
บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ 
และบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้
ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบับที่ 34  
เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ที่เน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 และ 5 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการนํา
ขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวาลวงศ  ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 35,717,620           49,308,187      26,847,139           37,156,574      

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 9 593,454,206         697,661,437     556,669,751         651,423,383     

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 255,554,029         167,924,679     223,928,280         137,322,588     

ภาษมีลูคา่เพิม่ 21,211,662           13,996,795      20,974,117           14,490,214      

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 554,132               500,533          554,132               500,533          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,344,895            6,026,154        -                     -                

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 914,836,544         935,417,785     828,973,419         840,893,292     

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ

เพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั 10 587,994               587,069          -                     -                

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                     -                25,822,529           25,822,529      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 11 580,364,132         604,194,471     418,896,930         427,484,335     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 12 34,380,425           -                32,892,966           -                

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 13 443,451,059         456,625,846     443,086,360         456,238,956     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 13,249,436           10,017,090      13,249,436           10,017,090      

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,141,287            2,198,007        2,132,087            2,132,087        

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 1,074,174,333       1,073,622,483  936,080,308         921,694,997     

รวมสินทรพัย์ 1,989,010,877       2,009,040,268  1,765,053,727       1,762,588,289  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ        บาท        บาท         บาท        บาท
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 249,200,000       238,000,000   204,200,000        198,000,000   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 16 257,292,986       213,019,259   213,654,016        167,692,859   
สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 17 9,310,680          346,606        8,775,530           28,800          
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 80,040,000         80,040,000    80,040,000          80,040,000    

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 26 5,019,790          -            5,019,790           -            
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 934,591             8,608,219      934,591              8,608,219      
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 2,548,019          4,243,071      2,362,122           3,938,844      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 604,346,066         544,257,155     514,986,049         458,308,722     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 17 23,863,929         356,157        23,493,403          -            
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 119,900,000       159,920,000   119,900,000        159,920,000   
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 19,656,212         21,415,986    -                    -            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 59,871,240         55,777,849    52,925,119          49,271,841    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 223,291,381         237,469,992     196,318,522         209,191,841     

รวมหน้ีสิน 827,637,447         781,727,147     711,304,571         667,500,563     

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000       300,000,000   300,000,000        300,000,000   

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่
หุน้สามญั  300,000,000 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000       300,000,000   300,000,000        300,000,000   

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สทุธ)ิ 549,079,673       549,079,673   549,079,673        549,079,673   
กําไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000         30,000,000    30,000,000          30,000,000    
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 283,834,771       349,777,832   176,210,497        217,552,437   

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (สทุธ)ิ (1,541,014)          (1,544,384)     (1,541,014)           (1,544,384)     
รวมส่วนของเจ้าของ 1,161,373,430     1,227,313,121 1,053,749,156      1,095,087,726

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,989,010,877       2,009,040,268  1,765,053,727       1,762,588,289  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

3



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
       บาท        บาท         บาท        บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 397,198,927         385,339,460         350,185,666         339,435,923         
ตน้ทุนขายและบรกิาร (308,561,701)        (325,582,486)        (251,580,096)        (275,994,891)        

กาํไรข ัน้ต้น 88,637,226           59,756,974           98,605,570           63,441,032           
รายไดอ้ื่น 1,292,421             1,604,477             1,198,781             1,470,931             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 89,929,647           61,361,451           99,804,351           64,911,963           
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (35,141,570)          (29,400,623)          (33,044,018)          (26,692,560)          
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (26,961,113)          (29,898,879)          (24,136,904)          (25,387,071)          
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (12,180,334)                       - (12,180,334)                       -
กําไร(ขาดทุน)อื่น (17,928,416)          (8,092,295)            (16,060,498)          (9,121,663)            
ตน้ทุนทางการเงนิ (4,327,926)            (4,286,385)            (3,805,537)            (4,073,466)            

รวมค่าใช้จ่าย (96,539,359)          (71,678,182)          (89,227,291)          (65,274,760)          

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (6,609,712)            (10,316,731)          10,577,060           (362,797)              
ภาษเีงนิได้ 5,398,502             3,666,111             4,300,014             2,845,735             

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด (1,211,210)            (6,650,620)            14,877,074           2,482,938             

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี 1,625                  2,095,678             1,625                  2,095,678             

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 
- สทุธิจากภาษี 1,625                  2,095,678             1,625                  2,095,678             

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,209,585)            (4,554,942)            14,878,699           4,578,616             

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,211,210)            (6,650,620)            14,877,074           2,482,938             

