บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

16.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

16.1

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

16.1.1 ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2536 ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ก่อตังบริ
้ ษัทฯ ขึ ้นเพื่อรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำกน ้ำยำงธรรมชำติตำมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ (OEM) โดยโรงงำนแรกของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้ วยกำลังกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัยติดตังเริ
้ ่ มแรกที่ 60 ล้ ำนชิ ้นต่อปี
ต่อมำในปี 2541 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มเข้ ำร่ วมงำนประมูลเพื่อผลิตถุงยำงอนำมัยให้ แก่ องค์กรภำครั ฐ และองค์ กรเอกชน
(NGOs) จำกควำมสำเร็ จของบริ ษัทฯ ในกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ อีกทังบริ
้ ษัทฯ เห็นโอกำส
ในกำรเติบโตของธุรกิจ ในปี 2542 บริ ษัทฯ จึงเริ่ มผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของ
บริ ษัทฯ เป็ นครัง้ แรก
ต่อมำในปี 2546 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มรับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลื่น และในปี 2551 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลื่น
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM เป็ นครัง้ แรก หลังจำกนันในปี
้
2554 บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย
และเจลหล่อลื่นให้ กับลูกค้ ำ United Medical Devide ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PLAYBOY® ทัว่ โลก และเป็ นผู้จดั จำหน่ำย
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
จำกยอดขำยที่เติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทฯ จึงเริ่ ม สร้ ำงโรงงำนใหม่ที่นิคมอุตสำหกรรมปิ่ นทอง จังหวัดชลบุรี ในปี
2552 โดยโรงงำนปิ่ นทองได้ เริ่ มดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2553 ด้ วยกำลังกำรผลิตติดตังเริ
้ ่ มแรก 256 ล้ ำนชิ ้นต่อปี และทยอย
เพิ่มจนมีกำลังกำรผลิตติดตัง้ 1,533 ล้ ำนชิ ้นต่อปี ในปี 2555
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยที่มีประสบกำรณ์มำนำนกว่ำ 22 ปี โดยโรงงำนของบริ ษัทฯ มี
กำลังกำรผลิตติดตังรวม
้
1,959 ล้ ำนชิ ้นต่อปี และมีประสบกำรณ์ผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลื่นมำนำนกว่ำ 13 ปี โดยมีขนำด
กำลังกำรผลิตติดตังเจลหล่
้
อลืน่ ทังหมด
้
500 ตันต่อปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง โดย
กำรเพิ่มสี กลิน่ และรูปทรงที่แตกต่ำงกัน เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรถุงยำงอนำมัยจำกน ้ำยำงธรรมชำติของผู้บริ โภค
สำหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ
2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำเท่ำกับ 1,053.2 ล้ ำนบำท 1,182.4 ล้ ำนบำท 1,302.2 ล้ ำนบำท 306.6 ล้ ำนบำท และ
290.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 96.5 ล้ ำนบำท 108.6 ล้ ำนบำท 234.0 ล้ ำนบำท 55.1 ล้ ำนบำท และ 49.6
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
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ทังนี
้ ้ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้น โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้นในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำยบำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ (2) ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จำกกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำก
บริ ษัทฯ ได้ รับชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรู ปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ และ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง ส่งผลให้
บริ ษัทฯ มีอัตรำกำไรขัน้ ต้ น และอัตรำกำไรสุทธิ ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้ นของบริ ษัทฯ สำหรั บช่วงเวลำ
ดังกล่ำวคิดเป็ นร้ อยละ 20.4 ร้ อยละ 25.4 และร้ อยละ 31.1 ตำมลำดับ และอัตรำกำไรสุทธิ คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ร้ อยละ 9.2 และ
ร้ อยละ 18.0 ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ดี สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูล โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ สำหรับงวดสำม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 และร้ อยละ 29.0 ตำมลำดับ และอัตรำกำไรสุทธิ คิดเป็ น
ร้ อยละ 18.0 และร้ อยละ 17.1 ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,229.5 ล้ ำน
บำท 1,199.1 ล้ ำนบำท 1,147.6 ล้ ำนบำท และ 1,225.6 ล้ ำนบำท และมีหนี ้สินรวมเท่ำกับ 803.8 ล้ ำนบำท 683.1 ล้ ำนบำท
528.2 ล้ ำนบำท และ 662.2 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 425.7 ล้ ำนบำท 516.0 ล้ ำนบำท 619.4
ล้ ำนบำท และ 563.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทำให้ บริ ษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 ปี 2557
ปี 2558 และ 31 มีนำคม 2559 คิดเป็ น 1.9 เท่ำ 1.3 เท่ำ 0.9 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ตำมลำดับ
16.1.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
16.1.2.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรั บปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสาม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(1)

รายได้ จากการขายสินค้ า

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงปริ มำณขำย/รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ ของบริ ษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
รายได้ จากการขายสินค้ า
2556
2557
2558
2558
2559
ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท
ปริมำณขำย/ รำยได้ จำกกำร
889.7 1,030.7 921.0 1,162.2 942.0 1,271.9 248.2 304.7 196.7 284.3
ขำยถุงยำงอนำมัย
รำยได้ จำกกำรขำยเจลหล่อ
21.2
19.1
29.8
1.7
6.0
ลื่น
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
2556
2557
2558
2558
2559
ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท ล้ านชิน้ ล้ านบาท
1.2
1.1
0.5
0.1
0.2
1,053.2
1,182.4
1,302.2
306.6
290.5
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ จากการขายสินค้ า

รำยได้ อื่นๆ1
รายได้ จากการขายสินค้ า
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 รำยได้ อื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยวัตถุดิบ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ เท่ำกับ 1,053.2 ล้ ำน
บำท 1,182.4 ล้ ำนบำท และ 1,302.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 129.2 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 12.3 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น
119.8 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 10.1 ในปี 2558 ทัง้ นี ้ ปริ มำณขำยถุงยำงอนำมัย ที่เพิ่มขึน้ เป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญที่ส่งผลให้
รำยได้ ในกำรขำยของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น โดยสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีปริ มำณกำร
ขำยถุงยำงอนำมัยเท่ำกับ 889.7 ล้ ำนชิ ้น 921.0 ล้ ำนชิ ้น และ 942.0 ล้ ำนชิ ้น ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 31.3 ล้ ำนชิ ้น หรื อร้ อยละ 3.5
ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 21.0 ล้ ำนชิ ้น หรื อร้ อยละ 2.3 ในปี 2558
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ เท่ำกับ 306.6 ล้ ำน
บำท และ 290.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 16.1 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 5.3 ในปี 2559 สอดคล้ องกับกำรลดลงของปริ มำณ
จำหน่ำยถุงยำงอนำมัยจำกธุรกิจงำนประมูล
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยได้ ของบริ ษัทฯ จำแนกตำมลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และแหล่งที่มำของรำยได้
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
รายได้ จากการขาย
สินค้ า
2556
2557
2558
2558
2559
1
1
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถุงยางอนามัยและเจลหล่ อลื่น ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า OnetouchTM
ในประเทศ
42.3
4.0
55.0
4.7
51.4
3.9
15.2
5.0
18.3
6.3
ต่ำงประเทศ
5.5
0.5
3.7
0.3
4.1
0.3
2.1
0.7
2.2
0.8
รวมรำยได้ จำกธุรกิจผลิต
47.8
4.5
58.7
5.0
55.5
4.3
17.4
5.7
20.5
7.1
และจำหน่ำยถุงยำง
อนำมัยและเจลหล่อลื่น
ภำยใต้ เครื่องหมำย
กำรค้ ำ OnetouchTM
ธุรกิจรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่ อลื่น (OEM)
ในประเทศ
20.6
2.0
25.7
2.2
20.7
1.6
6.5
2.1
6.6
2.3
ต่ำงประเทศ
639.1
60.7 662.0
56.0 904.5
69.5 163.8
53.4 222.1
76.5
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
รายได้ จากการขาย
สินค้ า
2556
2557
2558
2558
2559
1
1
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
รวมรำยได้ จำกธุรกิจรับจ้ ำง 659.7
62.6 687.7
58.2 925.2
71.1 170.3
55.5 228.8
78.8
ผลิตถุงยำงอนำมัยและ
เจลหล่อลื่น (OEM)
ธุรกิจงานประมูล (Tender)
ในประเทศ
38.2
3.6
5.2
0.4
22.6
1.7
6.9
2.2
ต่ำงประเทศ
306.3
29.1 429.7
36.3 298.5
22.9 111.9
36.5
41.0
14.1
รวมรำยได้ จำกธุรกิจงำน
344.5
32.7 434.9
36.8 321.0
24.7 118.8
38.8
41.0
14.1
ประมูล (Tender)
อื่นๆ 2
1.2
0.1
1.1
0.1
0.5
0.0
0.1
0.0
0.2
0.1
รวมรายได้ จากการขาย 1,053.2 100.0 1,182.4 100.0 1,302.2
100.0 306.6 100.0 290.5 100.0
สินค้ า
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
2
รำยได้ อื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยวัตถุดิบ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) รำยได้ จำกธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อ
ลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM (2) รำยได้ จำกธุรกิจรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) และ (3)
รำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูล (Tender) โดยรำยได้ หลักของบริ ษัทฯ มำจำกธุรกิจรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น
(OEM) คิดเป็ นร้ อยละ 62.6 ร้ อยละ 58.2 และร้ อยละ 71.1 ของรวมรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำสำหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และคิดเป็ นร้ อยละ 55.5 และร้ อยละ 78.8 ของรวมรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำสำหรับ งวดสำม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
(ก)

รายได้ จ ากการผลิ ต และจ าหน่ ายถุ ง ยางอนามั ย และเจลหล่ อ ลื่ น ภายใต้ เ ครื่ องหมายการค้ า
OnetouchTM

ตำรำงต่อ ไปนี แ้ สดงรำยได้ จำกกำรผลิต และจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อ ลื่น ภำยใต้ เ ครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM จำแนกตำมประเภทผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มำของบริ ษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ
2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
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สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
รายได้ จากการผลิตและ
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
มีนาคม
จาหน่ ายถุงยางอนามัย
2556
2557
2558
2558
2559
และเจลหล่ อลื่น ภายใต้
เครื่องหมายการค้ า ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
OnetouchTM
รายได้ จากการผลิตและจาหน่ ายถุงยางอนามัย ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า OnetouchTM
ประเทศไทย
42.1
88.1
54.5
92.8
50.5
91.1
15.1
86.9
18.0
87.8
ต่ำงประเทศ
- กลุม่ ประเทศ CLMV
5.4
11.4
3.5
6.0
4.1
7.3
2.1
12.3
0.7
3.3
- ประเทศอื่น
1.6
7.7
รวมต่ำงประเทศ
5.4
11.4
3.5
6.0
4.1
7.3
2.1
12.3
2.2
10.9
รวมรำยได้ จำกกำรผลิต
47.6
99.4
58.0
98.8
54.6
98.4
17.2
99.2
20.2
98.8
และจำหน่ำยถุงยำง
อนำมัย ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM
รายได้ จากการผลิตและจาหน่ ายเจลหล่ อลื่น ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า OnetouchTM
ในประเทศ
0.2
0.5
0.5
0.9
0.9
1.6
0.1
0.8
0.2
1.2
ต่ำงประเทศ
0.0
0.1
0.2
0.3
รวมรำยได้ จำกกำรผลิต
0.3
0.6
0.7
1.2
0.9
1.6
0.1
0.8
0.2
1.2
และจำหน่ำยเจลหล่อ
ลื่น ภำยใต้ เครื่องหมำย
กำรค้ ำ OnetouchTM
รวมรายได้ จากการผลิต
47.8 100.0
58.7 100.0
55.5
100.0
17.4 100.0
20.5 100.0
และจาหน่ ายถุงยาง
อนามัยและเจลหล่ อ
ลื่น ภายใต้
เครื่องหมายการค้ า
OnetouchTM
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM

รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ
ส่วนใหญ่ มำจำกรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศ โดย
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศไทยคิดเป็ นร้ อยละ 88.1 ร้ อยละ 92.8 และร้ อยละ 91.1 ของรำยได้ รวมจำกกำร
ผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ตำมลำดับ และสำหรับงวดสำมเดือน
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สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM ในประเทศไทยคิดเป็ นร้ อยละ 86.9 และร้ อยละ 87.8 ของรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และ
เจลหล่อลืน่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ที่จะขยำยกำรส่งออกไปยัง ต่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กลุ่มประเทศ
CLMV และประเทศที่บริ ษัทฯ ยังไม่เคยส่งออก โดยสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มี
รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในกลุม่ ประเทศ CLMV รวมแล้ วคิด
เป็ นร้ อยละ 11.4 ร้ อยละ 6.0 และร้ อยละ 7.3 ของรำยได้ รวมจำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ตำมลำดับ และสำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 คิดเป็ นร้ อยละ
12.3 และร้ อยละ 3.3 ของรำยได้ รวมจำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM
ในประเทศไทย รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM สำหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 42.1 ล้ ำนบำท 54.5 ล้ ำนบำท และ 50.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น
12.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 29.4 ในปี 2557 และลดลง 4.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 7.3 ในปี 2558 โดยรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ที่มี
ปริ มำณสินค้ ำขำยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ รุ่นแฮปปี ้ รุ่นมิกซ์ 3 และรุ่นแม๊ กซ์ ดอท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศไทยเท่ำกับ 15.1 ล้ ำนบำท และ 18.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 2.9 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 19.3 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดในที่ 31 มีนำคม 2559 โดยรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มำณสินค้ ำขำยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้ แก่ รุ่นแฮปปี ้ รุ่นมิกซ์ 3 และรุ่นแม๊ กซ์ ดอท
ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมีสำเหตุสำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศไทย เพิ่มขึ ้น 12.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 29.4 โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำก (1) ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มขำยถุงยำงอนำมัยรุ่ น ใหม่คือรุ่ นอินสไปรัลผ่ำนผู้จดั จำหน่ำย และ (2)
ควำมสำเร็ จในกำรร่ วมกันกำหนดกลยุทธ์ กำรตลำดร่ วมกับผู้จดั จำหน่ำยในประเทศ ซึ่งทำให้ สำมำรถเข้ ำถึงช่อง
ทำงกำรจัดจำหน่ำยได้ อย่ำงทัว่ ถึงมำกขึ ้น
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศไทย ลดลง 4.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 7.3 โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำกในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ หยุดจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยรุ่ นอินสไปรัลผ่ำนร้ ำนสะดวกซื ้อ 7-eleven (แต่ยงั คงขำย
ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยอื่น)
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‐ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศไทย เพิ่มขึ ้น 2.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 19.3 โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มจำหน่ำยถุงยำงอยำมัย รุ่นใหม่คือซีโร่ ซีโร่ ทรี
003 ผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยซึง่ ได้ รับกำรตอบรับค่อนข้ ำงดี
ในต่ำงประเทศ รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM สำหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 5.4 ล้ ำนบำท 3.5 ล้ ำนบำท และ 4.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 1.9
ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 35.7 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 0.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 16.4 ในปี 2558 โดยรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มำณ
สินค้ ำขำยสูงสุด ได้ แก่ รุ่นแฮปปี ้ และรุ่นสตรอเบอรี่
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM จำกต่ำงประเทศเท่ำกับ 2.1 ล้ ำนบำท และ 2.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 0.1 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 5.1 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มำณสินค้ ำขำยสูงสุด ได้ แก่ รุ่นแฮป
ปี ้ และรุ่นโซลูชนั่
ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมีสำเหตุสำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM จำกต่ำงประเทศ ลดลง 1.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 35.7 เนื่องจำกบริ ษัทฯ
อยู่ระหว่ำงพิจำรณำเปลี่ยนผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำรำยใหม่เพื่อทำกำรตลำดและกำรกระจำยสินค้ ำ ของบริ ษัทฯ ใน
ประเทศเวียดนำม
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM จำกต่ำงประเทศ เพิ่มขึ ้น 0.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 16.4 โดยมีสำเหตุ
หลักมำจำกบริ ษัทฯ เริ่ มมีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM
จำกประเทศกัมพูชำเป็ นปี แรก
‐ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM จำกต่ำงประเทศ เพิ่มขึ ้น 0.1 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 5.1 โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกบริ ษัทฯ เริ่ มมีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM จำก
ประเทศใหม่ คือ ประเทศอียิปต์ ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรทำกำรตลำดของบริ ษัทฯ แม้ ว่ำในงวดสำมเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM จำกประเทศกัมพูชำ และประเทศลำวลดลงก็ตำม
นอกจำกนี ้ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศ
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ไทย เท่ำกับ 0.2 ล้ ำนบำท 0.5 ล้ ำนบำท 0.9 ล้ ำนบำท 0.1 ล้ ำนบำท และ 0.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ร้ อย
ละ 0.9 ร้ อยละ 1.6 ร้ อยละ 0.8 และร้ อยละ 1.2 ของรวมรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM
เป็ นรำยได้ สว่ นน้ อยของบริ ษัทฯ และกำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มีนยั สำคัญ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลืน่ ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM จำกต่ำงประเทศเท่ำกับ 40,743.0 บำท และ 0.2 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อย 0.1 และร้ อยละ
0.3 ของรวมรำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM โดย
รำยได้ ดงั กล่ำวเป็ นรำยได้ สว่ นน้ อยของบริ ษัทฯ และกำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีรำยได้
จำกกำรผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ
งวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
(ข)

รายได้ จากการรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่ อลื่น (OEM)

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) จำแนกตำมแหล่งที่มำของรำยได้
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2558
รายได้
ร้ อยละ1
รายได้
ร้ อยละ1
รายได้
ร้ อยละ1
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัย
ประเทศไทย
20.6
3.1
25.6
3.7
20.6
2.2
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
285.9
43.3
353.5
51.4
512.6
55.4
ทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำ
95.1
14.4
86.4
12.6
134.8
14.6
ใต้
ทวีปแอฟริกำ
135.3
20.5
83.9
12.2
125.0
13.5
ทวีปยุโรป
77.5
11.7
94.1
13.7
77.1
8.3
ทวีปออสเตรเลีย
25.1
3.8
25.7
3.7
33.2
3.6
รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
639.4
96.9
669.4
97.3
903.3
97.6
ถุงยำงอนำมัย
รายได้ จากการรับจ้ างผลิตเจลหล่ อลื่น
ประเทศไทย
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ต่ำงประเทศ
20.3
3.1
18.3
2.7
21.9
2.4
รวมรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
20.3
3.1
18.3
2.7
21.9
2.4
เจลหล่อลื่น
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
ถุงยางอนามัย
และเจลหล่ อลื่น (OEM)
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รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
ถุงยางอนามัย
และเจลหล่ อลื่น (OEM)

สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2558
1
1
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ1
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
659.7
100.0
687.7
100.0
925.2
100.0

รวมรายได้ จากการรั บ จ้ าง
ผลิตถุงยางอนามัยและเจล
หล่ อลื่น (OEM)
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM)

รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำง
ผลิตถุงยำงอนำมัยให้ แก่ลกู ค้ ำในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ลูกค้ ำจำกทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ และลูกค้ ำใน
ทวีปแอฟริ กำ โดยสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำง
อนำมัยจำก (1) ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) คิดเป็ นร้ อยละ 43.3 ร้ อยละ 51.4 และร้ อยละ 55.4 ของรำยได้ รวมจำกกำร
รับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ (OEM) ตำมลำดับ (2) ทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 14.4 ร้ อยละ
12.6 และร้ อยละ 14.6 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ตำมลำดับ และ (3) ทวีป
แอฟริ กำ คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 ร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 13.5 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่
(OEM) ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำกทวีปยุโรป จำกทวีปออสเตรเลีย และจำกประเทศ
ไทย โดยสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำก
(1) ทวีปยุโรป คิดเป็ นร้ อยละ 11.7 ร้ อยละ 13.7 และร้ อยละ 8.3 ของรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่
(OEM) ตำมลำดับ (2) ทวีปออสเตรเลีย คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 3.6 ของรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำง
อนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ตำมลำดับ และ (3) ประเทศไทย คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 ร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 2.2 ของรำยได้
จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ (OEM) ตำมลำดับ
ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 285.9 ล้ ำนบำท 353.5 ล้ ำนบำท และ 512.6 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 67.6 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 23.6 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 159.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 45.0 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมี
สำเหตุสำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำก
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) เพิ่มขึ ้น 67.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 23.6 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริ ษัทฯ มี
รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำกลูกค้ ำในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศปำกีสถำน ที่
เพิ่มขึ ้น โดยในปี 2557 ลูกค้ ำในประเทศจีนสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ถุงยำงอนำมัยชนิดบำงพิเศษ
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‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำก
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) เพิ่มขึ ้น 159.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 45.0 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มี
รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำก (1) ลูกค้ ำในประเทศจีนเพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรรับจ้ ำงผลิต
ถุงยำงอนำมัยแบบบำงชนิดบำงพิเศษ และ (2) ลูกค้ ำในประเทศปำกีสถำนจำกกำรเพิ่มจำนวนรุ่ นของถุงยำง
อนำมัยที่วำ่ จ้ ำงบริ ษัทฯ ผลิต
ในทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 95.1 ล้ ำนบำท 86.4 ล้ ำนบำท และ 134.8 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 8.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ
9.1 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 48.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 56.1 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมีสำเหตุ
สำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำก
ทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ ลดลง 8.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 9.1 ในปี 2557 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่
บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยลดลงในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยจำก
ทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ เพิ่มขึ ้น 48.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 56.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ มี
รำยได้ จำกกำรรั บจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มจำกลูกค้ ำในประเทศสหรั ฐอเมริ กำ เนื่องจำกลูกค้ ำในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำสำมำรถขยำยตลำดได้ อย่ำงต่อเนื่องและสร้ ำงยอดขำยที่สงู ขึ ้น และ (2) ลูกค้ ำในประเทศเวนำซู
เอลำเพิ่มจำนวนรุ่นถุงยำงอนำมัยที่วำ่ จ้ ำงให้ บริ ษัทฯ ผลิต
ในทวีปแอฟริ กำ รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ
2558 เท่ำกับ 135.3 ล้ ำนบำท 83.9 ล้ ำนบำท และ 125.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 51.3 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 38.0 ในปี
2557 และเพิ่มขึ ้น 41.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 48.9 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมีสำเหตุสำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวี ป แอฟริ กำ ลดลง 51.3 ล้ ำ นบำท หรื อ ร้ อยละ 38.0 ในปี 2557 โดยมี สำเหตุหลักมำจำกลูก ค้ ำ ในประเทศ
เอธิโอเปี ยสำรองสินค้ ำไว้ เป็ นจำนวนมำกในปี 2556 จึงชะลอกำรสัง่ ซื ้อในปี 2557
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวีปแอฟริ กำ เพิ่มขึ ้น 41.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 48.9 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ ได้ รับกำรว่ำจ้ ำงผลิต
ถุงยำงอนำมัยจำกลูกค้ ำรำยใหม่ในประเทศไนจีเรี ย
ในทวีปยุโรป รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
เท่ำกับ 77.5 ล้ ำนบำท 94.1 ล้ ำนบำท และ 77.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 16.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 21.5 ในปี 2557 และ
ลดลง 17.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 18.1 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมีสำเหตุสำคัญ ดังนี ้
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‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวีปยุโรป เพิ่มขึ ้น 16.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 21.5 ในปี 2557 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกทำงบริ ษัทฯ สำมำรถเปิ ด
ตลำดใหม่ได้ ที่ประเทศลัตเวีย และลูกค้ ำในประเทศลัตเวียสำมำรถขยำยตลำดได้ อย่ำงต่อเนื่องและสร้ ำงยอดขำย
ที่สงู ขึ ้น
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวีปยุโรป ลดลง 17.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 18.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
ถุงยำงอนำมัยจำกลูกค้ ำในประเทศอิตำลี และประเทศสเปนลดลง
ในทวีปออสเตรเลีย รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ
2558 เท่ำกับ 25.1 ล้ ำนบำท 25.7 ล้ ำนบำท และ 33.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 0.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 2.5 ในปี 2557
และเพิ่มขึ ้น 7.5 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 29.1 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมีสำเหตุสำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวีปออสเตรเลีย เพิ่มขึ ้น 0.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 2.5 ในปี 2557 ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มี
นัยสำคัญ
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวีปออสเตรเลีย เพิ่มขึ ้น 7.5 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 29.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำง
ผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มจำกลูกค้ ำในประเทศออสเตรเลียจำกกำรที่ลกู ค้ ำรำยดังกล่ำวประสบควำมสำเร็ จในกำร
เพิ่มยอดขำยจำกกำรทำกำรตลำดโฆษณำสินค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
ในประเทศไทย รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
เท่ำกับ 20.6 ล้ ำนบำท 25.6 ล้ ำนบำท และ 20.6 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 5.1 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 24.6 ในปี 2557 และ
ลดลง 5.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 19.5 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มีนยั สำคัญ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลื่น จำก
ต่ำงประเทศ เท่ำกับ 20.3 ล้ ำนบำท 18.3 ล้ ำนบำท และ 21.9 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.1 ร้ อยละ 2.7 และร้ อย
ละ 2.4 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ในช่วงเวลำดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำร
รับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลืน่ เป็ นรำยได้ สว่ นน้ อยของบริ ษัทฯ และกำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มีนยั สำคัญ
นอกจำกนี ้ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตเจล
หล่อลื่น จำกประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี รำยได้ ดงั กล่ำวเป็ นรำยได้ สว่ นน้ อยของบริ ษัทฯ และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำว
ไม่มีนยั สำคัญ
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ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) จำแนกตำมแหล่งที่มำของรำยได้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
รายได้ จากการรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัย
และเจลหล่ อลื่น (OEM)

สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
รายได้
รายได้
ร้ อยละ1
ร้ อยละ1
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

รายได้ จากการรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัย
ประเทศไทย
6.5
3.8
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
96.3
56.6
ทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้
21.2
12.5
ทวีปแอฟริกำ
17.9
10.5
ทวีปยุโรป
19.0
11.2
ทวีปออสเตรเลีย
8.8
5.2
รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย
169.7
99.7
รายได้ จากการรับจ้ างผลิตเจลหล่ อลื่น
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
0.6
0.3
รวมรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลื่น
0.6
0.3
รวมรายได้ จากการรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัยและ
170.3
100.0
เจลหล่ อลื่น (OEM)
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM)

6.6
112.7
25.7
42.2
34.1
3.9
225.3

2.9
49.3
11.3
18.5
14.9
1.7
98.5

3.4
3.4
228.8

1.5
1.5
100.0

สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย จำก
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) คิดเป็ นร้ อยละ 56.6 และร้ อยละ 49.3 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและ
เจลหล่อลืน่ (OEM) ตำมลำดับ จำกทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 และร้ อยละ 11.3 ของรำยได้ รวมจำก
กำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ตำมลำดับ และจำกทวีปแอฟริ กำ คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 และร้ อยละ 18.5
ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ (OEM) ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำง
อนำมัย จำกทวีปยุโรป คิดเป็ นร้ อยละ 11.2 และร้ อยละ 14.9 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น
(OEM) ตำมลำดับ จำกทวีปออสเตรเลีย คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 และร้ อยละ 1.7 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย
และเจลหล่อลื่น (OEM) ตำมลำดับ จำกประเทศไทย คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 และร้ อยละ 2.9 ของรำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิต
ถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ (OEM) ตำมลำดับ
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ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) รำยได้ จำกกำรรั บจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรั บงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 และ 2559 เท่ำกับ 96.3 ล้ ำนบำท และ 112.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 16.3 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 17.0 ใน
งวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มขึ ้น
จำกลูกค้ ำในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศจีน อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย
จำกลูกค้ ำในประเทศปำกีสถำนลดลง เนื่องจำกลูกค้ ำในประเทศปำกีสถำนยังมีสนิ ค้ ำคงคลังอยูส่ งู ทำให้ ชะลอกำรสัง่ ซื ้อ
ในทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2558 และ 2559 เท่ำกับ 21.2 ล้ ำนบำท และ 25.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 4.5 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 21.3 ในงวด
สำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มขึ ้นจำก
ลูกค้ ำในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ในทวีปแอฟริ กำ รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ
2559 เท่ำกับ 17.9 ล้ ำนบำท และ 42.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 24.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 136.5 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มขึ ้นจำกลูกค้ ำในประเทศ
เอธิโอเปี ย
ในทวีปยุโรป รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
เท่ำกับ 19.0 ล้ ำนบำท และ 34.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 15.1 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 79.5 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มจำกลูกค้ ำในประเทศสเปน และ
ประเทศอิตำลี
ในทวีปออสเตรเลีย รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ
2559 เท่ำกับ 8.8 ล้ ำนบำท และ 3.9 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 4.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 55.3 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกลูกค้ ำในประเทศออสเตรเลียได้ ซื ้อสินค้ ำไปจำนวนมำกในช่วงปลำยปี 2558 จึง
ชะลอกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ ในไตรมำสแรกของปี 2559
ในประเทศไทย รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
เท่ำกับ 6.5 ล้ ำนบำท และ 6.6 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 0.1 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 2.0 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุด วันที่ 31
มีนำคม 2559 ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มีนยั สำคัญ
นอกจำกนี ้ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตเจล
หล่อลื่น จำกต่ำงประเทศ เท่ำกับ 0.6 ล้ ำนบำท และ 3.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.3 และร้ อยละ 1.5 ของ
รำยได้ รวมจำกกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ในช่วงเวลำดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลืน่
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เป็ นรำยได้ สว่ นน้ อยของบริ ษัทฯ และกำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวไม่มีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีรำยได้ จำกกำรรับจ้ ำง
ผลิตเจลหล่อลืน่ จำกในประเทศในช่วงเวลำดังกล่ำว
(ค)

รายได้ จากธุรกิจงานประมูล

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูล สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2558
รายได้ จากธุรกิจงานประมูล
รายได้
รายได้
รายได้
ร้ อยละ1
ร้ อยละ1
ร้ อยละ1
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
รายได้ จากงานประมูลถุงยางอนามัย
ประเทศไทย
38.2
11.1
5.2
1.2
20.6
6.4
ทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำ
141.7
41.1
308.1
70.9
236.2
73.6
ใต้
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
120.1
34.9
29.3
6.7
5.9
1.8
ทวีปแอฟริกำ
41.2
12.0
92.3
21.2
51.3
16.0
ทวีปออสเตรเลีย
2.6
0.8
รำยได้ จ ำกงำนประมูล ถุง ยำง
343.8
99.8
434.9
100.0
314.0
97.8
อนำมัย
รายได้ จากงานประมูลเจลหล่ อลื่น
ประเทศไทย
2.0
0.6
ต่ำงประเทศ
0.7
0.2
5.0
1.6
รวมรำยได้ จำกงำนประมูล เจล
0.7
0.2
7.0
2.2
หล่อลื่น
รวมรายได้ จากงานประมูล
344.5
100.0
434.9
100.0
321.0
100.0
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ จำกงำนประมูล

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจงำนประมูลโดยมีจดุ ประสงค์หลักเพื่อเติมเต็มกำรใช้ กำลังกำรผลิตของบริ ษัทฯ และเพื่อลดต้ นทุน
กำรผลิตสินค้ ำต่อหน่วยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัย
จำกทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ และจำกทวีปแอฟริ กำ โดยสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัย จำกทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 ร้ อยละ 70.9 และ
ร้ อยละ 73.6 ของรำยได้ รวมจำกงำนประมูล ตำมลำดับ และจำกทวีปแอฟริ กำ คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 ร้ อยละ 21.2 และร้ อยละ
16.0 ของรำยได้ รวมจำกงำนประมูล ตำมลำดับ
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สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูล เท่ำกับ 344.5 ล้ ำนบำท
434.9 ล้ ำนบำท และ 321.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 90.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 26.2 ในปี 2557 และลดลง 113.8 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 26.2 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมี สำเหตุสำคัญ ดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัยเพิ่มขึ ้น
90.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 26.2 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัยเพิ่ม ขึ ้น
จำกลูกค้ ำในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ประเทศมำลี ประเทศเอธิโอเปี ย และประเทศปำกีสถำน
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัยลดลง
113.8 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 26.2 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริ มำณกำรเปิ ดประมูลว่ำจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยทัว่
โลกลดลง ทำให้ ภำวะกำรแข่งขันสูงขึ ้น อย่ำงไรก็ดี ในปี 2558 บริ ษัทฯ ขยำยฐำนลูกค้ ำธุรกิจรับจ้ ำงผลิตถุงยำง
อนำมัย (OEM)
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงปริ มำณขำย และรำยได้ จำกงำนประมูล สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ
2559
รายได้ จากธุรกิจงานประมูล
รายได้ จากงานประมูลถุงยางอนามัย
ประเทศไทย
ทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
ทวีปแอฟริกำ
ทวีปยุโรป
รำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัย
รายได้ จากงานประมูลเจลหล่ อลื่น
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
รวมรำยได้ จำกงำนประมูลเจลหล่อลื่น
รวมรายได้ จากงานประมูล
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ จำกงำนประมูล

สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
รายได้
รายได้
ร้ อยละ1
ร้ อยละ1
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
5.8
107.8
4.1
117.8

