสงเสริมการขายและการตลาดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 

คาใชจายในการบริหาร ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564 คิดเปน 9.1% (2/2563: 6.8%) ของยอดขาย กลุมบริษัท มีคาใชจาย

ในการขอใบอนุญาตและจดทะเบียนสินคา เพ่ิมสงูข้ึน  

กําไร(ขาดทุน)อ่ืน ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564 แสดงเปนกําไร จํานวน 15.5 ลานบาท (2/2563: ขาดทุน 17.9 ลานบาท)  

รายการหลักในกําไร(ขาดทุน)อ่ืน คอื กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงในรอบ 3  เดือน ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ 

ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนสูงข้ึน เน่ืองจากการออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะ

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในการปรับมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรฐัฯ ณ วันส้ินงวดใหเปนเงนิบาทไทย 

อีกทั้งการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา สามารถชวยลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน        

ภาษีเงินได ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2564 แสดงเปนรายไดภาษีเงินได จํานวน 1.1 ลานบาท (2/2563: รายไดภาษีเงินได 5.4 

ลานบาท) ลดลง 4.3 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจาก กลุมบริษัท มีการกลับรายการภาษีเงินไดคางจายที่บันทึกสูงไปของป 2562 

ดวยจํานวนดังกลาว ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2563 

 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 
 

 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 803.4 ลานบาท 

(2/2563: 760.6 ลานบาท) เพ่ิมข้ึน 42.8 ลานบาท (+5.6%) โดยมาจากธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นท่ีมียอดขายเพ่ิมขึ้น 

47.4 ลานบาท ซึ่งเติบโตข้ึนมาจากยอดขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ (OBM)  ในขณะที่ ยอดขายสาํหรับธุรกิจ

กลองกระดาษ ลดลง 4.6 ลานบาท  

 

2564 2563 2564 2563 2564 2563
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ                 706.2                 658.8             97.2           101.8        803.4        760.6         42.8 5.6%
ตนทุนขายและบริการ                (537.2)                (483.7)            (83.5)           (108.7)        (620.7)        (592.4)        (28.3) 4.8%
คาเส่ือมราคาสวนเพิ่มสําหรับอาคารและ
   อุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -          -        -                 (6.3)           (4.8)          (1.5) 31.3%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                 169.0                 175.1             13.7              (6.9)        176.4        163.4         13.0 8.0%
รายไดอื่น            2.8            2.3          0.5 21.7%
คาใชจายในการขาย         (77.5)         (74.0)          (3.5) 4.7%
คาใชจายในการบริหาร         (59.5)         (56.1)          (3.4) 6.1%
ผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน           (1.8)         (14.5)         12.7 -87.6%
กําไร(ขาดทุน)อื่น          43.1         (10.5)         53.6 -510.5%
ตนทุนทางการเงิน           (6.3)           (8.7)          2.4 -27.6%
กําไรจากการดําเนินงาน          77.2            1.9         75.3 3963.2%
ภาษีเงินได           (0.1)            8.1          (8.2) -100.9%
กําไรสุทธิสําหรับงวด          77.1          10.0         67.1 671.3%

2564 & 2563

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)

     ธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ธุรกิจกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรยีบเทียบ

สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
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อัตรากําไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564  คิดเปน 22.0% (2/2563: 21.5%) ของยอดขาย ปรับตัว

เพ่ิมขึ้น เล็กนอย โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนในสวนธุรกิจกลองกระดาษปรับตัวสูงขึ้น อยูท่ี 14.1% (2/2563: -6.8%) 

เน่ืองจากมีงานพิมพพิเศษจากลูกคาเขามาใน ไตรมาส 1/2564  ในขณะที่ กําไรขั้นตนของธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น 

ปรับลดลงมาอยูที่ 23.9% (2/2563: 26.6%) เนื่องมาจากราคาตนทุนวัตถุดิบหลักท่ีเพิ่มข้ึน 

คาใชจายในการขาย ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 คดิเปน 9.65% (2/2563: 9.74%) ของยอดขาย และ คาใชจายในการ

บริหาร คิดเปน 7.4% (2/2563: 7.4%) ของยอดขาย ซึ่งไมมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ 

กําไร(ขาดทุน)อ่ืน ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 แสดงเปนกําไร จํานวน 43.1 ลานบาท (2/2563: ขาดทุน 10.5 ลานบาท)  

รายการหลักในกําไร(ขาดทุน)อื่น คือ กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ 

ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนสูงข้ึน เน่ืองจากการออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะ

กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในการปรับมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรฐัฯ ณ วันส้ินงวดใหเปนเงนิบาทไทย 

อีกทั้งการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา สามารถชวยลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน        