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,209,585)            (4,554,942)            14,878,699           4,578,616             

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (0.00)                   (0.02)                   0.05                    0.01                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

4



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ        บาท        บาท         บาท        บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 760,557,620         728,500,644         658,767,202         638,627,097         
ตน้ทุนขายและบรกิาร (597,160,112)        (615,885,941)        (483,650,366)        (522,030,941)        

กาํไรข ัน้ต้น 163,397,508         112,614,703         175,116,836         116,596,156         
รายไดอ้ื่น 2,332,247             17,840,323           2,159,817             17,622,526           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 165,729,755         130,455,026         177,276,653         134,218,682         
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (73,985,680)          (61,535,539)          (69,457,739)          (56,667,642)          
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (56,132,657)          (57,424,538)          (49,536,035)          (48,066,985)          
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (14,529,845)                       - (14,748,811)                       -
กําไร(ขาดทุน)อื่น (10,526,054)          (10,802,413)          (7,730,406)            (11,787,274)          
ตน้ทุนทางการเงนิ (8,676,434)            (7,693,680)            (7,695,420)            (7,438,387)            

รวมค่าใช้จ่าย (163,850,670)        (137,456,170)        (149,168,411)        (123,960,288)        

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,879,085             (7,001,144)            28,108,242           10,258,394           
ภาษเีงนิได้ 21 8,083,761             3,794,867             6,455,725             2,330,399             

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด 9,962,846             (3,206,277)            34,563,967           12,588,793           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี 3,370                  2,095,678             3,370                  2,095,678             

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด
- สทุธิจากภาษี 3,370                  2,095,678             3,370                  2,095,678             

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 9,966,216             (1,110,599)            34,567,337           14,684,471           

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 9,962,846             (3,206,277)            34,563,967           12,588,793           

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 9,966,216             (1,110,599)            34,567,337           14,684,471           

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03                    (0.01)                   0.12                    0.04                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น (สทุธิ)
ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทุนสาํรอง ภาระผกูพนัผลประโยชน์ เจ้าของ รวม
แล้วเตม็มลูค่า (สทุธิ) ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ของบริษทัใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 300,000,000    549,079,673      30,000,000     349,777,832     (1,544,384)                           1,227,313,121 1,227,313,121 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5 -             -                -              (3,905,907)       -                                  (3,905,907)     (3,905,907)       
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรบัปรงุใหม่) 300,000,000    549,079,673      30,000,000     345,871,925     (1,544,384)                           1,223,407,214 1,223,407,214 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผลจา่ย 20 -             -                -              (72,000,000)      -                                  (72,000,000)   (72,000,000)     
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -             -                -              9,962,846        3,370                                 9,966,216      9,966,216        
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 300,000,000    549,079,673      30,000,000     283,834,771     (1,541,014)                           1,161,373,430 1,161,373,430 

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น (สทุธิ) รวมส่วนของ
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จดัสรรแล ้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ เจ้าของ รวม
แล้วเตม็มลูค่า (สทุธิ) ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ของบริษทัใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 300,000,000    549,079,673      30,000,000     309,674,006     (260,105)                             1,188,493,574 1,188,493,574 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผลจา่ย -             -                -              (60,000,000)      -                                  (60,000,000)   (60,000,000)     
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -             -                -              (3,206,277)       2,095,678                            (1,110,599)     (1,110,599)       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 300,000,000    549,079,673      30,000,000     246,467,729     1,835,573                            1,127,382,975 1,127,382,975 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)
ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ

ที่ออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม
เตม็มลูค่า (สทุธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 300,000,000           549,079,673        30,000,000       217,552,437     (1,544,384)                               1,095,087,726    
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5 -                    -                   -               (3,905,907)       -                                      (3,905,907)         
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563
   (ปรบัปรงุใหม่) 300,000,000           549,079,673        30,000,000       213,646,530     (1,544,384)                               1,091,181,819    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย 20 -                    -                   -               (72,000,000)     -                                      (72,000,000)       
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                    -                   -               34,563,967      3,370                                     34,567,337        
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 300,000,000           549,079,673        30,000,000       176,210,497     (1,541,014)                               1,053,749,156    

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)
ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ

ที่ออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม
เตม็มลูค่า (สทุธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 300,000,000           549,079,673        30,000,000       144,399,810     (260,105)                                 1,023,219,378    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย -                    -                   -               (60,000,000)     -                                      (60,000,000)       
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                    -                   -               12,588,793      2,095,678                                14,684,471        
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2562 300,000,000           549,079,673        30,000,000       96,988,603      1,835,573                                977,903,849       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ    บาท    บาท    บาท    บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 1,879,085             (7,001,144)            28,108,242           10,258,394           
รายการปรบัปรงุ:
คา่เสือ่มราคา 11, 12 59,177,167           55,044,603           47,096,831           43,370,526           
คา่ตดัจาํหน่าย 13 13,213,287           12,973,918           13,179,297           12,942,451           
(กลบัรายการ)ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 14,529,845           (36,385)                14,748,811           (36,385)                

หน้ีสญู 218,966                232,349                -                     -                     
ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 1,113,883             -                     1,113,883             -                     
(กลบัรายการ)คา่เผือ่สนิคา้เคลือ่นไหวชา้และลา้สมยั (2,058,964)            2,798,495             (2,316,025)            2,798,495             
(กลบัรายการ)คา่เผือ่สนิคา้ราคาทุนสงูกวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั (1,114,992)            122,467                (1,267,642)            1,390,960             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 4,093,391             13,603,702           3,653,278             12,403,355           
กลบัรายการเจา้หน้ีจากการซือ้เครือ่งหมายการคา้ 

Playboy ทีไ่มต่อ้งชาํระ -                     (3,197,850)            -                     (3,197,850)            
ดอกเบีย้รบั (42,678)                (55,556)                (40,075)                (48,721)                
(กาํไร)ขาดทุนสทุธจิากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,730,397             (16,655)                (4,945)                  (16,655)                
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                     10,871                 -                     10,871                 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

- ดอกเบีย้จา่ยจาก - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 8,005,433             7,622,192             7,048,740             7,438,387             
- ดอกเบีย้จา่ยจาก - หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ 671,001                71,488                 646,680                -                     

102,415,821          82,172,495           111,967,075          87,313,828           
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 89,458,420           31,433,844           80,004,821           27,624,446           
- สนิคา้คงเหลอื (84,455,394)          (83,440,352)          (83,022,025)          (64,370,066)          
- ภาษมีลูคา่เพิม่ (7,214,867)            (17,892,116)          (6,483,903)            (17,510,030)          
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น -                     1,500,000             -                     -                     
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 56,720                 (51,120)                -                     2,600                   
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 44,595,341           42,479,228           46,306,127           44,906,961           
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (1,695,052)            (1,185,162)            (1,576,722)            (1,194,532)            

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ก่อนดอกเบีย้รบัและภาษเีงนิไดจ้า่ย 143,160,989          55,016,817           147,195,373          76,773,207           

ดอกเบีย้รบัจากสถาบนัการเงนิ 11,596                 18,649                 8,993                   11,814                 
ภาษเีงนิไดจ้า่ย (6,897,358)            (3,581,637)            (4,446,879)            (1,006,769)            

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 136,275,227          51,453,829           142,757,487          75,778,252           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ   บาท   บาท    บาท   บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - เงนิตน้ (53,599)                (21,812)                (53,599)                (21,812)                
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - ดอกเบีย้รบั 31,082                 36,907                 31,082                 36,907                 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (925)                    -                     -                     -                     
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (36,041,856)          (20,113,165)          (34,321,456)          (13,616,259)          
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (65,250)                (3,025,994)            (53,451)                (2,982,994)            
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - เครือ่งหมายการคา้ Playboy -                     (159,876,150)         -                     (159,876,150)         
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,205,634             33,826                 5,634                   33,826                 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (34,924,914)          (182,966,388)         (34,391,790)          (176,426,482)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 15 432,000,000          261,000,000          427,000,000          251,000,000          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 15 (420,800,000)         (46,600,000)          (420,800,000)         (46,600,000)          
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 18 (40,020,000)          (46,770,000)          (40,020,000)          (46,770,000)          
ตน้ทุนทางการเงนิจา่ย 

- ดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (8,038,049)            (7,633,218)            (7,081,356)            (7,449,413)            
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - เงนิตน้ (5,413,030)            (2,598,453)            (5,128,296)            (28,800)                
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบีย้จา่ย (671,001)               -                     (646,680)               -                     
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่เจา้ของของกลุม่กจิการ (71,998,800)          (59,964,340)          (71,998,800)          (59,964,340)          

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (114,940,880)         97,433,989           (118,675,132)         90,187,447           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (13,590,567)          (34,078,570)          (10,309,435)          (10,460,783)          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด, ยอดคงเหลอืตน้งวด 49,308,187           84,995,875           37,156,574           73,637,104           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด, ยอดคงเหลอืปลายงวด 35,717,620           50,917,305           26,847,139           63,176,321           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, 
ยอดคงเหลือปลายงวด ประกอบด้วย

