
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  15  พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

3 เดือนและ 9 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2564 
 

 
 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม  438.4 ลานบาท 

(3/2563: 457.9 ลานบาท) ลดลง 19.5 ลานบาท (-4.3%) โดยมาจาก ยอดขายสาํหรับธุรกิจกลองกระดาษ ลดลง 24.7 ลานบาท 

สวนยอดขายธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น เพ่ิมขึ้น 5.2 ลานบาท 

อัตรากําไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2564  คิดเปน 22.4% (3/2563: 26.6%) ของยอดขาย ปรับตัว

ลดลง 4.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขั้นตนในสวนธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืน ปรับตัวลดลง อันเปนผลมาจาก 

ตนทุนวัตถุดิบหลัก ปรบัราคาสูงข้ึน และการดําเนินงานในสวนธุรกิจกลองกระดาษ ยังคงมีผลขาดทุนอยู   

คาใชจายในการขาย ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2564 คิดเปน 9.4% (3/2563: 6.5%) ของยอดขาย กลุมบริษัทฯ มีคาใชจาย   

ในการสงเสริมการขายและการตลาดเพ่ิมขึ้นในสวนของสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ (OBM) 

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

รายไดจากการขายและบริการ                 407.3                 402.1             31.1             55.8        438.4        457.9        (19.5) -4.3%
ตนทุนขายและบริการ                (299.3)                (279.4)            (37.6)            (54.9)        (336.8)        (334.2)          (2.6) 0.8%
คาเส่ือมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคารและ
   อุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม           (3.5)           (2.0)          (1.5) 75.0%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                 108.0                 122.8              (6.5)               0.9          98.1        121.7        (23.6) -19.4%
รายไดอ่ืน            0.9            0.8          0.1 12.5%
คาใชจายในการขาย         (41.1)         (29.8)        (11.3) 37.9%
คาใชจายในการบริหาร         (28.7)         (29.0)          0.3 -1.0%
ผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน           (4.7)         (17.2)         12.5 -72.7%
กําไรอ่ืน          20.4          15.1          5.3 35.1%
ตนทุนทางการเงิน           (3.1)           (4.2)          1.1 -26.2%
กําไรจากการดําเนินงาน          41.8          57.4        (15.6) -27.2%
ภาษีเงินได            0.5            0.9          (0.4) -47.8%
กําไรสุทธิสําหรับงวด          42.3          58.3        (16.0) -27.5%

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน

     ธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ธุรกิจกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรียบเทียบ

2564 & 2563
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คาใชจายในการบริหาร ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2564 คิดเปน 6.6% (3/2563: 6.3%) ของยอดขาย ซึ่งไมมีการเปล่ียนแปลง

อยางเปนสาระสาํคัญ 

กําไรอื่น ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3/2564 มีจํานวน 20.4 ลานบาท (3/2563: 15.1 ลานบาท)  รายการหลักในกําไรอ่ืน คอื กําไร

สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงในรอบ 3  เดือน ไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทฯ ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงข้ึน เน่ืองจาก

การออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง

ในการปรับมูลคาลูกหนี้เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวดใหเปนเงินบาทไทย    

 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564 
 

 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,241.8 ลานบาท 

(3/2563: 1,218.5 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 23.3 ลานบาท (+1.9%) โดยมาจากธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืนที่มียอดขาย

เพ่ิมข้ึน 52.6 ลานบาท ซ่ึงเติบโตขึ้น สวนใหญมาจากยอดขายสินคางานรับจางผลิตฯ (OEM)  ในขณะที่ ยอดขายสําหรับธุรกิจ

กลองกระดาษ ลดลง 29.3 ลานบาท  

อัตรากําไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564  คิดเปน 22.1% (3/2563: 23.4%) ของยอดขาย ปรับตัว

ลดลง เล็กนอย โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรข้ันตนของธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ปรบัลดลงมาอยูที่ 24.9% (3/2563: 

28.1%) เน่ืองมาจากราคาตนทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ กําไรข้ันตนในสวนธุรกิจกลองกระดาษปรับตัวสูงข้ึน อยูที่ 5.7% 

(3/2563: -3.7%) เน่ืองจากมงีานพิมพพิเศษจากลูกคาเขามาใน ไตรมาส 1/2564 

คาใชจายในการขาย ในรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564 คิดเปน 9.5% (3/2563: 8.5%) ของยอดขาย มีสาเหตุจาก กลุมบริษัทฯ     

มีคาใชจายในการสงเสริมการขายและการตลาดเพ่ิมขึ้นในสวนของสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ (OBM) 

คาใชจายในการบรหิาร คิดเปน 7.1% (3/2563: 7.0%) ของยอดขาย ซ่ึงไมมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ 

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

รายไดจากการขายและบริการ               1,113.5               1,060.9           128.3           157.6      1,241.8      1,218.5         23.3 1.9%
ตนทุนขายและบริการ                (836.5)                (763.1)           (121.1)           (163.6)        (957.5)        (926.6)        (30.9) 3.3%
คาเส่ือมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคารและ
   อุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม           (9.8)           (6.8)          (3.0) 44.1%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                 277.0                 297.9               7.2              (6.0)        274.5        285.1        (10.6) -3.7%
รายไดอ่ืน            3.7            3.1          0.6 19.4%
คาใชจายในการขาย        (118.6)        (103.8)        (14.8) 14.3%
คาใชจายในการบริหาร         (88.2)         (85.1)          (3.1) 3.6%
ผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน           (6.5)         (31.7)         25.2 -79.5%
กําไรอ่ืน          63.5            4.6         58.9 1280.4%
ตนทุนทางการเงิน           (9.4)         (12.9)          3.5 -27.1%
กําไรจากการดําเนินงาน        119.0          59.3         59.7 100.7%
ภาษีเงินได            0.4            9.0          (8.6) -95.6%
กําไรสุทธิสําหรับงวด        119.4          68.3         51.1 74.8%