4.9
90.7
3.5
99.1

21.0
17.7
38.7

51.2
43.2
94.4

1.0
1.0
118.8

0.9
0.9
100.0

2.3
2.3
41.0

5.6
5.6
100.0

สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัยจำกทวีปอเมริ กำ
เหนือและอเมริ กำใต้ ประเทศไทย และจำกทวีปแอฟริ กำ คิดเป็ นร้ อยละ 90.7 ร้ อยละ 4.9 และร้ อยละ 3.5 ของรำยได้ รวมจำก
งำนประมูล ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูลถุงยำงอนำมัย
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จำกทวีปอเมริ กำเหนือและอเมริ กำใต้ และจำกทวีปแอฟริ กำ คิดเป็ นร้ อยละ 51.2 และร้ อยละ 43.2 ของรำยได้ รวมจำกงำน
ประมูล ตำมลำดับ โดยรำยได้ สว่ นที่เหลือในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 เป็ นรำยได้ จำกงำนประมูลเจลหล่อลื่น
จำกต่ำงประเทศ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงำนประมูล เท่ำกับ 118.8 ล้ ำน
บำท และ 41.0 ล้ ำนบำท ลดลง 77.8 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 65.5 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกปริ มำณกำรเปิ ดประมูลว่ำจ้ ำงผลิต
ถุงยำงอนำมัยทัว่ โลกลดลง ทำให้ ภำวะกำรแข่งขันสูงขึ ้น อย่ำงไรก็ดี ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ
ขยำยธุ ร กิ จ รั บ จ้ ำงผลิ ต ถุง ยำงอนำมัย (OEM) และธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยถุง ยำงอนำมัย ภำยใต้ เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM
(2)

ต้ นทุนสินค้ าขาย

ต้ นทุนสินค้ ำขำยหลักของบริ ษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 ประกอบด้ วย (1) ค่ำแรง คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 15 - 18 ของต้ นทุนกำรผลิตทังหมด
้
(2) น ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 10 - 15 ของต้ นทุนกำรผลิตทังหมด
้
(3) บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดเป็ น
ประมำณร้ อยละ 14 - 18 ของต้ นทุนกำรผลิตทังหมด
้
และ (4) ฟอยล์ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 11 - 14 ของต้ นทุนกำรผลิต
ทังหมด
้
สำหรั บปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนสินค้ ำขำย เท่ำกับ 837.9 ล้ ำนบำท
882.5 ล้ ำนบำท และ 897.8 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ต้ นทุนสินค้ ำขำยที่เพิ่มขึ ้น 44.5 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 5.3 ในปี 2557
และเพิ่มขึ ้น 15.3 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 1.7 ในปี 2558 สอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีต้นทุนสินค้ ำขำย เท่ำกับ 212.8 ล้ ำนบำท และ
206.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ต้ นทุนสินค้ ำขำยที่ลดลง 6.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 3.2 สอดคล้ องกับกำรลดลงของรำยได้ จำก
กำรขำยสินค้ ำ
(3)

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น

สำหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีกำไรขันต้
้ น เท่ำกับ 215.3 ล้ ำนบำท 299.9
ล้ ำ นบำท และ 404.4 ล้ ำ นบำท ตำมลำดับ หรื อ คิ ด เป็ นอัต รำก ำไรขัน้ ต้ น ที่ ร้ อยละ 20.4 ร้ อยละ 25.4 และร้ อยละ 31.1
ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำกำไรขันต้
้ นในช่วงเวลำดังกล่ำวมีสำเหตุหลักดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 20.4 เป็ น
ร้ อยละ 25.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้นในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำย
บำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้นซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลำร์
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สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง และ (4) ค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนบำงส่วนลดลงจำกกำรจัดประเภทรำยกำร
บัญชีใหม่ โดยจำกเดิมค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนดังกล่ำวถูกบันทึกในต้ นทุนขำยสินค้ ำได้ ถกู จัดให้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำร แม้ วำ่ บริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลซึง่ มีอตั รำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำเพิ่มขึ ้น
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 25.4 เป็ น
ร้ อยละ 31.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้นในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำย
บำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้นซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง และ (4) บริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลซึ่งมีอตั รำกำไร
ขันต้
้ นต่ำลดลง
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีกำไรขันต้
้ น เท่ำกับ 93.7 ล้ ำนบำท และ 84.3
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นที่ร้อยละ 30.6 และร้ อยละ 29.0 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรลดลงของกำไรขันต้
้ นใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ ขำยสินค้ ำได้ ลดลงในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำยบำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่
(4)

รายได้ อ่ ืน

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดรำยได้ อื่น สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
2558
2559

สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ อ่ นื

2556*

2557

2558

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
1

รำยได้ จำกกำรขำยเศษ
0.9
18.5
ซำก
ดอกเบี ้ยรับจำก
- สถำบันกำรเงิน
0.1
1.3
- เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงำน
0.1
1.6
- เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
กลับรำยกำรเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ที่ไม่ต้องชำระ
รำยได้ จำกเงินรับคืนจำก
0.8
16.4
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ2
3.1
62.2
รวมรายได้ อ่ นื
4.9 100.0
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ

1

1.4

32.2

1.4

12.1

0.5

9.1

0.4

12.6

0.0
0.1
1.0

0.5
1.5
22.8

0.1
0.1
2.3

1.0
1.0
19.7

0.0
0.0
0.3

0.0
0.3
5.3

0.0
-

0.6
-

-

-

5.7

47.8

4.4

78.7

-

-

0.8

18.3

0.8

6.6

0.3

5.5

0.1

3.9

1.1
4.4

24.6
100.0

1.4
11.8

11.8
100.0

0.1
5.5

1.2
100.0

2.5
3.0

82.9
100.0

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 17

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ อ่ นื

2556*

2557

2558

สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
2558
2559

ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมรำยได้ อื่น
2
อื่นๆ จำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ที่ตรวจสอบโดย บริ ษัท ธนำกำรบัญชี
จำกัด ประกอบด้ วย กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน ในขณะที่อื่นๆ จำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 (ปรับใหม่) และ 2558 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด ประกอบด้ วย (1) เงินเคลม
จำกทุนประกันภัย (2) เงินรับจำกเงินค่ำเพลท ค่ำขนส่ง ค่ำเอกสำร และ (3) เงินรับจำกกำรขำยยูนิฟอร์ ม

รำยได้ อื่นของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย (1) รำยได้ จำกกำรขำยเศษซำก คิดเป็ นร้ อยละ 9.1 – 32.2 ของรวมรำยได้
อื่น และ (2) ดอกเบี ้ยรับจำกสถำบันกำรเงินและเงินให้ ก้ ยู ืม คิดเป็ นร้ อยละ 0.6 – 24.8 ของรวมรำยได้ อื่น
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ อื่น เท่ำกับ 4.9 ล้ ำนบำท 4.4 ล้ ำนบำท
และ 11.8 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 0.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 11.2 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 7.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 169.4
ในปี 2558 โดยกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวมีสำเหตุหลักดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรำยได้ อื่นลดลง 0.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 11.2
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ จดั ประเภทรำยกำรบัญชีใหม่โดยย้ ำยกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ ซึง่
แสดงอยู่ในรำยได้ อื่นของงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ที่
ตรวจสอบโดย บริ ษัท ธนำกำรบัญชี จำกัด มำแสดงที่กำไร(ขำดทุน)อื่น ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ปรับใหม่) ที่ตรวจสอบโดย บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอ
เอส จำกัด
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ อื่นเพิ่มขึ ้น 7.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ
169.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ ดอกเบี ้ยจำกเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่มขึ ้น
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะให้ ก้ ูยืมกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะไม่มี รำยได้ ดอกเบี ้ยจำกเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในอนำคต
นอกจำกนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรกลับรำยกำรเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเพื่อเป็ นกำรหักลบกลบหนี ้จำกกำรขำย
สินค้ ำ โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีไ่ ม่ได้ เกิดอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ อื่น เท่ำกับ 5.5 ล้ ำนบำท และ 2.9 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ ลดลง 2.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 47.7 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรกลับรำยกำรเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเพื่อเป็ นกำรหักลบกลบหนี ้จำกกำรขำยสินค้ ำ
ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีไ่ ม่ได้ เกิดขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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(5)

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

2556
2557
2558
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
ค่ำขนส่ง
26.8
67.1
46.1
55.4
23.7
34.8
ค่ำใช้ จำ่ ยพนักงำน
22.2
26.6
29.5
43.2
ค่ำคอมมิสชัน่
9.4
23.5
9.0
10.8
11.8
17.2
อื่นๆ
3.8
9.4
6.0
7.2
3.3
4.8
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
40.0 100.0
83.3 100.0
68.3
100.0
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย

สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
2558
2559
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
3.5
27.6
4.8
35.0
7.3
57.4
5.5
39.8
0.7
5.5
2.7
19.2
1.2
9.5
0.8
5.9
12.8 100.0
13.8 100.0

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย เท่ำกับ 40.0 ล้ ำนบำท
83.3 ล้ ำนบำท และ 68.3 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 43.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 108.5 ในปี 2557 และลดลง 15.0 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 18.0 ในปี 2558 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยมีสำเหตุหลักดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย เพิ่มขึ ้น 43.4 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 108.5 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกบริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรขนส่งทำงอำกำศซึ่งเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่สงู ให้ แก่ลกู ค้ ำรำยหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้ วบริ ษัทฯ จะขนส่งผ่ำนทำงเรื อเป็ น
หลัก และ (2) ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยพนัก งำนที่ เ พิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจำกในปี 2557 ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยพนัก งำนบำงส่ ว นซึ่งเดิ ม จัด เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรได้ ถกู จัดให้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรในกำรขำยจำกกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่
‐ สำหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย ลดลง 15.0 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 18.0 เนื่องจำกในปี 2557 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขนส่งสูงกว่ำปกติ ถึงแม้ วำ่ บริ ษัทฯ จะมีคำ่ ใช้ จำ่ ย
ในกำรขำยอื่นเพิ่มขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำที่เพิ่มขึ ้นก็ตำม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย เท่ำกับ 12.8 ล้ ำนบำท
และ 13.8 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 1.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 7.8 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกค่ำคอมมิสชัน่ เพิ่มขึ ้น 2.0 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทฯ สำมำรถขำยถุงยำงอนำมัย PLAYBOY® ในประเทศ
เพิ่มขึ ้น ซึ่งในกำรจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย PLAYBOY® ในประเทศบริ ษัทฯ จะต้ องจ่ำยค่ำคอมมิสชั่นให้ กับ United Medical
Device
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(6)

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

2556
2557
2558
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
42.6
62.7
33.6
54.6
34.3
41.6
2.3
3.4
4.2
6.9
4.2
5.1
7.3
8.9
23.0
33.9
23.7
38.5
36.7
44.4
67.9 100.0
61.6 100.0
82.6
100.0

ค่ำใช้ จำ่ ยพนักงำน
ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหาร
ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร

สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
2558
2559
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
8.1
28.1
14.1
56.0
1.0
3.6
0.9
3.4
12.3
42.7
3.8
15.1
7.4
25.6
6.4
25.4
28.8 100.0
25.2 100.0

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร เท่ำกับ 67.9 ล้ ำนบำท
61.6 ล้ ำนบำท และ 82.6 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 15.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 34.2 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 21.0 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 34.1 ในปี 2558 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรมีสำเหตุหลักดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร ลดลง 6.3 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 9.3 ซึ่งมีสำเหตุสำคัญมำจำกค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนที่ลดลง เนื่องจำกในปี 2557 ค่ำใช้ จ่ำยพนักงำน
บำงส่วนซึ่งเดิมจัดเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรได้ ถกู จัดให้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยจำกกำรจัดประเภทรำยกำร
บัญชีใหม่ แม้ วำ่ ค่ำใช้ จำ่ ยพนักงำนบำงส่วนในปี 2557 ซึง่ เดิมจัดเป็ นต้ นทุนขำยสินค้ ำได้ ถกู จัดให้ เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยใน
กำรบริ หำรจำกกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ก็ตำม
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร เพิ่มขึ ้น 21.0 ล้ ำนบำท
หรื อ ร้ อยละ 34.1 ซึ่ ง มี ส ำเหตุส ำคัญ มำจำก (1) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรอื่ น ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ย
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกบริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยที่ปรึ กษำเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเข้ ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร เท่ำกับ 28.8 ล้ ำนบำท
และ 25.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 3.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 12.4 ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่น้อยลง แม้ วำ่ บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยพนักงำนเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกบริ ษัทฯ มีกำรเพิม่
พนักงำนเพื่อรองรับกำรเติบโตของบริ ษัทฯ ในอนำคตก็ตำม

