
 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 1 

 

วันที่  12  พฤษภาคม 2565 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบั ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

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

3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  ดังน้ี 

 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2565 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 518.6 ลานบาท (1/2564 : 

434.1 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 84.5 ลานบาท (+19.5%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นเพ่ิมข้ึน 107.5   

ลานบาท ซึ่งเติบโตข้ึนมาจากยอดขายสินคารับจางผลิตของบริษัทฯ (OEM) เพ่ิมข้ึน 24.4 ลานบาท และยอดขายงานประมูล 

เพ่ิมข้ึน 121.1 ลานบาท ในขณะที่ธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายลดลง 22.8 ลานบาท เน่ืองจากมีการเลื่อนการสั่งซื้อจาก

ลูกคามีผลใหการผลิตและสงมอบสินคาเล่ือนออกไปยังเดือนเมษายน ป 2565 

กําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2565  คิดเปน 26.3% (1/2564: 24.7%) ของยอดขาย ปรับตัวสูงขึ้น 1.6%                      

โดยมาจาก ธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น กําไรขั้นตนปรับตัวสูงขึ้น 4.3% อยูที่ 29.1% (1/2564: 24.8%)  ในขณะที่      

ธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มีอัตรากําไรข้ันตนอยูที่ 1.9% (1/2564: 28.3%) โดยเปนผลมาจากงานสิ่งพิมพในธุรกิจใหมมีการ             

เล่ือนการสั่งซ้ือจากลูกคาออกไปยังเดือนเมษายน ป 2565 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ          475.4          367.9            47.4            70.2             (4.2)             (4.0)          518.6          434.1            84.5 19.5%
ตนทุนขายและบริการ          (337.1)          (276.7)           (46.5)           (51.4)              4.2              4.0          (379.4)          (324.1)           (55.3) 17.1%
คาเส่ือมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคาร             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -     
   และอุปกรณที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -        -        -                   (2.9)             (2.8)             (2.9)             (2.8)             (0.1) 3.6%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน          138.3            91.2              0.9            18.8             (2.9)             (2.8)          136.3          107.2            29.1 27.1%
รายไดอ่ืน              1.9              1.8              0.1 3.4%
คาใชจายในการขาย           (17.0)           (36.4)            19.5 -53.5%
คาใชจายในการบริหาร           (44.1)           (25.9)           (18.2) 70.4%
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน              1.1             (0.4)              1.5 -396.3%
กําไรอ่ืน              0.9            27.6           (26.7) -96.8%
ตนทุนทางการเงิน             (3.5)             (3.1)             (0.4) 13.1%
กําไรจากการดําเนินงาน            75.6            70.8              4.8 6.8%
ภาษีเงินได             (7.4)             (1.2)             (6.2) 525.7%
กําไรสุทธิสําหรับงวด            68.2            69.6             (1.4) -2.0%

2565 & 2564

รายการปรับปรุงในขอมูลทาง

การเงินรวม

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม

ธรุกิจถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น ธุรกิจกลองกระดาษ รวม ขอมูลเปรียบเทียบ
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หนาท่ี 2 

 

คาใชจายในการขาย ในไตรมาส 1/2565 คิดเปน 3.3% (1/2564: 8.4%) ของยอดขาย ซึ่งปรับตัวลดลง 5.1% โดยมีผลมาจาก

การหยุดการจําหนาย ทําตลาดและสงเสริมการขายสําหรับสินคาเพลยบอย จึงทําใหภาพรวมคาใชจายในการสงเสริมการขาย   

และการตลาดลดลง  

 

คาใชจายในการบริหาร ในไตรมาส 1/2565 คิดเปน 8.5% (1/2564: 6.0%) ของยอดขาย ซึ่งปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยมาจาก

คาใชจายในการขอใบอนุญาตและ คาใชจายที่ปรกึษาดานกฎหมาย 

กําไรอ่ืน ในไตรมาส 1/2565 มีจํานวน 0.9 ลานบาท (1/2564: 27.6 ลานบาท) รายการหลักในกําไรอ่ืน คือ กําไรสุทธิจากอัตรา