ภาษีเงินได ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 แสดงเปนคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 0.1 ลานบาท (2/2563: รายไดภาษีเงินได   

8.1 ลานบาท) ซึ่งคาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึนสุทธิ มีสาเหตุมาจาก คาใชจายภาษีเงินได เพิ่มขึ้น 5.9 ลานบาท ในขณะที่ รายได

ของภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีลดลง 2.2 ลานบาท 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม  

 

 

 

 

กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 2/2564 จํานวน 1,116.5 ลานบาท (2563: 1,000.7 ลานบาท) เพ่ิมข้ึน 115.8       

ลานบาท (+11.6%) มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้น ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(สุทธิ) จํานวน 94.6 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดขายรวมสูงข้ึน      

ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2564 อีกทั้งผลจากการออนคาของเงินบาทไทย ทําใหการปรับมูลคาลูกหนี้เงินสกุล

ดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวด ใหเปนเงนิบาทไทยมีผลทําใหมูลคาลูกหน้ีสูงข้ึน 

2. การเพ่ิมขึ้น ของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 50.0 ลานบาท เน่ืองจากผลกระทบในเรื่องอุปทานของกําลังการขนสง

สินคาในตลาดโลกที่ลดลง ทําใหการสงสินคาเปนไปดวยความลาชา มีผลให บริษัทเหลือ สินคาสําเร็จรูปเพิ่มข้ึน 36.3 

ลานบาท ซ่ึงรอการสงออกในเดือนกรกฎาคม อีกทั้ง กลุมบริษัทยังเตรียมวัตถุดิบหลัก ซลิิโคน เพ่ิมมากขึ้นเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงดานราคาที่คาดวาจะปรับตวัสูงขึ้นในอนาคต 

3. การเพ่ิมขึ้น ของภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 9.3 ลานบาท เน่ืองจากสถานการณโควิด สงผลใหการขอคืนเกิดความลาชา 

อยางไรก็ตาม กลุมบรษิัท ไดรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิม รวมจํานวน 14.6 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2564 

4. การลดลง ของกระแสเงินสด จํานวน 40.3 ลานบาท เกิดจาก กระแสเงินสดจายจากการลงทุน 32.0 ลานบาท และ

กระแสเงินสดจายจากการจัดหาเงิน 17.7 ลานบาท ในขณะที่ มีกระแสเงินสดรบัจากการดําเนินงาน 9.4 ลานบาท  

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 2/2564 จํานวน 1,003.0 ลานบาท (2563: 1,040.4 ลานบาท) ลดลง 37.4 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 21.7 ลานบาท และ 13.2        

ลานบาท ตามลําดบั โดยมีสาเหตุจาก คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายสําหรับงวด หักกลบกับเครื่องจักรและอุปกรณ

ที่ซ้ือเขามาในระหวางงวด 

 

30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน       1,116.5       1,000.7         115.8 11.6%
สินทรัพยไมหมุนเวียน       1,003.0       1,040.4          (37.4) -3.6%
รวมสินทรัพย       2,119.5       2,041.1           78.4 3.8%

หน้ีสินหมุนเวียน         716.9         596.3         120.6 20.2%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         146.1         187.5          (41.4) -22.1%
รวมหน้ีสิน         863.0         783.8           79.2 10.1%

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         384.5         385.3            (0.8) -0.2%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (7.1)            (7.1)                - 0.0%
รวมสวนของเจาของ       1,256.5       1,257.3            (0.8) -0.1%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       2,119.5       2,041.1           78.4 3.8%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2564 & 2563



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 5 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 2/2564 จํานวน 716.9 ลานบาท (2563: 596.3 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 120.6 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึน ของเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 102.0 ลานบาท เพ่ือนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว 

2. การเพ่ิมขึ้น ของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น จํานวน 20.6 ลานบาท เน่ืองมาจากมีการซื้อวัตถุเพ่ิมขึ้นและมีคาใชจาย

คางจายเก่ียวกับการตลาดเพิ่มขึ้น 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 2/2564 จํานวน 146.1 ลานบาท (2563 : 187.5 ลานบาท) ลดลง 41.4 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของเงนิกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 40.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชาํระเงินกูตามสัญญา 

 

สวนของเจาของ ณ ไตรมาส 2/2564 มีจํานวน 1,256.5 ลานบาท (2563 : 1,257.3 ลานบาท) ลดลง จํานวน 0.8 ลานบาท ซึ่ง

เกิดจาก  

1. บริษัท จายเงินปนผลประจําป จํานวน 78.0 ลานบาท 

2. กลุมบรษิัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 77.2 ลานบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                    …………………………………………………….. 

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
 