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 35,717,620           70,867,147           26,847,139           69,665,079           
หกั  เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร -                     (19,949,842)          -                     (6,488,758)            

35,717,620           50,917,305           26,847,139           63,176,321           
รายการที่ไม ่ใช่เงินสด
รายการซือ้สนิทรพัยใ์นระหวา่งงวดทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ

- อุปกรณ์ 2,860,545             2,651,815             2,761,682             2,412,927             

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                     78,800                 -                     78,800                 

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยแต่ยงัไมจ่า่ยชาํระ 19,628                 49,688                 19,628                 49,688                 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ
- ณ วนัที ่1 มกราคม -                     -                     -                     -                     
- รายการปรบัปรงุและการจดัประเภทรายการใหม่

จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าใช้ 38,051,617           -                     36,861,207           -                     
- เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 536,022                -                     536,022                -                     
- เงนิสดจา่ยระหวา่งงวด (5,413,030)            -                     (5,128,296)            -                     

- ณ วนัที ่30 มถิุนายน 33,174,609           -                     32,268,933           -                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

10 

 
1 ข้อมูลท ัว่ไป 

 
บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจาํกดั ซึง่จดัตัง้ในประเทศไทยเมือ่วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2536 
บรษิัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จํากดั  
เป็น “บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอร์อนิดสัตรี้ จํากดั (มหาชน)” เมื่อวนัที่ 2 มถิุนายน พ.ศ. 2559 และบรษิทัได้จดทะเบยีนเป็นบรษิัท 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  
 
ธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) ไดแ้ก่ ธุรกจิการผลติและจําหน่ายถุงยางอนามยัและสารหล่อลื่น รวมถงึธุรกจิเกีย่วกบั
การผลติกล่องกระดาษและมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
สาํนักงานใหญ่ 
เลขที ่1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 
สาขา 
สาขา 1 : เลขที่ 49 และ 49/1 หมู่ที่ 5 อาคารโรงงานมาตรฐาน เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ี20230 
 
สาขา 2 : เลขที ่789/139 อาคารนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง หมูท่ี ่1 ตําบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20110 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 
2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดที่รายงาน 

 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวไดส้่งผลกระทบ 
ต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกบั
เหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการได้ประเมนิและพจิารณาผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานวา่ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  
  
3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล เป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทํา 
งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมม่าถอืปฏบิตัแิละ
การเลอืกใชม้าตรการผอ่นปรนทีเ่กีย่วขอ้งดงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 
 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 
 
กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบั
สญัญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงผลกระทบในยอดยกมาวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ไดท้ําการปรบัปรุงยอ้นหลงังบ
การเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

รายการปรบัปรงุ 
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ 
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 
ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ -       -       38,547,292 38,547,292 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 604,194,471 -       (1,198,438) 602,996,033 
     

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนี้สินหมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 346,606 -       (346,606) -       
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ -       -       9,070,897 9,070,897 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ -       3,905,907 -       3,905,907 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

รายการปรบัปรงุ 
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ 
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 
ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 356,157 -       (356,157) -       
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ -       -       28,980,720 28,980,720 
     

ส่วนของเจ้าของ     
กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 349,777,832 (3,905,907) -       345,871,925 
     

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

รายการปรบัปรงุ 
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ 
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 
ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ -       -       36,908,121 36,908,121 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 427,484,335 -       (75,714) 427,408,621 
     

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนี้สินหมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 28,800 -       (28,800) -       
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ -       -       8,521,657 8,521,657 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ -       3,905,907 -       3,905,907 
     

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ -       -       28,339,550 28,339,550 
     

ส่วนของเจ้าของ     
กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 217,552,437 (3,905,907) -       213,646,530 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

13 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) 
 
กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด 
(modified retrospective) 
 
การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีอง
กลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสาระสาํคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงักาํไรหรอืขาดทุนอื่น  
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนสุทธจิากมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิในขอ้มลูทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 3,905,907 บาท ซึง่เป็นผลขาดทุนสุทธจิากมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิของกลุ่ม
กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําใหก้ลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอยา่งงา่ย
ในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้  
 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชจีากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 มาถือปฏิบตัขิองกลุ่มกจิการ
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกําไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทาง
การเงนิเฉพาะกจิการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร ื่อง สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรกโดย ณ วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล
กระทบผูบ้รหิารพบว่ากลุ่มกจิการไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่สีาระสําคญัจากการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่า
เกีย่วกบัสญัญาเช่าทีด่นิ อาคารสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงานและยานพาหนะ ซึ่งเคยจดัประเภทเป็น “สญัญาเช่าดําเนินงาน” ภายใต้
หลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรือ่ง สญัญาเชา่  
 
ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ใช้วธิีผ่อนปรนในทางปฏิบตัิสําหรบัสญัญาเช่าที่ก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ตามมาตรฐาน 
การบญัช ีฉบบัที ่17 เรือ่งสญัญาเชา่ โดยไมร่วมสญัญาเชา่ทีอ่ายุสญัญาเชา่สิน้สดุภายใน 12 เดอืนนบัจากวนัทีนํ่ามาปฏบิตัใิชค้รัง้แรก 
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ตารางต่อไปนี้แสดงความแตกต่างของภาระตามสญัญาเช่าดําเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กบัหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 ที่รบัรูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท  บาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีเ่ปิดเผย 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 12,805,940 11,765,926 
บวก  รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญา 30,701,096 30,701,096 
หกั  สญัญาเชา่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (541,134) (47,120)
หกั  สญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต่ํา   
    ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (154,000) (154,000)
หกั  สญัญาพจิารณาเป็นสญัญาบรกิาร (2,425,800) (2,425,800)
 40,386,102 39,840,102 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (3,037,248) (3,007,695)
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ เพิม่ขึน้จากการนํา    
   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาปฏบิตัใิช ้ 37,348,854 36,832,407 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 702,763 28,800 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 38,051,617 36,861,207 
   

ประกอบดว้ย   
หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 9,070,897 8,521,657 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ระยะยาว (สทุธ)ิ 28,980,720 28,339,550 
 38,051,617 36,861,207 
 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่รบัรูต้ามภาระผกูพนัของคา่เชา่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มกจิการและบรษิทัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 3.57 ถงึรอ้ยละ 5.00 ต่อปี และ รอ้ยละ 3.57 ถงึ
รอ้ยละ 3.94 ต่อปี ตามลําดบั ปรบัปรุงดว้ยหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ ทีเ่คยรบัรูใ้นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้บัรูเ้ท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยสนิทรพัยต์าม
สญัญาเชา่การเงนิทีเ่คยรบัรูใ้นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
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ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้บ่งตามประเภทของสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท  บาท 
   

ทีด่นิ 960,439 960,439 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 36,445,195 35,322,471 
อุปกรณ์สาํนกังาน 625,211 625,211 
ยานพาหนะ 516,447 -       
 38,547,292 36,908,121 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
สญัญาเช่า 
 
กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า กลุ่มกจิการรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล จํานวนเงนิ 
ทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาจะปันส่วนระหวา่งหนี้สนิและดอกเบีย้จ่าย ซึง่ดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่าเพื่อ 
ทําให้อตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที่สําหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิที่เหลอือยู่ สนิทรพัย์สทิธกิารใช้วดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน  
ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายชําระตามสญัญาเช่า สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะตดัค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใชง้านของ
สนิทรพัยห์รอือายุของสญัญาเชา่แลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 
 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของหนี้สนิ
สญัญาเช่าหากอตัรานัน้สามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานัน้ไมส่ามารถกําหนดได ้กลุ่มกจิการจะใชอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของ
กลุ่มกจิการ 
 
จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาระยะสัน้หรอืสญัญาซึ่งสนิทรพัย์อ้างองิมมีูลค่าต่ํา (low-value assets) จะรบัรูเ้ป็น
คา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่นัน้ 
 
อนุพนัธท์างการเงิน 
 
อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงักาํไรหรอืขาดทุนอื่น 
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การด้อยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของลูกหนี้การคา้ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างงา่ย
ในการพจิารณารบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี 
มาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่นํา
ขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการคาํนวณ โดยประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้จาํนวน 16,472,417 บาท (หมายเหตุ 9) ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563  
วดัมลูคา่โดยใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 
6 การประมาณการ 

 
ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ และ
แหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ําคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของประมาณการทีม่อียู่มาใช ้เช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 การประมาณมลูค่ายตุิธรรม 

 
กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่า
ตามบัญชีของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรายการที่ราคาตามบัญชีที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 
ตดัจาํหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 
การวเิคราะหเ์ครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าและเปิดเผยดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมจาํแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั  
 ขอ้มลูระดบัที ่2: ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
 ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตได)้  
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุ 26 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายต่อไปนี้มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 
- เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 
 