แลกเปล่ียน เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2565 โดยเฉล่ียอยูในระดับที่คอนขางคงที่                 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ซึ่งเงินบาทเริ่มออนคา จึงทําใหกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาส 1/2565 อยูใน                 

ระดับต่ํา อีกทั้งปริมาณลูกหน้ีการคาในสกุลดอลลารสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2565 นอยกวา ลูกหน้ีการคาในสกุลดอลลารสหรัฐฯ 

ในไตรมาส 1/2564 จึงมีผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเ กิดขึ้นจริงจากการแปลงมูลคาลูกหน้ี                            

ในสกุลดอลลารสหรัฐฯ ใหเปนเงินบาทไทยดวยอัตราปด ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 ลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทําสัญญา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน        

ภาษีเงินได ในไตรมาส 1/2565 มีจํานวน 7.4 ลานบาท (1/2564: 1.2 ลานบาท) ปรบัตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก บริษัทฯ อยูในระหวาง

ไดรับสิทธิลดหยอนอัตราภาษีเงินไดก่ึงหน่ึง 

 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  
 

 

 

 

 

31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน         988.4         899.3           89.1 9.9%
สินทรัพยไมหมุนเวียน         710.8         698.8           12.0 1.7%
รวมสินทรัพย       1,699.2       1,598.1         101.1 6.3%

               -                - 
หน้ีสินหมุนเวียน         805.8         770.0           35.8 4.6%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         104.8         107.8            (3.0) -2.8%
รวมหน้ีสิน         910.6         877.8           32.8 3.7%

ทุนจดทะเบียน ที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา         300.0         300.0                -                - 
สวนเกินมูลคาหุน(สุทธิ)         549.1         549.1                -                - 
กําไร(ขาดทุน)สะสม
   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย           30.0           30.0                -                - 
   - ยังไมไดจัดสรร          (89.3)         (157.5)           68.2 -43.3%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (1.2)            (1.2)             0.1 -3.9%
รวมสวนของเจาของ         788.6         720.3           68.3 9.5%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       1,699.2       1,598.1         101.1 6.3%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2565 & 2564
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กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 1/2565 จํานวน 988.4 ลานบาท (2564: 899.3 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 89.1                  

ลานบาท (+9.9%) มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้น ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(สุทธิ) จํานวน 121.4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายรวมสูงขึ้นใน  

ไตรมาส 1/2565 

2. การลดลง ของสินคาคงเหลือ (สุทธิ) จํานวน 35.7 ลานบาท เน่ืองจาก มีการขายสินคาเพิ่มข้ึนในไตรมาส 1/2565 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 1/2565 จํานวน 710.8 ลานบาท (2564: 698.8 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 12.0 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึน ของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) จํานวน 15.5 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ

เขามาในระหวางงวด จํานวน 36.9 ลานบาท หักกลบกับคาเส่ือมราคา จํานวน 22.2 ลานบาท 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 1/2565 จํานวน 805.8 ลานบาท (2564: 770.0 ลานบาท) สูงข้ึน 35.8 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึน ของเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 51.5 ลานบาท เพ่ือนาํมาเปนเงินทุนหมุนเวียน 

2. การเพ่ิมข้ึน ของภาษีเงินไดคางจาย จํานวน 7.7 ลานบาท โดยคํานวณจากผลประกอบการไตรมาส 1/2565 

3. การลดลง ของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปจากธนาคาร จํานวน 20.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก

การจายชําระเงินกูตามสัญญา 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 1/2565 จํานวน 104.8 ลานบาท (2564 : 107.8 ลานบาท) ลดลง 3.0 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 2.6 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชําระคางวดตามสัญญา 

 

สวนของเจาของ ณ ไตรมาส 1/2565 มีจํานวน 788.6 ลานบาท (2564 : 720.3 ลานบาท) เพิ่มขึ้น จํานวน 68.3 ลานบาท                  

ซ่ึงเกิดจาก กลุมบรษิัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 68.3 ลานบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

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

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 


