
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) 

หนาท่ี 1 

วันที่  15  สิงหาคม 2565 

เร่ือง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายบรหิารสําหรับผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

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

3 เดือนและ 6 เดือน  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดังน้ี 

การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายบริหาร

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 446.8 ลานบาท 

(2/2564: 369.4 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 77.4 ลานบาท (+21.0%) มีสาเหตุจาก ยอดขายในกลุมธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น 

เพ่ิมขึ้น 74.7 ลานบาท โดยยอดขายเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมสินคา กลุมสินคา รับจางผลิต (OEM) เพิ่มข้ึน 51.9 ลานบาท 

กลุมงานประมูล เพิ่มขึ้น 26.3 ลานบาท และกลุมสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ (OBM) เพ่ิมขึ้น 15.6 ลานบาท 

ในขณะที่ไมมยีอดขายสินคาภายใตแบรนด Playboy 

กําไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565  คิดเปน 29.2% (2/2564: 18.7%) ของยอดขาย เน่ืองจาก

ยอดขายสวนใหญของบริษัทแม เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ัน กําไรขั้นตน (รอยละ) ปรับตัวสูงขึ้นเปนผลจากการออนคา

ของเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียของเงินไทยตอเงินดอลลารสหรัฐฯ ในรอบ 3 เดือน 

ไตรมาส 2/2565 อยูที่ 34.25 (2/2564: 31.32) หรือ +9.4% 

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

รายไดจากการขายและบริการ   413.0   338.3   44.5   35.1   (10.6)   (4.1)   446.8   369.4   77.4 21.0%
ตนทุนขายและบริการ   (278.2)   (260.5)   (45.8)   (40.1)   10.6   4.1   (313.3)   (296.6)   (16.7) 5.6%
คาเสื่อมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคาร
   และอุปกรณท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม   -  -    -  -    (2.9)   (3.5)   (2.9)   (3.5)   0.6 -17.2%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน   134.8   77.8   (1.3)   (5.1)   (2.9)   (3.5)   130.5   69.2   61.3 88.6%
รายไดอ่ืน   1.4   1.0   0.4 45.7%
คาใชจายในการขาย   (12.1)   (41.0)   28.9 -70.4%
คาใชจายในการบริหาร   (42.4)   (33.6)   (8.8) 26.2%
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น   (20.7)   (1.4)   (19.3) 1358.2%
กําไรอ่ืน   27.0   15.5   11.5 74.1%
ตนทุนทางการเงิน   (3.0)   (3.2)   0.2 -6.6%
กําไรจากการดําเนินงาน   80.7   6.4   74.3 1153.1%
ภาษีเงินได   (11.9)   1.1   (13.0) -1174.3%
กําไรสุทธิสําหรับงวด   68.8   7.5   61.3 811.5%

ธรุกิจถุงยางอนามยัและสารหลอลื่น ธรุกิจกลองกระดาษ
  รายการปรับปรุงในขอมูล  

 ทางการเงินรวม
รวม ขอมูลเปรียบเทียบ

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

2565 & 2564



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 2 

 

คาใชจายในการขาย ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 คิดเปน 2.7% (2/2564: 11.1%) ของยอดขาย ซึ่งปรับตัวลดลง อันเปน

ผลมาจาก ไมมีคาการตลาดและสงเสริมการขายสําหรับสินคา Playboy 

คาใชจายในการบริหาร ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 คิดเปน 9.5% (2/2564: 9.1%) ของยอดขายปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก

กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายพิเศษเก่ียวกับทนายความในเรื่องคดีความกับทาง Playboy ในขณะที่ คาใชจายในการขอใบอนุญาต

ลดลง  

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 มีจํานวน 20.7 ลานบาท (2/2564: 1.4 ลานบาท)  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น คํานวณจากยอดลูกหน้ีท่ีคาดวาจะเก็บเงินไมได โดยมากเปนสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐฯ ดังน้ัน จากการออนคาของเงินบาทไทยเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ กลุมบริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนดานเครดิต          

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้น อันเปนผลจากการปรับปรุงมูลคาของคาเผื่อฯ ดังกลาวในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ใหเปนเงินบาทไทย 

ดวยอัตรา ณ วันสิ้นงวด 

กําไรอื่น ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 มีจํานวน 27.0 ลานบาท (2/2564: 15.5 ลานบาท)  รายการหลักในกําไรอื่น คอื กําไร

สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงในรอบ 3  เดือน ไตรมาส 2/2565 กลุมบริษัทฯ ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงข้ึน เน่ืองจาก

การออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง

ในการปรับมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวด อีกทั้งการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา 

สามารถชวยลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน        

ภาษีเงินได ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 2/2565 แสดงเปนคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 11.9 ลานบาท (2/2564: รายไดภาษีเงินได 