หนี้สินทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

สว่นงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ
จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทําการตัดสนิใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเลือกจดัตามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ 
โดยเปรยีบเทยีบงบการเงนิรวมในงวดปัจจุบนัเทยีบกบังวดก่อน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
 ผลิตภณัฑถ์งุยางอนามยัและสารหล่อลื่น ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 658,767,202 638,627,097 101,790,418 89,873,547 760,557,620 728,500,644 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (483,650,366) (522,030,941) (108,686,917) (89,141,823) (592,337,283) (611,172,764) 
คา่เสือ่มราคาสว่นเพิม่สาํหรบัอาคารและอุปกรณ์  
   ทีร่บัรูด้ว้ยมลูคา่ยุตธิรรม -      -      -      -      (4,822,829) (4,713,177) 
ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 175,116,836 116,596,156 (6,896,499) 731,724 163,397,508 112,614,703 
รายไดอ้ืน่  2,332,247 17,840,323 
คา่ใชจ้่ายในการขาย (73,985,680) (61,535,539) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (56,132,657) (57,424,538) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (14,529,845) -       
กาํไร(ขาดทุน)อืน่ (10,526,054) (10,802,413) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (8,676,434) (7,693,680) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,879,085 (7,001,144) 
ภาษเีงนิได ้(หมายเหตุ 21) 8,083,761 3,794,867 
กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 9,962,846 (3,206,277) 
 

กลุ่มกจิการมจีงัหวะการรบัรูร้ายได ้2 แบบ คอืเมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ และแบบตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตั ิอย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไม่ไดแ้สดงแยกรายการสําหรบั
รายไดท้ีร่บัรูต้ลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเินื่องจากมลูคา่ไมม่สีาระสาํคญั 
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ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานธุรกจิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ผลิตภณัฑถ์งุยางอนามยัและสารหล่อลื่น ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ รวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       
สนิทรพัยต์ามสว่นงาน - ในประเทศ 24,154,016 44,728,556 36,294,420 45,695,498 60,448,436 90,424,054 
 - ต่างประเทศ 539,447,317 591,854,746 -       -       539,447,317 591,854,746 
สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดป้ันสว่น     1,389,115,124 1,326,761,468 
รวมสนิทรพัย ์     1,989,010,877 2,009,040,268 
       
หนี้สนิตามสว่นงาน     -       -       
หนี้สนิทีไ่มไ่ดป้ันสว่น     827,637,447 781,727,147 
รวมหนี้สนิ     827,637,447 781,727,147 
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9 ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ ื่น (สทุธิ) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

    

ลกูหนี้การคา้     
  - บรษิทัอื่น 599,895,753 682,118,086 563,601,333 636,583,302 
  - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุ 22 ข)) -       160,714 -       -       
หกั  ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติ     
         ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น (16,472,417) (1,942,572) (16,472,417) (1,723,606)

583,423,336 680,336,228 547,128,916 634,859,696 
ลกูหนี้อื่น  219,191 56,754 626 187 
รายไดค้า่สทิธคิา้งรบั (สทุธ)ิ 5,279,652 10,866,554 5,279,652 10,866,554 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 3,231,871 3,947,897 2,960,401 3,242,942 
เงนิมดัจาํระยะสัน้ 1,199,107 2,107,406      1,199,107 2,107,406 
เงนิทดรองจ่ายจ่ายล่วงหน้า 101,049 346,598 101,049 346,598 

593,454,206 697,661,437 556,669,751 651,423,383 
 

ลกูหนี้การคา้ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระได ้ดงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562
 บาท  บาท  บาท  บาท 

    

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ     
  (ระยะเวลาสนิเชือ่ 30 วนั - 180 วนั) 216,968,097 418,753,468 194,074,894 382,040,814 
เกนิกาํหนดชาํระ     
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 238,377,476 170,753,663 224,979,715 161,989,785 
  3 เดอืน - 6 เดอืน 47,862,724 52,354,393 47,859,268 52,354,393 
  6 เดอืน - 12 เดอืน 59,800,417 36,751,097 59,800,417 36,751,097 
  เกนิกวา่ 12 เดอืน 36,887,039 3,666,179 36,887,039 3,447,213 

599,895,753 682,278,800 563,601,333 636,583,302 
หกั  ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติ     
        ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (16,472,417) (1,942,572) (16,472,417) (1,723,606)

583,423,336 680,336,228 547,128,916 634,859,696 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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10 เงินฝากสถาบนัการเงินเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัในข้อมูล 
ทางการเงนิรวมเป็นเงนิฝากประเภทออมทรพัยข์องบรษิทัยอ่ยเพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ  
 