2564 & 2563

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน

     ธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ธุรกิจกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรียบเทียบ
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กําไรอื่น ในรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564 มีจํานวน 63.5 ลานบาท (3/2563: 4.6 ลานบาท)  รายการหลักในกําไรอ่ืน คือ กําไร

สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งในรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564 กลุมบริษัทฯ ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น เน่ืองจาก

การออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง

ในการปรับมูลคาลูกหนี้เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวดใหเปนเงินบาทไทย  

ภาษีเงินได ในรอบ 9 เดือน ไตรมาส 3/2564 แสดงเปนรายไดภาษีเงินไดจํานวน 0.4 ลานบาท (3/2563: รายไดภาษีเงินได 9.0 

ลานบาท) ซึ่งรายไดภาษีเงินไดลดลงสุทธิ มีสาเหตุมาจาก คาใชจายภาษีเงินได เพ่ิมข้ึน 5.6 ลานบาท ในขณะที่ รายไดของภาษี

เงนิไดรอการตัดบัญชีลดลง 3.0 ลานบาท 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  

 

 

 

กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 3/2564 จํานวน 1,150.9 ลานบาท (2563: 1,000.7 ลานบาท) เพ่ิมข้ึน 150.2       

ลานบาท (+15.0%) มาจาก 

1. การเพิ่มขึ้น ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(สุทธิ) จํานวน 121.0 ลานบาท เน่ืองจาก กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เกินกําหนด

ชําระเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลจากการออนคาของเงินบาทไทย ทําใหการปรับมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ               

วันสิ้นงวดใหเปนเงินบาทไทย มีผลทําใหมูลคาลูกหนี้สูงข้ึน  

2. การเพ่ิมขึ้น ของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 62.0 ลานบาท เน่ืองจากผลกระทบในเรื่องอุปทานของกําลังการขนสง

สินคาในตลาดโลกที่ลดลง ทําใหการสงสินคาเปนไปดวยความลาชา มีผลให กําหนดการสงสินคาไปยังลูกคา

ตางประเทศถูกเลื่อนออกไปในไตรมาส 4/2564 อีกทั้ง กลุมบริษัทยังเตรียมวัตถุดิบหลัก ซิลิโคน เพ่ิมมากขึ้นเพื่อ

ปองกันความเส่ียงดานราคาที่คาดวาจะปรบัตวัสูงขึ้นในอนาคต 

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

สินทรัพยหมุนเวียน       1,150.9       1,000.7         150.2 15.0%
สินทรัพยไมหมุนเวียน         982.5       1,040.4          (57.9) -5.6%
รวมสินทรัพย       2,133.4       2,041.1           92.3 4.5%

หน้ีสินหมุนเวียน         712.0         596.3         115.7 19.4%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         122.6         187.5          (64.9) -34.6%
รวมหน้ีสิน         834.6         783.8           50.8 6.5%

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         426.7         385.3           41.4 10.8%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (7.1)            (7.1)             0.0 -0.7%
รวมสวนของเจาของ       1,298.8       1,257.3           41.5 3.3%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       2,133.4       2,041.1           92.3 4.5%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2564 & 2563
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3. การลดลง ของกระแสเงินสด จํานวน 31.7 ลานบาท เกิดจาก กระแสเงินสดจายจากการลงทุน 45.4 ลานบาท และ

กระแสเงินสดจายจากการจัดหาเงิน 74.7 ลานบาท ในขณะท่ี มีกระแสเงินสดรบัจากการดําเนินงาน 88.4 ลานบาท  

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 3/2564 จํานวน 982.5 ลานบาท (2563: 1,040.4 ลานบาท) ลดลง 57.9 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 32.7 ลานบาท และ 19.8        

ลานบาท ตามลําดบั โดยมีสาเหตุจาก คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายสําหรับงวด หักกลบกับเครื่องจักรและอุปกรณ

ที่ซ้ือเขามาในระหวางงวด 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 3/2564 จํานวน 712.0 ลานบาท (2563: 596.3 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 115.7 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึน ของเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 79.8 ลานบาท เพ่ือนาํมาเปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว 

2. การเพ่ิมขึ้น ของหนี้สินอนุพันธทางการเงิน จํานวน 20.9 ลานบาท ซึ่งมีผลกระทบมาจากการออนคาของเงินบาทไทย 

เมื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ทําใหเกิดผลขาดทุนชั่วคราวจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา  

3. การเพ่ิมขึ้น ของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น จํานวน 20.8 ลานบาท เน่ืองมาจากมีการซื้อวัตถุเพ่ิมขึ้นและมีคาใชจาย

คางจายเก่ียวกับการตลาดเพิ่มขึ้น 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 3/2564 จํานวน 122.6 ลานบาท (2563 : 187.5 ลานบาท) ลดลง 64.9 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของเงนิกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 60.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชาํระเงินกูตามสัญญา 

 

สวนของเจาของ ณ ไตรมาส 3/2564 มีจํานวน 1,298.8 ลานบาท (2563 : 1,257.3 ลานบาท) ลดลง จํานวน 41.5 ลานบาท     

ซ่ึงเกิดจาก  

1. บริษัท จายเงินปนผลประจําป จํานวน 78.0 ลานบาท 

2. กลุมบรษิัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 119.5 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 