1.1 ลานบาท) เน่ืองจากสิทธิประโยชนดานการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ หน่ึงบัตร                

ไดหมดอายุ มีผลใหกําไรของบริษัทฯ ตองเสียภาษีเงนิไดฯ ในอัตรา 10% (2/2564: ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดฯ) 

 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 
 

 

 

 
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ          888.4          706.2            91.9          105.3          (14.9)            (8.0)          965.3          803.4          161.9 20.1%
ตนทุนขายและบริการ          (615.3)          (537.2)           (92.3)           (91.5)           14.9             8.0          (692.7)          (620.7)           (72.0) 11.6%
คาเสื่อมราคาสวนเพ่ิมสําหรับอาคาร
   และอุปกรณท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม  -        -        -        -                  (5.8)            (6.3)             (5.8)             (6.3)              0.5 -8.0%
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน          273.1          169.0             (0.4)            13.7            (5.8)            (6.3)          266.8          176.4            90.4 51.3%
รายไดอ่ืน              3.3              2.8              0.5 18.1%
คาใชจายในการขาย           (29.1)           (77.5)            48.4 -62.4%
คาใชจายในการบริหาร           (86.5)           (59.5)           (27.0) 45.5%
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน           (19.6)             (1.8)           (17.8) 992.5%
กําไรอ่ืน            27.9            43.1           (15.2) -35.3%
ตนทุนทางการเงิน             (6.5)             (6.3)             (0.2) 3.1%
กําไรจากการดําเนินงาน          156.3            77.2            79.1 102.4%
ภาษีเงินได           (19.3)             (0.1)           (19.2) 28638.8%
กําไรสุทธิสําหรับงวด          137.1            77.2            59.9 77.6%

2565 & 2564

งบการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

ธรุกิจถงุยางอนามัยและสารหลอล่ืน ธรุกิจกลองกระดาษ
รายการปรับปรุงในขอมลูทาง

การเงินรวม
รวม ขอมลูเปรียบเทียบ



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 3 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 965.3 ลานบาท 

(2/2564: 803.4 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 161.9 ลานบาท (+20.1%) โดยมาจากธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นที่มียอดขาย

เพ่ิมข้ึน 182.2 ลานบาท ในขณะที่ ยอดขายสาํหรับธุรกิจกลองกระดาษ ลดลง 13.4 ลานบาท  

 

กําไรข้ันตนของกลุมบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565  คิดเปน 27.6% (2/2564: 22.0%) ของยอดขาย กําไรขั้นตน 

(รอยละ) ปรับตัวสูงข้ึนเปนผลจากการออนคาของเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียของเงิน

ไทยตอเงินดอลลารสหรัฐฯ ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 อยูที่ 33.53 (2/2564: 30.62) หรือ +9.5% อยางไรก็ตาม                 

ดวยกําไรขั้นตนของธุรกิจกลองกระดาษ ลดลง 13% สงผลตอภาพรวมกําไรขั้นตน เชนกัน 

คาใชจายในการขาย ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 คิดเปน 3.0% (2/2564: 9.7%) ของยอดขาย ซ่ึงปรบัตัวลดลง อันเปนผล

มาจาก ไมมคีาการตลาดและสงเสริมการขายสําหรบัสินคา Playboy 

คาใชจายในการบรหิาร ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 คดิเปน 9.0% (2/2564: 7.4%) ของยอดขาย ปรบัตัวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก

กลุมบรษิัทฯ มีคาใชจายพิเศษเก่ียวกับทนายความในเรื่องคดีความกับทาง Playboy  

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 มีจํานวน 19.6 ลานบาท (2/2564: 1.8 ลานบาท)  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น คํานวณจากยอดลูกหน้ีท่ีคาดวาจะเก็บเงินไมได โดยมากเปนสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐฯ ดังนั้น ผลจากการออนคาของเงินบาทไทยเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ กลุมบริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนดานเครดิต 

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้น อันเปนผลจากการปรับปรุงมูลคาของคาเผื่อฯ ดังกลาวในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ใหเปนเงินบาทไทย 

ดวยอัตรา ณ วันสิ้นงวด 

 

กําไรอ่ืน ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 แสดงเปนกําไร จํานวน 27.9 ลานบาท (2/2564: 43.1 ลานบาท)  รายการหลักใน

กําไรอื่น คอื กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 กลุมบริษัทฯ ไดกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการออนคาของเงินบาทไทย เม่ือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยเฉพาะกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนที่              

ยังไมเกิดขึ้นจริงในการปรบัมูลคาลูกหน้ีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวด อีกทั้งการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา สามารถชวยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน        

ภาษีเงินได ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 แสดงเปนคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 19.3 ลานบาท (2/2564: 0.1 ลานบาท) 

ปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากสิทธิประโยชนดานการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ หน่ึงบัตร             

ไดหมดอายุ มีผลใหกําไรของบริษัทฯ ตองเสียภาษีเงินไดฯ ในอัตรา 10% (2/2564: ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 4 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
 

กลุมบรษิัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ ไตรมาส 2/2565 จํานวน 983.6 ลานบาท (2564: 899.3 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น 84.3       ลาน

บาท (+9.4%) มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้น ของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(สุทธิ) จํานวน 18.5 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดขายรวมสูงข้ึน      

ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2/2565 อีกทั้ง กลุมบรษิัทฯ ยังสามารถเก็บชําระหนี้คงคางจากลูกหน้ีไดดีข้ึนกวาที่ผานมา 

2. การเพ่ิมขึ้น ของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 65.1 ลานบาท เน่ืองจาก กลุมบริษัทฯ เตรียมวัตถุดิบหลักและซิลิโคน    

เพิ่มมากขึ้น เพ่ือปองกันความเส่ียงดานราคาที่ปรบัสูงข้ึน 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ไตรมาส 2/2565 จํานวน 720.6 ลานบาท (2564: 698.8 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 21.8 ลานบาท (+3.1%) 

มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้น ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) จํานวน 24.5 ลานบาท โดยมีสาเหตุจาก เคร่ืองจักรและอุปกรณที่ซื้อ

เขามาในระหวางงวด จํานวน 68.1 ลานบาท (สวนมากในบริษัทยอย) หักกลบกับ คาเส่ือมราคาสําหรับงวด จํานวน 

44.3 ลานบาท 

2. การลดลงของ สินทรัพยสิทธิการใช (สุทธิ) จํานวน 6.1 ลานบาท อันเปนผลมาจากคาเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนระหวางงวด 

 

 

 

 

30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน         983.6         899.3           84.3 9.4%
สินทรัพยไมหมุนเวียน         720.6         698.8           21.8 3.1%
รวมสินทรัพย       1,704.2       1,598.1         106.1 6.6%

หน้ีสินหมุนเวียน         742.3         770.0          (27.7) -3.6%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         104.5         107.8            (3.3) -3.1%
รวมหน้ีสิน         846.8         877.8          (31.0) -3.5%

ทุนจดทะเบียน ท่ีออกและชําระแลวเต็มมูลคา         300.0         300.0                -                - 
สวนเกินมูลคาหุน(สุทธิ)         378.3         549.1         (170.8)                - 
กําไร(ขาดทุน)สะสม
   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย                -           30.0          (30.0)                - 
   - ยังไมไดจัดสรร         180.3         (157.5)         337.8 -214.5%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (1.1)            (1.2)             0.1 -3.9%
รวมสวนของเจาของ         857.5         720.4         137.1 19.0%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       1,704.2       1,598.1         106.1 6.6%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2565 & 2564



 

                                                              บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

 

หนาท่ี 5 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ ไตรมาส 2/2565 จํานวน 742.3 ลานบาท (2564: 770.0 ลานบาท) ลดลง 27.7 ลานบาท (-3.6%)                 

มาจาก 

1. การลดลง ของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร และสวนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงปของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

จํานวน 40.7 ลานบาท และ 39.9 ลานบาท ตามลาํดับ อันเปนการชําระตามรอบครบกําหนด 

2. การเพ่ิมขึ้น ของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน จํานวน 39.6 ลานบาท เน่ืองมาจากมีการซ้ือวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น  

3. การเพ่ิมข้ึน ของภาษีเงินไดคางจาย จํานวน 10.9 ลานบาท เน่ืองจากสิทธิประโยชนดานการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ของบัตรสงเสริมการลงทุนหมดอายุ 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ ไตรมาส 2/2565 จํานวน 104.5 ลานบาท (2564: 107.8 ลานบาท) ลดลง 3.3 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลง ของหน้ีสินตามสัญญาเชา (สุทธิ) จํานวน 5.3 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการจายชําระตามสัญญา 

2. การเพ่ิมขึ้น ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 3.1 ลานบาท เน่ืองจากการต้ังคาใชจายตามรายงานของ นัก

คณติศาสตรประกันภัย 
 

สวนของเจาของ ณ ไตรมาส 2/2565 มีจํานวน 857.4 ลานบาท (2564: 720.3 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น จํานวน 137.1 ลานบาท              

ซ่ึงเกิดจาก กลุมบรษิัทฯ มีกําไรสุทธิในรอบ 6 เดือน จํานวน 137.1 ลานบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

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

           นายสเุมธ  มาสิลรัีงสี 

             กรรมการบรหิารฝายบัญชีและการเงิน 

                 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

                        บรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
 