11 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
 บาท บาท
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563  
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 604,194,471 427,484,335
จดัประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ (หมายเหตุ 5,12) (1,198,438) (75,714)
ซือ้สนิทรพัย ์ 35,778,408 34,034,652
จาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (3,936,031) (689)
คา่เสือ่มราคา (54,474,278) (42,545,654)
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 580,364,132 418,896,930
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดนํ้า ทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรของบรษิทัย่อยซึ่งมรีาคาตามบญัชสีุทธใินขอ้มูล
ทางการเงนิรวมจํานวน 92 ล้านบาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 104 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิ  
 

12 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สทุธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
 บาท บาท
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563  
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด -       -      
รายการปรบัปรงุจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาใช ้ 
   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)

 
37,348,854 

 
36,832,407

จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ (หมายเหตุ 5,11) 1,198,438 75,714
เพิม่ระหวา่งปี 536,022 536,022
คา่เสือ่มราคา  (4,702,889) (4,551,177)
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 34,380,425 32,892,966
 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในตน้ทุนขายสาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการ จาํนวน 2,835,582 บาท สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าซื้อสนิทรพัย์มมีูลค่าต่ําและสญัญาเช่าระยะสัน้ทีไ่ม่รวมอยู่ในสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้สําหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 แสดงในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 1,086,972 บาท และ 
144,300 บาทตามลาํดบั  



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน (สทุธิ) 

 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 456,625,846 456,238,956 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 38,500 26,701 
คา่ตดัจาํหน่าย (13,213,287) (13,179,297)
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 443,451,059 443,086,360 
 
14 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  เพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกราคม  (หมายเหตุ 21)  กาํไรขาดทุน  30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2563  กาํไรหรือขาดทนุ  เบด็เสรจ็อื่น  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 10,748,138 3,278,438 3,370 14,029,946 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (22,147,034) 1,710,312 -       (20,436,722)
 (11,398,896) 4,988,750 3,370 (6,406,776)
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  เพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกราคม  (หมายเหตุ 21)  กาํไรขาดทุน  30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2563  กาํไรหรือขาดทนุ  เบด็เสรจ็อื่น  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 10,017,090 3,238,961 3,370 13,259,421 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี -       (9,985) -       (9,985)
 10,017,090 3,228,976 3,370 13,249,436 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงรายการสุทธิ
ตามหน่วยภาษ ีประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้  
   รอการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 13,249,436 10,017,090 13,249,436 10,017,090
หนี้สนิภาษเีงนิได ้  
   รอการตดับญัช ี(สทุธ)ิ (19,656,212) (21,415,986) -       -      
 (6,406,776) (11,398,896) 13,249,436 10,017,090
 
15 เงินก ู้ยืมระยะส ัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 249,200,000 238,000,000 204,200,000 198,000,000
 
ต ัว๋สญัญาใช้เงิน 
 
รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 238,000,000 198,000,000 
กูเ้พิม่ขึน้ระหวา่งงวด 432,000,000 427,000,000 
ชาํระคนืระหวา่งงวด (420,800,000) (420,800,000)
ยอดคงเหลอืปลายงวด 249,200,000 204,200,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

24 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

 อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 
สกลุเงิน จาํนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน จาํนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) 

     

บาท 249,200,000  2.15 - 5.72 บาท 238,000,000  2.75 - 4.42
 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

 อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 
สกลุเงิน จาํนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน จาํนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) 

     

บาท 204,200,000  2.15 - 3.10 บาท 198,000,000  2.75 - 2.98
 
16 เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อ ื่น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท
     

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น  174,571,272 117,179,794 141,706,562 79,651,719
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
           (หมายเหตุ 22 ข)) 6,756,088 6,448,216 2,128,223 7,225,253
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 34,695,354 28,085,149 30,462,474 21,450,134
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
      (หมายเหตุ 22 ข)) 112,403 55,675 112,403 54,962
เจา้หนี้จากการซือ้ - อุปกรณ์ 2,860,545 3,123,993 2,761,682 3,048,486
 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -       26,750 -       26,750
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 12,181,263 9,471,669 12,181,263 9,471,669
เงนิปันผลคา้งจ่าย  19,628 18,428 19,628 18,428
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 25,255,433 48,609,585 23,440,781 46,745,458
 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
                 (หมายเหตุ 22 ข)) 841,000 -       841,000 -      
 257,292,986 213,019,259 213,654,016 167,692,859



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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17 หนี้สินตามสญัญาเช่า (สทุธิ) 