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 20

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(7)

กาไร (ขาดทุน) อื่น

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดกำไร (ขำดทุน) อื่น สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ
งวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม
2556*
2557
2558
2558
2559
1
1
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
8.0 100.0 (13.0)
96.2
25.8
99.5
(0.8) 100.0
1.7 100.0
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไร (ขาดทุน) อื่น

กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำก
N/A
N/A
(0.5)
3.8
0.1
0.5
2
กำรจำหน่ำยอุปกรณ์
รวมกาไร (ขาดทุน) อื่น
8.0 100.0 (13.6) 100.0
25.9
100.0
(0.8) 100.0
1.7 100.0
1
หมำยเหตุ: ร้ อยละของรวมกำไร (ขำดทุน) อื่น
2
ตำรำงข้ ำงต้ นแสดง N/A ในกรณีที่งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ไม่เปิ ดเผยตัวเลข
เมื่อเปรียบกับงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ปรับใหม่) และ 2558

กำไร (ขำดทุน) อื่นของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำง
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันบันทึกลูกหนี ้กำรค้ ำ/เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และวันที่รับ/จ่ำยชำระหนี ้ หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบัญชี
ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้กำรค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัท ฯ จะอยู่ในรู ปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ และ (2) กำไร (ขำดทุน) สุทธิ จำกกำรจำหน่ำย
อุปกรณ์
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีกำไร (ขำดทุน) อื่น เท่ำกับ 11.1 ล้ ำนบำท
(13.6) ล้ ำนบำท และ 25.9 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 24.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 222.5 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 39.4 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 290.9 ในปี 2558 โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีสำเหตุหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำก
อัตรำแลกเปลีย่ น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีกำไร (ขำดทุน) อื่น (0.8) ล้ ำนบำท และ 1.7
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 2.5 ล้ ำนบำท ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเปลีย่ นแปลงกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
(8)

ต้ นทุนทางการเงิน

ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจ่ำย และกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินในสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐซึง่ เกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันบันทึกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
และวันจ่ำยชำระหนี ้ หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบัญชี โดยสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558
บริ ษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 23.8 ล้ ำนบำท 36.4 ล้ ำนบำท และ 53.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 12.6 ล้ ำนบำท หรื อ
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ร้ อยละ 52.8 ในปี 2557 และเพิ่มขึ ้น 16.6 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 45.7 ในปี 2558 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนทำง
กำรเงินมีสำเหตุหลักดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยต้ นทุนทำงกำรเงิน เพิ่มขึ ้น 12.6 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 52.8 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกขำดทุนสุทธิจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้น
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยต้ นทุนทำงกำรเงิน เพิ่มขึ ้น 16.6 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 45.7 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) ขำดทุนสุทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ งเพิ่มขึ ้น 26.4
ล้ ำนบำท (2) ดอกเบี ้ยจ่ำยเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินลดลง 5.7 ล้ ำนบำท และ (3) ขำดทุนสุทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งลดลง 4.0 ล้ ำนบำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยต้ นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 0.7 ล้ ำน
บำท และมีรำยได้ สทุ ธิจำกต้ นทุนทำงกำรเงิน 0.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 1.0 ล้ ำนบำท ในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนำคม 2559 ทังนี
้ ้ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีรำยได้ สทุ ธิจำกต้ นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 0.2
ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีดอกเบี ้ยจ่ำยเท่ำกับ 3.3 ล้ ำนบำท และมีกำไรสุทธิจำกอัตรำแลกเปลีย่ นจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินเท่ำกับ 3.5 ล้ ำนบำท
(9)

ภาษีเงินได้

บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี ที่รวมถึงกำรยกเว้ นและลดหย่อนภำษี เงินได้ นิติบุคคลจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุน (บีโอไอ) ส่งผลให้ สำหรั บปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มี อัตรำภำษี ที่
แท้ จริ ง เท่ำกับ ร้ อยละ 0.0 ร้ อยละ 0.8 และร้ อยละ 1.8 ตำมลำดับ (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในส่ว นที ่ 2.2 การ
ประกอบธุรกิ จ หัวข้อ 2.3 สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากร)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีอตั รำภำษี ที่แท้ จริ ง เท่ำกับ ร้ อยละ 1.9 และ
ร้ อยละ 1.1 ตำมลำดับ
(10)

กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 96.5 ล้ ำนบำท 108.6 ล้ ำน
บำท และ 234.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิที่ร้อยละ 9.2 ร้ อยละ 9.2 และร้ อยละ 18.0 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้
กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำกำไรสุทธิมีสำเหตุหลักดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำกร้ อยละ
9.17 เป็ นร้ อยละ 9.18 มีสำเหตุสำคัญจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้น (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำร
ขำยเพิ่มขึ ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับ ดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับ
ชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรู ปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จำกกำรอ่อนค่ำ
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ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง แม้ วำ่ บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นจำก (1)
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งทำงอำกำศซึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่สงู ให้ แก่ลกู ค้ ำรำยหนึง่ ซึ่งโดยปกติแล้ วบริ ษัทฯ จะขนส่งผ่ำน
ทำงเรื อเป็ นหลัก และ (2) ต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้น
‐ สำหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 9.2 เป็ น
ร้ อยละ 18.0 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้น (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำย
เพิ่มขึ ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับชำระ
เงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จำกกำรอ่อนค่ำของเงิน
บำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง (4) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งลดลง และ (5) บริ ษัทฯ
มีกำไรสุทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยน แม้ ว่ำบริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นจำก (1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรอื่นๆ ซึ่ง ส่วน
ใหญ่ ประกอบด้ วยค่ำธรรมเนียมวิชำชี พเพิ่มขึน้ จำกค่ำใช้ จ่ำยที่ปรึ กษำเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเข้ ำ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 55.1 ล้ ำนบำท และ 49.6
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิที่ร้อยละ 18.0 และร้ อยละ 17.1 ตำมลำดับ กำรลดลงของกำไรสุทธิ มีสำเหตุ
หลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลลดลง
16.1.2.2 การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนาคม 2559
(1)

ภาพรวมของสินทรัพย์

สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น สินค้ ำคงเหลือ และที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 1,229.5 ล้ ำนบำท 1,199.1
ล้ ำนบำท 1,147.6 ล้ ำนบำท และ 1,225.6 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดของสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม
2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

10.7

0.9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

9.1

0.8

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1

9.0

0.8

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1

53.1

4.3
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สินทรัพย์

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
20.0
1.6

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและ
้
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกบริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
315.2
(สุทธิ)
สินค้ ำคงเหลือ (สุทธิ)
152.4
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
8.0
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
506.2
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ยจ่ำย
0.5
ล่วงหน้ ำ
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงำน
0.4
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.5
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
703.4
(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ)
2.9
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัด
6.3
บัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.3
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
723.3
รวมสินทรัพย์
1,229.5
1
หมำยเหตุ: ร้ อยละของรวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
51.0
4.3

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
-

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
-

25.6

265.0

22.1

377.8

32.9

361.0

29.5

12.4
0.6
41.2

153.7
34.9
513.7

12.8
2.9
42.8

76.6
59.8
523.2

6.7
5.2
45.6

122.7
68.1
604.9

10.0
5.6
49.4

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0
0.4
57.2

2.5
4.5
665.6

0.2
0.4
55.5

0.8
607.7

0.1
53.0

0.7
597.7

0.1
48.8

0.2
0.5

2.7
5.5

0.2
0.5

8.3
3.5

0.7
0.3

13.0
3.9

1.1
0.3

0.4
58.8
100.0

4.1
685.4
1,199.1

0.3
57.2
100.0

3.6
624.4
1,147.6

0.3
54.4
100.0

4.8
620.7
1,225.6

0.4
50.6
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สินทรัพย์รวมลดลง 30.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 2.5
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) และกำรลดลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ในขณะที่บริ ษัทฯ มีภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ ำงรับจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 สินทรัพย์รวมลดลง 51.5 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 4.3
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของสินค้ ำคงเหลือ (สุทธิ) กำรลดลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) และกำรลดลงของ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ ำงรับจำกบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกัน ในขณะที่บริ ษัทฯ มี ลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) และ
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มเพิ่มขึ ้น

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 24

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้น 78.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 6.8
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ในขณะที่บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
(สุทธิ) ลดลง
(2)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้ างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ ำงรับจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 20.0
ล้ ำนบำท และ 51.0 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เรี ยกชำระเงินกู้ยืมระยะสันครบแล้
้
ว ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทฯ
ไม่มีรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ไม่มี นโยบำยที่จะให้ ก้ ยู ืมกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะไม่มีเงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ ำงรับจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอีกในอนำคต
(3)

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) 315.2
ล้ ำนบำท 265.0 ล้ ำนบำท 377.8 ล้ ำนบำท และ 361.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นส่วนใหญ่มำจำก
ลูกหนี ้กำรค้ ำ (สุทธิ ) คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 98.3 – 99.2 ของรวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ ) โดยลูกหนี ้กำรค้ ำและ
ลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำจำกกำรจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
298.1
94.6
(4.3)
(1.4)
293.8
93.2
21.4
6.8
315.2
100.0

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ (สุทธิ)
ลูกหนี ้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและ
ลูกหนีอ้ ่ นื (สุทธิ)
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
264.8
99.9
(4.3)
(1.6)
260.5
98.3
4.4
1.7
265.0
100.0

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
385.1
101.9
(11.6)
(3.1)
373.5
98.9
4.3
1.1
377.8
100.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
370.8
102.7
(15.2)
(4.2)
355.5
98.5
5.5
1.5
361.0
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ ) ลดลง 50.2 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 15.9 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2557 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลมำกขึ ้น ซึ่ง ระยะเวลำ
กำรให้ สนิ เชื่อทำงกำรค้ ำ (Credit Term) ของลูกค้ ำธุรกิจงำนประมูลจะสันกว่
้ ำลูกค้ ำจำกธุรกิจอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) เพิ่มขึ ้น 112.8 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 42.6 ซึง่ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) ลดลง 16.8 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 4.4 ซึง่ สอดคล้ องกับกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทฯ
เท่ำกับ 107.7 วัน 88.3 วัน 88.8 วัน และ 114.5 วัน
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทฯ โดยจำแนกตำมระยะเวลำที่ค้ำงชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้ า

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
163.5
54.8

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
98.3
3 - 6 เดือน
7.9
6 - 12 เดือน
13.9
เกินกว่ำ 12 เดือน
18.8
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(4.3)
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
298.1
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมลูกหนี ้กำรค้ ำ

33.0
2.6
4.7
6.3
(1.4)
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
93.9
36.0
119.6
11.2
16.8
23.3
(4.3)
260.5

45.9
4.3
6.5
8.9
(1.6)
100.0

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
251.0
67.2
54.8
28.9
26.5
23.9
(11.6)
373.5

