
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  23  กุมภาพันธ 2565 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”)  ขอช้ีแจงผลการดําเนินงานสําหรับป

ส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

ในระหวางป 2564 เหตุการณสําคัญของกลุมบริษัทฯ มีดังน้ี 

1. เดือน เมษายน 2564 กลุมบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทยอยใหม TNR USA Inc. (TNRUSA) ซึ่งดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการนําเขา

และจัดจําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ดวยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐ แบงเปนหุนสามัญ 10,000

หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุน 100% 

2. เดือน กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ จัดต้ังบริษัทยอยใหม บริษัท ทีเอ็นอาร ไบโอไซเอินซ จํากัด (TNRBio) ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืชสมุนไพร ดวยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุน 100% 

3. เดือน ธันวาคม 2564 บริษัท ไดย่ืนฟองเพลยบอยเปนคดีแพงตอศาลแขวงสหรัฐประจําเขตแคลิฟอรเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เรียกมูลคาความเสียหายมากกวา 100,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองมาจาก เพลยบอยใชสิทธิบอกเลิก

สัญญาโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

ดังน้ัน ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ สําหรบัป พ.ศ. 2564  ไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นใหม 

รวมถึงผลกระทบจากคดีความกับเพลยบอย ดงักลาวขางตน 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 2 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

สถานการณโควิด ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยชวง 2 ปที่ผานมา สงผลกระทบตอผลประกอบการในหลายธุรกิจ แตธุรกิจ                      

ถุงยางอนามัยน้ัน เน่ืองดวยกลุมบริษัทฯ มีฐานลูกคาที่แข็งแกรงและกระจายอยูทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับมีการวางแผนการขาย

ในชวงสถานการณโควิดลวงหนาและติดตามสถานการณโควิดในประเทศคูคาอยางใกลชิด จึงทําใหสามารถรักษาระดับยอดขาย            

ไดเปนปกติ 

ในป 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,653.8 ลานบาท (2563: 1,754.1 ลานบาท) ลดลง 100.3 ลานบาท จากปกอน หรือ                  

-5.7% โดยที่ธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ยอดขายลดลง 68.8 ลานบาท มาจากยอดขายสินคาเพลยบอยที่ลดลง อันเปน

ผลกระทบของ การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาของเพลยบอย ธุรกิจกลองกระดาษ ยอดขายลดลง 31.5 ลานบาท เน่ืองมาจาก             

บริษัทยอยเนนการขายสินคาที่สรางผลกําไรที่สูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม ภาพรวมของกลุมบริษัทฯ สําหรับป 2564 มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 574.8 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบ

ของรายการพิเศษ ที่ไมใชกิจกรรมปกติของกลุมบริษัท ดังน้ี  

ก) ผลกระทบทางบัญชีจากการใชสทิธิบอกเลิกสญัญาของเพลยบอย  

1. ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีการคา จํานวน 264.2 ลานบาท 

2. ผลขาดทุนจากคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลอื จํานวน 17.7 ลานบาท 

3. ผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องหมายการคา จํานวน 387.5 ลานบาท 

4. ผลขาดทุนจากประมาณการหน้ีสินรับคืน จํานวน 4.0 ลานบาท 
 

ข) ธุรกิจกลองกระดาษ มีการต้ังคาเผื่อการดอยคาของอาคารและเครื่องจักร จํานวน 16.1 ลานบาท  

หากไมรวมคาใชจายพิเศษท่ีเกิดจากกรณีเพลยบอย (ก) รวมจํานวน 673.4 ลานบาท และ คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยของ                   

บริษัทยอย (ข) จํานวน 16.1 ลานบาท กลุมบริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานปกติ อยูที่ 114.7 ลานบาท (2563 : 107.5 

ลานบาท) ซ่ึงสูงกวาปกอน 7.2 ลานบาท โดยมีปจจัยหลัก มาจากการออนคาของเงินไทยบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ อัตรา

แลกเปล่ียน ป พ.ศ. 2564 เฉล่ียอยูที่ 29.98 – 33.56 บาทตอดอลลารสหรัฐ (2563: 30.10 – 32.64 บาทตอดอลลารสหรัฐ) 

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

รายไดจากการขายและบริการ            1,484.0            1,552.8            169.8            201.3          1,653.8          1,754.1            (100.3) -5.7%
ตนทุนขายและบริการ            (1,118.9)            (1,071.2)            (164.9)            (213.3)         (1,283.8)         (1,284.5)                0.7 -0.1%
ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ             (16.1)             (16.1) -100.0%
ขาดทุนจากการดอยคาของเคร่ืองหมายการคา              (387.5)            (387.5)               -                (387.5) -100.0%
คาเส่ือมราคาสวนเพิ่มสําหรับอาคารและ
   อุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม             (13.1)               (8.7)               (4.4) 50.6%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน                (22.4)               481.6                4.9             (12.0)             (46.7)            460.9            (507.6) -110.1%
รายไดอ่ืน                5.5                6.3               (0.8) -12.9%
คาใชจายในการขาย            (161.0)            (147.5)             (13.5) 9.2%
คาใชจายในการบริหาร            (140.3)            (112.6)             (27.7) 24.6%
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน            (280.6)             (60.0)            (220.6) 368.0%
กําไร(ขาดทุน)อ่ืน (สุทธิ)              60.7             (23.1)              83.8 -362.9%
ตนทุนทางการเงิน             (12.4)             (16.5)                4.1 -25.0%
กําไร(ชาดทุน)จากการดําเนินงาน            (574.8)            107.5            (682.3) -634.5%
ภาษีเงินได            110.0                3.9            106.1 2720.8%
กําไร(ชาดทุน)สุทธิสําหรับป            (464.8)            111.4            (576.2) -517.1%