14.7
7.7
7.1
6.4
(3.1)
100.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
215.2
60.5
65.5
34.0
28.7
27.4
(15.2)
355.5

18.4
9.6
8.1
7.7
(4.3)
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 ลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกำหนด
ชำระหรื อมีระยะเวลำค้ ำงชำระหนี ้น้ อยกว่ำ 3 เดือน หรื อรวมแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 87.8 ร้ อยละ 82.0 ร้ อยละ 81.9 และร้ อยละ
78.9 ของรวมลูกหนี ้กำรค้ ำในช่วงเวลำดังกล่ำว ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ดังนี ้
‐ ในกรณีที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน แต่ยงั มีกำรผ่อนชำระไม่ขำด บริ ษัทฯ จะตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เท่ำกับร้ อยละ 50 ของมูลหนี ้ที่คงค้ ำงเกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
‐ ในกรณีที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 24 เดือน บริ ษัทฯ จะตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ำกับ ร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้
ที่คงค้ ำงเกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 24 เดือน
(4)

สินค้ าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินค้ ำคงเหลือ (สุทธิ ) 152.4 ล้ ำนบำท
153.7 ล้ ำนบำท 76.6 ล้ ำนบำท และ 122.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 1.3 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 0.9 ในปี 2557 ลดลง 77.1
ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 50.2 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้น 46.2 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 60.3 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดสินค้ ำคงเหลือของบริ ษัทฯ โดยจำแนกตำมประเภทของสินค้ ำคงเหลือ
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สินค้ าคงเหลือ

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
25.8
16.9
30.8
20.2
58.4
38.3
37.4
24.6
-

วัตถุดิบ
วัสดุหบี ห่อ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ ำสำเร็จรูป
อะไหล่และวัสสุ ิ ้นเปลือง
หัก ค่ำเผื่อสินค้ ำเคลื่อนไหว
ช้ ำและล้ ำสมัย
วัตถุดิบ
สินค้ ำสำเร็จรูป
ค่ำเผื่อสินค้ ำรำคำทุนสูง
กว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับ
สินค้ ำระหว่ำงทำง
รวมสินค้ าคงเหลือ (สุทธิ)
152.4
100.0
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมสินค้ ำคงเหลือ (สุทธิ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
15.8
10.3
19.9
13.0
37.1
24.2
80.8
52.6
-

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
16.7
21.9
23.0
30.0
26.8
35.0
13.5
17.7
-

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
17.6
14.3
25.6
20.9
29.8
24.3
48.6
39.6
3.3
2.7

-

-

(2.8)
(0.6)
(0.1)

(3.6)
(0.8)
(0.1)

(2.8)
(0.7)
(0.1)

(2.2)
(0.6)
(0.1)

153.7

100.0

76.6

100.0

1.4
122.7

1.2
100.0

กำรเปลี่ยนแปลงของสินค้ ำคงเหลือในแต่ละช่วงเวลำมีสำเหตุสำคัญมำจำกรอบคำสัง่ ซือ้ ของลูกค้ ำ โดยบริ ษัทฯ มี
นโยบำยที่จะผลิตสินค้ ำเมื่อได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำแล้ วเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ ำเคลื่อนไหวช้ ำและล้ ำสมัย โดยมอบหมำยให้ หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อง
ตรวจสอบสินค้ ำคงคลังที่หมุนเวียนช้ ำทุก 180 วัน และจะพิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อสินค้ ำเคลือ่ นไหวช้ ำและล้ ำสมัย ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
‐ ในกรณีที่สินค้ ำไม่เคลื่อนไหวเกิน 180 วัน และไม่อยู่ในแผนกำรใช้ ประโยชน์ทำงธุรกิจแล้ ว หรื อสินค้ ำเสื่อมสภำพ
บริ ษัทฯ จะพิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อสินค้ ำเคลือ่ นไหวช้ ำและล้ ำสมัยเต็มจำนวนทันที
‐ ในกรณี ที่สินค้ ำไม่เคลื่อนไหวเกิน 180 วัน แต่ยังอยู่ในแผนกำรใช้ ประโยชน์ ทำงธุรกิจ และยังไม่เสื่อมคุณภำพ
บริ ษัทฯ จะยังไม่ตงค่
ั ้ ำเผื่อสินค้ ำเคลือ่ นไหวช้ ำและล้ ำสมัย แต่จะตรวจสอบคุณภำพของสินค้ ำทุกๆ 180 วัน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรตังค่
้ ำเผื่อสินค้ ำเคลื่อนไหวช้ ำและล้ ำสมัย สำหรับสินค้ ำคงเหลือประเภทวัตถุดิบ เต็ม
จำนวน ในกรณีที่วตั ถุดิบไม่มีกำรเคลือ่ นไหวนับแต่วนั ที่ผลิต/ได้ มำ ซึง่ มำสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
‐ น ้ำยำงธรรมชำติ ที่ไม่มีกำรเคลือ่ นไหวเกิน 4 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ มำ
‐ น ้ำยำงผสมสำรเคมี สำรเคมีและวัตถุดิบอื่นๆ และภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่มีกำรเคลือ่ นไหวเกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ผลิต/
ได้ มำ
‐ ผลิตภัณฑ์สำเร็ จรูป ไม่มีกำรเคลือ่ นไหวเกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่ผลิต
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ยของบริ ษัทฯ
เท่ำกับ 65.5 วัน 62.4 วัน 46.2 วัน และ 43.5 วัน
(5)

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีภำษี มูลค่ำเพิ่ม เท่ำกับ 8.0 ล้ ำนบำท
34.9 ล้ ำนบำท 59.8 ล้ ำนบำท และ 68.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 26.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 338.4 ในปี 2557 เพิ่มขึ ้น
24.9 ล้ ำ นบำท หรื อ ร้ อยละ 71.4 ในปี 2558 และเพิ่ มขึน้ 8.2 ล้ ำ นบำท หรื อ ร้ อยละ 13.7 ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2559 ทัง้ นี ้
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มเกิดจำกบริ ษัทฯ มีภำษี ซื ้อที่อยูร่ ะหว่ำงกำรขอเรี ยกคืนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องมำกกว่ำภำษี ขำยที่ต้องขอเรี ยก
คืน
(6)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เท่ำกับ 4.5 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ในช่วงปลำยปี 2558
บริ ษัทฯ ได้ จำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัท โกลเบิล พริ น้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด ทังจ
้ ำนวนให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ หัวข้อ 14.2 รายการระหว่างกัน) ส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ณ 31 ธันวำคม 2558 และ 31 มีนำคม 2559
(7)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31
มีนำคม 2559
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(สุทธิ)
ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำร
ระบบไฟฟ้ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
โรงงำน
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง/เงินจ่ำย
ล่วงหน้ ำ
รวมที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (สุทธิ)

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
37.6
5.3
237.9
33.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
37.6
5.6
253.1
38.0

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
37.6
6.2
237.1
39.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
37.6
6.3
233.1
39.0

8.4
299.2

1.2
42.5

12.4
327.9

1.9
49.3

7.9
288.7

1.3
47.5

6.7
282.8

1.1
47.3

14.1

2.0

17.2

2.6

11.7

1.9

11.3

1.9

7.3
98.8

1.0
14.1

5.9
11.4

0.9
1.7

11.3
13.3

1.9
2.2

13.4
12.8

2.2
2.1

703.4

100.0

665.6

100.0

607.7

100.0

597.7

100.0
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(สุทธิ)

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559*
ล้ านบาท ร้ อยละ1

* ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ )

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เท่ำกับ
703.4 ล้ ำนบำท 665.6 ล้ ำนบำท 607.7 ล้ ำนบำท และ 597.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 37.8 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 5.4 ในปี
2557 ลดลง 57.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 8.7 ในปี 2558 และลดลง 10.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 1.6 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ซึง่
กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวเป็ นเพรำะกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำตำมนโยบำยกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำของบริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริ ษัทฯ มีกำรโอนสินทรัพย์ถำวรที่สำคัญ ดังนี ้
‐ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษัทฯ โอนงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงในส่วนของ
อำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำนของโรงงำนที่แหลมฉบังที่พร้ อมใช้ งำนเข้ ำในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
‐ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษัทฯ โอนงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงในส่วนของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำนของโรงงำนที่แหลมฉบังที่พร้ อมใช้ งำนเข้ ำในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
(8)

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (สุทธิ)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้ วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตัง้ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ) เท่ำกับ 2.9 ล้ ำนบำท 2.7 ล้ ำน
บำท 8.3 ล้ ำนบำท และ 13.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 0.2 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 6.8 ในปี 2557 เพิ่มขึ ้น 5.6 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 206.2 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้น 4.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 56.4 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ) ลดลง 0.2 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 6.8 ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรตัดจำหน่ำยของบริ ษัทฯ แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีกำรซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในปี 2557 ก็
ตำม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ) เพิ่มขึ ้น 5.6 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 206.2 โดยมี สำเหตุห ลัก มำจำกในปี 2558 บริ ษั ท ฯ พัฒ นำโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภำพในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ) เพิ่มขึ ้น 4.7 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 56.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
อย่ำงต่อเนื่อง
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(9)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ ภำษี เงิ นได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ เท่ำกับ 6.3 ล้ ำนบำท 5.5 ล้ ำนบำท 3.5 ล้ ำนบำท และ 3.9 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 0.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 13.5
ในปี 2557 ลดลง 2.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 35.7 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้น 0.4 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 11.8 ณ วันที่ 31 มีนำคม
2559
(10)

หนีส้ ิน

หนี ้สินหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น และเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 803.8 ล้ ำนบำท 683.1 ล้ ำนบำท 528.2
ล้ ำนบำท และ 662.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดของหนี ้สิน ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม
2559
หนีส้ ิน
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
น
กำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี ของหนี ้สินภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี ของเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินปั นผลค้ ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ
กำรเงิน (สุทธิ)

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1

292.3

23.8

305.2

25.5

270.2

23.5

246.2

20.1

7.0

0.6

-

-

-

-

-

-

146.5
0.7

11.9
0.1

128.3
0.8

10.7
0.1

122.2
2.1

10.6
0.2

190.5
1.9

15.5
0.2

115.0

9.4

125.0

10.4

47.1

4.1

41.3

3.4

2.0
563.5

0.2
45.8

2.8
562.1

0.2
46.9

1.9
5.6
449.1

0.2
0.5
39.1

105.6
2.9
2.0
590.3

8.6
0.2
0.2
48.2

2.8

0.2

2.1

0.2

-

-

-

-
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หนีส้ ิน

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
214.7
17.5

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์
22.7
พนักงำน
รวมหนีไ้ ม่ สินหมุนเวียน
240.3
รวมหนีส้ ิน
803.8
1
หมำยเหตุ: ร้ อยละของรวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
94.9
7.9

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
51.6
4.5

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
44.1
3.6

1.8

24.0

2.0

27.6

2.4

27.8

2.3

19.5
65.4

120.9
683.1

10.1
57.0

79.1
528.2

6.9
46.0

71.8
662.2

5.9
54.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 หนี ้สินรวมลดลง 120.7 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 15.0
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2557 เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นลดลง เนื่องจำกบริ ษัทฯ ชำระเงินให้ แก่เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เป็ น
ผู้ขำยวัตถุดิบ และบริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 หนี ้สินรวมลดลง 154.8 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 22.7
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ ได้ ชำระเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดชำระ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 133.9 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 25.4
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่บริ ษัทฯ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินลดลง ประกอบกับ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสุทธิสำหรับ
ปี 2557 ในอัตรำ 55.0 บำทต่อหุ้น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีเงินปั นผลค้ ำงจ่ำยจำนวน 105.6 ล้ ำนบำท
(11)

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิ น
เท่ำกับ 292.3 ล้ ำนบำท 305.2 ล้ ำนบำท 270.2 ล้ ำนบำท และ 246.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
น
กำรเงินถูกนำไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ
31 มีนำคม 2559
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
สินเชื่อเพื่อกำรส่งออก

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
29.1
9.9
135.1
46.2
128.1
43.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
6.0
2.0
156.2
51.2
143.0
46.8

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
10.2
3.8
160.6
59.4
99.4
36.8

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
17.5
7.1
146.2
59.4
82.5
33.5
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เงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
292.3
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
305.2
100.0

รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน

(12)

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
270.2
100.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
246.2
100.0

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เป็ นผู้ขำยวัตถุดิบ เจ้ ำหนี ้อื่น และเงินรับ
ล่วงหน้ ำจำกลูกหนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น 146.5 ล้ ำน
บำท 128.3 ล้ ำนบำท 122.2 ล้ ำนบำท และ 190.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31
มีนำคม 2559
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
และเจ้ าหนีอ้ ่ นื

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
102.2
69.8
20.3
13.9
11.6
7.9
-

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อ - อุปกรณ์
เจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อ – สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
8.3
5.6
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
4.0
2.8
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและ
146.5
100.0
เจ้ าหนีอ้ ่ นื
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของรวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
85.2
66.4
20.4
15.9
9.7
7.5
9.2
3.8
128.3

7.2
3.0
100.0

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
69.2
56.6
16.3
13.4
8.1
6.6
0.1
0.0
12.9
15.7
122.2

10.5
12.8
100.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
109.6
57.5
25.2
13.2
9.5
5.0
0.6
0.3
15.7
29.8
190.5

8.3
15.7
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ลดลง 18.2 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 12.4
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ลดลง 6.1 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 4.7 และณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้น 68.2 ล้ ำน
บำท หรื อร้ อยละ 55.8 โดยกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวสอดคล้ องกับกำรเปลีย่ นแปลงของสินค้ ำคงเหลือ
ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 32

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ 31 มีนำคม 2559 ระยะเวลำชำระเฉลี่ยของบริ ษัทฯ เท่ำกับ
62.9 วัน 56.0 วัน 50.2 วัน และ 68.3 วัน
(13)

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ทังสิ
้ ้น 329.7 ล้ ำนบำท 220.0 ล้ ำนบำท 98.7 ล้ ำนบำท และ 85.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดยอดเงินกู้คงค้ ำง ตำมระยะเวลำที่ต้องชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ
2558 และ 31 มีนำคม 2559
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

2556*
ล้ านบาท ร้ อยละ1
329.7
100.0

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
115.0
34.9
ภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
214.7
65.1
สถาบันการเงิน (สุทธิ)
* ที่มำ: ปรับปรุงตำมข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
หมำยเหตุ: 1 ร้ อยละของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1
220.0
100.0

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1
98.7
100.0

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1
85.4
100.0

125.0

56.8

47.1

47.8

41.3

48.4

94.9

43.2

51.6

52.2

44.1

51.6

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดยอดเงินกู้คงค้ ำง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
สกุลเงิน
บำท
บำท
บำท
ดอลลำร์สหรัฐ
ดอลลำร์สหรัฐ

วงเงินกู้
(ล้ าน)
27.0
18.0
63.0
2.1
2.1

ยอดเงินกู้คงค้ าง
(ล้ านบาท)
2.7
11.3
36.4
0.3
0.8

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
THBFIX 1M + ร้ อยละ 2.0
THBFIX 3M + ร้ อยละ 1.5 และ
THBFIX 3M + ร้ อยละ 2.0
LIBOR + ร้ อยละ 3.25
LIBOR + ร้ อยละ 3.0

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 วงเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) เงินกู้สกุลเงินบำทสำหรับ
ตกแต่งสำนักงำน ปรับปรุงโรงงำน และซื ้อเครื่ องจักร (2) เงินกู้สกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐสำหรับซื ้อเครื่ องจักรและชำระหนี ้เลตเตอร์
ออฟเครดิต ทังนี
้ ้ ตำมเงื่อนไขกำหนดกำรชำระหนี ้ บริ ษัทฯ คำดว่ำจะชำระคืนหนี เ้ งินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทังหมด
้
ได้ ภำยในปี 2560

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 33

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(14)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 425.7 ล้ ำนบำท
516.0 ล้ ำนบำท 619.4 ล้ ำนบำท และ 563.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มี
สำเหตุหลักดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 90.3 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 21.2 ซึง่ สอดคล้ องกับกำรเติบโตของกำไรสุทธิของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 103.3 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 20.0 ซึง่ สอดคล้ องกับกำรเติบโตของกำไรสุทธิของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลง 56.0 หรื อร้ อยละ
9.0 โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกบริ ษัทฯ จ่ำยเงินปั นผลในงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มีนำคม 2559
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

2556 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
192.0
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำ
192.0
แล้ ว
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสำรองตำม
10.5
กฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
223.2
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
425.7
1
หมำยเหตุ: ร้ อยละของรวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (ปรับใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ1

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1

15.6
15.6

192.0
192.0

16.0
16.0

192.0
192.0

16.7
16.7

192.0
192.0

15.7
15.7

0.9

11.4

1.0

18.0

1.6

19.2

1.6

18.2
34.6

312.6
516.0

26.1
43.0

409.4
619.4

35.7
54.0

352.2
563.4

28.7
46.0

นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
‐ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2559 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำล 100 บำทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผลภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 34

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(15)

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน สำหรับซื ้ออุปกรณ์ เท่ำกับ 1.1 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ ยังมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน 11.5 ล้ ำนบำท
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยละเอียดของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนเกี่ยวกับค่ำเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน และยำนพำหนะ ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
ถึงกาหนดชาระภายใน
1 ปี
1 – 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(ล้ านบาท)
6.4
5.0
11.5

16.1.2.3 การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
(1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ
มีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนเท่ำกับ 141.1 ล้ ำนบำท 249.0 ล้ ำนบำท 331.8 ล้ ำนบำท และ 99.7 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 141.1
ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรก่อนภำษี เงินได้ 96.5 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของสินค้ ำคงเหลือ 49.6 ล้ ำนบำท
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 249.0
ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรก่อนภำษี เงินได้ 109.4 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของลูกหนี ้กำรค้ ำ และลูกหนี ้อื่น
50.2 ล้ ำนบำท
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 331.8
ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรก่อนภำษี เงินได้ 238.1 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของสินค้ ำคงเหลือ 73.6 ล้ ำนบำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เท่ำกับ
99.7 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรก่อนภำษี เงินได้ จำนวน 50.2 ล้ ำนบำท และกำรเพิ่มขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและ
เจ้ ำหนี ้อื่น 66.3 ล้ ำนบำท

ส่วนที่ 2.4.16 หน้าที่ 35

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(2)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ
มีกระแสเงินสดได้ มำ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ (148.6) ล้ ำนบำท (91.2) ล้ ำนบำท 8.7 ล้ ำนบำท และ (18.3) ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน ของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 148.6 ล้ ำนบำท
โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยเพื่อ ลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 159.5 ล้ ำนบำท เพื่อปรับปรุ งอำคำรและซือ้
เครื่ องจักรที่โรงงำนแหลมฉบังเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรผลิต และเงินสดจ่ำยเพื่อให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
20.0 ล้ ำนบำท ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ มีเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ 31.3 ล้ ำนบำท
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 91.2 ล้ ำนบำท
โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 58.7 ล้ ำนบำท เพื่อซื ้อเครื่ องจักรที่โรงงำนปิ่ นทอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และเงินสดจ่ำยเพื่อให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 30.0 ล้ ำนบำท
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กระแสเงินสดได้ มำในกิจกรรมลงทุนของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 8.7 ล้ ำนบำท
โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดรับชำระคืน สุทธิจำกเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 50.0 ล้ ำนบำท และเงินสด
รับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 6.0 ล้ ำนบำท แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีเงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
43.8 ล้ ำนบำท เพื่อซื ้อเครื่ องจักรที่โรงงำนปิ่ นทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน ของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 18.3 ล้ ำน
บำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15.6 ล้ ำนบำท เพื่อลงทุนในเครื่ องจักรที่โรงงำน
ปิ่ นทองและโรงงำนแหลมฉบังเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต
(3)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ
มี กระแสเงิ นสดใช้ ไปในกิ จกรรมจัดหำเงิ น เท่ำ กับ 13.0 ล้ ำ นบำท 136.3 ล้ ำ นบำท 344.9 ล้ ำ นบำท และ 44.6 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 13.0 ล้ ำน
บำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืม 23.8 ล้ ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน 17.2 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน 28.0 ล้ ำนบำท
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 136.3 ล้ ำน
บำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน 919.2 ล้ ำนบำท และเงินสดจ่ำย
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เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 115.6 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำก
้
สถำบันกำรเงิน 944.3 ล้ ำนบำท
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 344.9 ล้ ำน
บำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน 1,050.6 ล้ ำนบำท เงินปั นผลจ่ำย 130.7
ล้ ำนบำท และเงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 126.5 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเงินสดรับจำก
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน 977.6 ล้ ำนบำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 44.6
ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกเงินสดจ่ำยจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 12.3 ล้ ำนบำท และเงินสดจ่ำยจำก
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน 244.9 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
216.1 ล้ ำนบำท
16.1.2.4 การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
(1)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 31 มีนำคม 2559 อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 0.9
เท่ำ 0.9 เท่ำ 1.2 เท่ำ และ 1.0 เท่ำ ตำมลำดับ ซึง่ สะท้ อนถึงฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 31 มีนำคม 2559 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริ ษัทฯ เท่ำกับ
110.3 วัน 94.7 วัน 84.8 วัน และ 89.7 วัน ตำมลำดับ
(2)

อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 อัตรำ
กำไรขันต้
้ น เท่ำกับ ร้ อยละ 20.4 ร้ อยละ 25.4 ร้ อยละ 31.1 และร้ อยละ 29.0 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำไร
ขันต้
้ นมีสำเหตุสำคัญดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 20.4 เป็ น
ร้ อยละ 25.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้นในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำย
บำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้นซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง และ (4) ค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนบำงส่วนลดลงจำกกำรจัดประเภทรำยกำร
บัญชีใหม่ โดยจำกเดิมค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนดังกล่ำวถูกบันทึกในต้ นทุนขำยสินค้ ำได้ ถกู จัดให้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำร แม้ วำ่ บริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลซึง่ มีอตั รำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำเพิ่มขึ ้นก็ตำม
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‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 25.4 เป็ น
ร้ อยละ 31.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้นในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำย
บำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้นซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ
ลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง และ (4) บริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลซึ่งมีอตั รำกำไร
ขันต้
้ นต่ำลดลง
‐ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีกำไรขันต้
้ นที่ร้อยละ 30.6 และร้ อยละ
29.0 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรลดลงของกำไรขันต้
้ นในช่วงเวลำดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ ขำยสินค้ ำได้
ลดลงในขณะที่บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำยบำงส่วนเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 อัตรำ
กำไรสุทธิ เท่ำกับ ร้ อยละ 9.17 ร้ อยละ 9.18 ร้ อยละ 18.0 และร้ อยละ 17.1 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำไร
ขันต้
้ นมีสำเหตุสำคัญดังนี ้
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำกร้ อยละ
9.17 เป็ นร้ อยละ 9.18 มีสำเหตุสำคัญจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้น (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำร
ขำยเพิ่มขึ ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับ ดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับ
ชำระเงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรู ปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จำกกำรอ่อนค่ำ
ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง แม้ วำ่ บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นจำก (1)
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งทำงอำกำศซึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่สงู ให้ แก่ลกู ค้ ำรำยหนึง่ ซึ่งโดยปกติแล้ วบริ ษัทฯ จะขนส่งผ่ำน
ทำงเรื อเป็ นหลัก และ (2) ต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้น
‐ สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 9.18 เป็ น
ร้ อยละ 18.0 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) บริ ษัทฯ สำมำรถขำยสินค้ ำได้ เพิ่มขึ ้น (2) บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำย
เพิ่มขึ ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สหรัฐเนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับชำระ
เงินจำกกำรขำยสินค้ ำส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จำกกำรอ่อนค่ำของเงิน
บำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สหรัฐ (3) รำคำน ้ำยำงธรรมชำติลดลง (4) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งลดลง และ (5) บริ ษัทฯ
มีกำไรสุทธิจำกอัตรำแลกเปลี่ยน แม้ ว่ำบริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นจำก (1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรอื่นๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ประกอบด้ วยค่ำธรรมเนียมวิชำชี พเพิ่มขึน้ จำกค่ำใช้ จ่ำยที่ปรึ กษำเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเข้ ำ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้น
‐ สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558 และ 2559 บริ ษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิที่ร้อยละ 18.0 และร้ อย
ละ 17.1 ตำมลำดับ กำรลดลงของกำไรสุทธิมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกธุรกิจงำนประมูลลดลง
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(3)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 อัตรำ
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ำกับ ร้ อยละ 22.7 ร้ อยละ 23.1 ร้ อยละ 41.2 และร้ อยละ 33.6 ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น/ลดลงสอดคล้ องกับ
กำไรสุทธิของบริ ษัทฯ ที่เปลีย่ นแปลงไป
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 อัตรำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ เท่ำกับ ร้ อยละ 7.9 ร้ อยละ 8.9 ร้ อยละ 19.9 และร้ อยละ 16.7 ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น/ลดลงสอดคล้ อง
กับกำไรสุทธิของบริ ษัทฯ ที่เปลีย่ นแปลงไป
(4)

อัตราส่ วนนโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 31 มีนำคม 2559 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ
1.9 เท่ำ 1.3 เท่ำ 0.9 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ตำมลำดับ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทฯ ได้ ชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินตำมเงื่อนไขกำหนดกำรชำระหนี ้
16.2

ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ

16.2.1 การพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ ายในการขายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า OnetouchTM ภายในประเทศของ
บริษัทฯ
ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จ ำกกำรผลิต และจ ำหน่ำ ยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อ ลื่น ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศจำนวน 42.3 ล้ ำนบำท 55.0 ล้ ำนบำท และ 51.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 4.0 ร้ อย
ละ 4.7 และร้ อยละ 3.9 ของรำยได้ จ ำกกำรขำยสิ น ค้ ำ รวม ตำมล ำดับ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ท ำสัญ ญำจัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ
(Distributorship Agreement) กับบริ ษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลุม่ บริ ษัทในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ให้
เป็ นผู้จดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ภำยในประเทศทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียวเป็ นระยะเวลำ 3 ปี
ตังแต่
้ ปี 2542 ทังนี
้ ้ หำกไม่มีคสู่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดบอกเลิกสัญญำ สัญญำดังกล่ำวจะมีผลต่อไป
แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจที่ยำวนำนกับบริ ษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถ
รับรองได้ วำ่ ผู้จดั จำหน่ำยดังกล่ำว จะยังคงรักษำควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ ต่อไปในอนำคต นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังไม่
สำมำรถรับรองได้ ว่ำ ผู้จดั จำหน่ำยในประเทศของบริ ษั ทฯ จะดำเนินกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ได้ ตรงตำมเป้ำที่
บริ ษัทฯ ตังไว้
้ ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยในประเทศตัดสินใจที่จะยุติควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อปฏิบตั ิงำนได้ ไม่ตรง
ตำมเป้ำหมำย อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ กำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯ เชื่ อมั่นว่ำผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ มีคุณภำพและเป็ นที่นิยมในกลุ่มผู้บริ โภคเป้ำหมำย โดย
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ถงุ ยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ Onetouch TM มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำดในประเทศไทยเป็ นอันดับที่
2 (โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน) บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่ำบริ ษัทฯ มีอำนำจ
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ในกำรต่อรองกับผู้จดั จำหน่ำย นอกจำกนี ้ ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยมีควำมต้ องกำรจะยกเลิกสัญญำจัดจำหน่ำยสินค้ ำ ทำงผู้จดั
จำหน่ำยจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 120 วัน
16.2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในต่ำงประเทศจำนวน 950.9
ล้ ำนบำท 1,095.4 ล้ ำนบำท และ 1,207.1 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 90.3 ร้ อยละ 92.6 และร้ อยละ 92.7 ของรำยได้ จำกกำรขำย
สินค้ ำรวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ถุงยำงอนำมัยที่บริ ษัทฯ ส่งออกส่วนใหญ่จะขำยเป็ นเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐ ในขณะที่วตั ถุดิบเกือบ
ทังหมดเป็
้
นกำรจัดซื ้อจำกในประเทศเป็ นเงินสกุลบำท ดังนัน้ หำกเงินบำทมีแนวโน้ มแข็งค่ำขึ ้น รำยได้ จำกกำรส่งออกเมื่อแปลง
ค่ำเป็ นเงิ นบำทจะลดลง ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิ นของบริ ษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
อย่ำ งไรก็ ตำม บริ ษั ท ฯ ติ ด ตำมกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ ชิ ด และวิ เ ครำะห์ แ นวโน้ มกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงต่อเนื่อง ในกรณีที่บริ ษัทฯ คำดว่ำ เงินบำทมีแนวโน้ มที่จะแข็ งค่ำขึ ้นอย่ำงรวดเร็ วเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐ บริ ษัทฯ อำจพิจำรณำป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนด้ วยกำรเข้ ำทำ
สัญญำตรำสำรอนุพนั ธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น (Foreign Currencies Exchange Derivate Contracts)
16.2.3 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินคงค้ ำงแบ่งตำมสกุลเงินกู้ยืมระยะยำว ได้ แก่ เงินกู้สกุลเงิน
บำทจำนวน 50.3 ล้ ำนบำท และเงินกู้สกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐจำนวน 990,000 ดอลลำร์ สหรัฐ ซึ่งเงินกู้ดงั กล่ำวมีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ดังนัน้ หำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมมีก ำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อำจส่งผลกระทบ อย่ำงมีนยั สำคัญ
16.2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกำรผลิตถุงยำงอนำมัยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ น ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซนต์ ซิลิโคน ฟอยล์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งบริ ษัทฯ จัดซื ้อวัตถุดิบในกำรผลิตส่วนใหญ่จำกผู้ขำยในประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำซิลิโคน ฟอยล์ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์มีรำคำค่อนข้ ำงคงที่ ในขณะที่ รำคำน ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซ็นต์ จะมีควำมผันผวนค่อนข้ ำงสูง ซึ่งจะ
เปลีย่ นแปลงไปตำมปริ มำณควำมต้ องกำร (Demand) และปริ มำณผลผลิต (Supply) ของตลำดทังในและต่
้
ำงประเทศ ซึง่ ในปี
2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจำกน ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 10 - 15 ของต้ นทุนผลิต
ทังหมด
้
ตำมลำดับ
ปั จจุบนั สัญญำจัดซื ้อวัตถุดิบเป็ นแบบระยะสันไม่
้ เกิน 1 ปี และซื ้อขำยกันตำมรำคำตลำด ณ วันที่ทำสัญญำซื ้อขำย
ดังนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ บริ ษัทฯ จะสำมำรถจัดซื ้อวัตถุดิบได้ ในรำคำ ปริ มำณ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่เหมำะสม
ได้ และหำกรำคำวัตถุดิบมีกำรปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ บริ ษัทฯ จะสำมำรถผลักภำระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ ทงหมด
ั้
ซึ่งปั จจัยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ
บริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำ และภำวะขำดแคลนวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จึงได้ มี
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบอย่ำงใกล้ ชิด และวิเครำะห์แนวโน้ มของ
รำคำวัตถุดิบ รวมทัง้ ประเมินควำมต้ องกำรใช้ วัตถุดิบในกำรผลิตแต่ละชนิด เพื่อวำงแผนกำรสัง่ ซือ้ วัตถุดิบในปริ มำณที่
เหมำะสม เพียงพอต่อกำรผลิต เพื่อให้ มีต้นทุนกำรผลิตที่เหมำะสม รวมทังในกำรสั
้
ง่ ซื ้อวัตถุดบิ ที่สำคัญ บริ ษัทฯ จะเปรี ยบเทียบ
รำคำ คุณภำพ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำของผู้ขำยหลำยรำยในทะเบียนผู้ขำยของบริ ษัทฯ (Approved Vendor List) เพื่อไม่ให้
บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พำผู้ขำยรำยใดรำยหนึง่ และเพิ่มอำนำจในกำรต่อรอง
16.2.5 การไม่ มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้ า
บริ ษัทฯ จะไม่ทำสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำระยะยำวกับลูกค้ ำ ซึ่งเป็ นไปตำมหลักปฎิบตั ิโดยทัว่ ไปของผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ทังนี
้ ้ โดยปกติบริ ษัทฯ จะทำสัญญำจัดจำหน่ำยสินค้ ำหรื อตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำ
อำยุไม่เกิน 3 ปี สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ทำ
สัญญำซื ้อขำยสินค้ ำอำยุไม่เกิน 5 ปี สำหรับธุรกิจรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น (OEM) และทำสัญญำซื ้อขำย
สินค้ ำอำยุไม่เกิน 1 ปี สำหรับธุรกิจงำนประมูล (Tender)
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีสญ
ั ญำระยะยำวกับลูกค้ ำ ซึ่งหำกลูกค้ ำไม่ตอ่ สัญญำ และบริ ษัทฯ อำจไม่
สำมำรถหำลูกค้ ำรำยใหม่เพื่อทดแทนได้ กำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อำจได้ รับ
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตถุงยำงอนำมัยที่มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด และสำมำรถจัดส่งสินค้ ำได้
ตรงตำมกำหนด ทำให้ ลกู ค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ ำที่มีกำรซื ้อขำยกับบริ ษัทฯ มำอย่ำงยำวนำน รวมทังบริ
้ ษัทฯ มีฐำน
ลูกค้ ำกว่ำ 100 ประเทศทัว่ โลก
16.2.6 การที่ลูกหนีไ้ ม่ ชาระหนี ้ หรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ ได้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) เท่ำกับ 122.7 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
29.5 ของรวมสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ หำกลูกหนี ไ้ ม่ชำระหนี ้ หรื อปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ ได้ บริ ษัทฯ อำจมีควำม
เสี่ยงที่จะต้ องบันทึกค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมซึง่ อำจจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตำมนโยบำย
ดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ กำหนดให้ ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้ องติดตำมลูกหนี ้อย่ำงสม่ำเสมอ
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