2564 & 2563

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ธุรกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ธุรกิจกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรียบเทียบ
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งบแสดงฐานะการเงินรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ส้ินป 2564 จํานวน 899.3 ลานบาท (2563: 1,000.7 ลานบาท) ลดลง 101.4 ลานบาท   

(-10.1%) มาจาก 

1. การลดลง ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(สุทธิ) จํานวน 151.8 ลานบาท เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อ               

ผลขาดทุนที่ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา เพ่ิมข้ึน จํานวน 280.7 ลานบาท ในขณะที่ปริมาณลูกหน้ี

การคา ณ วันสิ้นป 2564 เพิ่มสูงขึ้นจากปกอนจํานวน 132.9 ลานบาท 

2. การลดลง ของกระแสเงินสด จํานวน 29.7 ลานบาท เกิดจาก กระแสเงินสดจายจากการลงทุน 77.9 ลานบาท และ

กระแสเงินสดจายจากการจัดหาเงิน 23.2 ลานบาท ในขณะท่ี มีกระแสเงินสดรบัจากการดําเนินงาน 70.7 ลานบาท 

3. การเพ่ิมขึ้น ของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 69.6 ลานบาท เน่ืองจากผลกระทบในเรื่องอุปทานของกําลังการขนสง

สินคาในตลาดโลกที่ลดลง ทําใหการสงสินคาเปนไปดวยความลาชา มีผลใหกําหนดการสงสินคาไปยังลูกคา

ตางประเทศถูกเลื่อนออกไปในไตรมาส 1/2565 อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ ยังเตรียมวัตถุดิบหลัก ซิลิโคน เพิ่มมากข้ึน               

เพื่อปองกันความเส่ียงดานราคาที่คาดวาจะปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต 
  

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2564 จํานวน 698.8 ลานบาท (2563: 1,040.4 ลานบาท) ลดลง 341.6 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 413.8 ลานบาท เกิดจาก การบันทึกคาเผื่อการดอยคาของ

เครื่องหมายการคา จํานวน 387.5 ลานบาท และคาตัดจําหนาย จํานวน 26.6 ลานบาท 

2. การลดลง ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) จํานวน 40.4 ลานบาท โดยมีสาเหตุจาก คาเสื่อมราคาหักกลบกับ

เครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อเขามาในระหวางป 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน         899.3       1,000.7         (101.4) -10.1%
สินทรัพยไมหมุนเวียน         698.8       1,040.4         (341.6) -32.8%
รวมสินทรัพย       1,598.1       2,041.1         (443.0) -21.7%

หน้ีสินหมุนเวียน         770.0         596.3         173.7 29.1%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         107.8         187.5          (79.7) -42.5%
รวมหน้ีสิน         877.8         783.8           94.0 12.0%

ทุนจดทะเบียน ท่ีออกและชําระแลวเต็มมูลคา         300.0         300.0                - 0.0%
สวนเกินมูลคาหุน(สุทธิ)         549.1         549.1                - 0.0%
กําไร(ขาดทุน)สะสม
   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย           30.0           30.0                - 0.0%
   - ยังไมไดจัดสรร         (157.5)         385.3         (542.8) -140.9%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (1.3)            (7.1)             5.8 -81.7%
รวมสวนของเจาของ         720.3       1,257.3         (537.0) -42.7%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       1,598.1       2,041.1         (443.0) -21.7%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2564 & 2563
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หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2564 จํานวน 770.0 ลานบาท (2563: 596.3 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 173.7 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึน ของเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 156.5 ลานบาท เพ่ือนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวรวมถึง

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

2. การเพ่ิมขึ้น ของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน จํานวน 20.8 ลานบาท เนื่องมาจากมีการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้เก่ียวกับคา

ขนสงสินคาและคาที่ปรึกษากฏหมาย 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นป 2564 จํานวน 107.8 ลานบาท (2563 : 187.5 ลานบาท) ลดลง 79.7 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของเงนิกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 79.8 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายคืนเงินกูตามสัญญา 

2. การลดลง ของหน้ีสินตามสัญญาเชา (สุทธิ) จํานวน 7.2 ลานบาท เน่ืองมาจากการจายหน้ีสินตามสัญญาเชา 

3. การเพิ่มข้ึน ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 12.7 ลานบาท เน่ืองมาจากกลุมบริษัทฯ มีการจัดต้ัง

โครงการเงินรางวัลการทํางานใหแกพนักงาน 

 

สวนของเจาของ ณ สิ้นป 2564  มีจํานวน 720.3 ลานบาท (2563 : 1,257.3 ลานบาท) ลดลง จํานวน 537.0 ลานบาท                            

ซ่ึงเกิดจาก  

1. บริษัท จายเงินปนผลประจําป จํานวน 78.0 ลานบาท 

2. กลุมบรษิัทฯ มผีลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 459.0 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 