 

กลุ่มกิจการได้ทําสญัญาเช่าเพื่อเช่าสนิทรพัย์เพื่อใช้ในการดําเนินกิจการ โดยมีกําหนดชําระค่าเช่าตามที่ระบุในสญัญา ณ วนัที ่ 
30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562
  บาท  บาท  บาท  บาท
     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 35,612,942 734,871 34,669,926 28,800
หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (2,438,333) (32,108) (2,400,993) -      
มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 33,174,609 702,763 32,268,933 28,800
หกั  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (9,310,680) (346,606) (8,775,530) (28,800)
 23,863,929 356,157 23,493,403 -      
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวนเงนิขัน้ต่ําทีต่้องจ่ายทัง้สิ้นตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562
  บาท  บาท  บาท  บาท
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ถงึกาํหนดชาํระ    
  - ภายใน 1 ปี 10,423,161 368,759 9,857,352 28,800
  - เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 25,099,781 366,112 24,722,574 -      
  - เกนิ 5 ปี 90,000 -       90,000 -      
 35,612,942 734,871 34,669,926 28,800
 

18 เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท 
   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 199,940,000 239,960,000 
หกั  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของเงนิกูย้มืระยะยาว (80,040,000) (80,040,000)
 119,900,000 159,920,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

บาท 
เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 80,040,000 
รบัโอนจากเงนิกูย้มืระยะยาว 40,020,000 
จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (40,020,000)
ยอดคงเหลอืปลายงวด 80,040,000 

 

เงนิกูย้มืระยะยาว  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 159,920,000 
โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (40,020,000)
ยอดคงเหลอืปลายงวด 119,900,000 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทดํารงอตัราส่วนทางการเงนิในขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะ
กจิการเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญา 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิรรมคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืซึ่งมอีตัรารอ้ยละ 
3.50 และ ร้อยละ 3.70 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 3.70 ต่อปี) (ระดับ 2 ของลําดับขัน้มูลค่า
ยุตธิรรม) ซึง่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารวดัมลูค่าในระหวา่งงวด อย่างไรกต็ามมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าว มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
เนื่องจากผลกระทบจากอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
 

19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
รายการเคลื่อนไหวสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 

 ข้อมูลทางการเงิน 
ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
 บาท  บาท 

  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 55,777,849 49,271,841 
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด   
  - ตน้ทุนบรกิาร  3,493,495 3,120,875 
  - ตน้ทุนดอกเบีย้ 599,896 532,403 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 59,871,240 52,925,119 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 การจ่ายเงินปันผล 

 
สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการไดม้มีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากกาํไรสทุธ ิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายใตบ้ตัรสง่เสรมิเลขที ่1466(1)/2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 
0.12 บาทต่อหุ้น และภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 2117(1)/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวน 72,000,000 บาท  
บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

21 ภาษีเงินได้ 
 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษเีงนิได:้     
   ภาษเีงนิไดส้าํหรบักาํไรทางภาษ ี
      ในงวดปัจจุบนั (1,042,797) (471,685) (1,042,797) (471,685)
   ภาษเีงนิไดบ้นัทกึสงู(ต่ํา)ไป 
      สาํหรบัปีก่อน 4,269,546 (4,707) 4,269,546 (4,707)
   ตดัจาํหน่ายภาษหีกั ณ ทีจ่่าย     
       สาํหรบังวดปัจจุบนั (131,738) -       -       -       
   คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3,095,011 (476,392) 3,226,749 (476,392)
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     
   รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  
      (หมายเหต ุ14) 4,988,750 4,271,259 3,228,976 

 
2,806,791 

     

รวมภาษเีงนิได ้ 8,083,761 3,794,867 6,455,725 2,330,399 
 

22 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 หุน้ของบรษิทัถูกถอืโดยบุคคล/บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 

บคุคล /บริษทั  ประเภท  ร้อยละการถือครอง ต ัง้อยู่ที่/สญัชาติ 
    

ตระกลูดารารตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการของบรษิทั  37.28 ไทย 
บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จาํกดั บรษิทัใหญ่  26.25 ประเทศไทย
THK Investment Company Limited บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  13.75 ประเทศฮ่องกง 
นกัลงทุนอื่น  22.72 - 
  100.00  



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) รายการทีส่าํคญัต่อไปนี้เป็นรายการกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่าํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 
 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ขายสนิคา้     
   บรษิทั สตาร ์อารเ์อฟไอด ีจาํกดั 303,550 -        -       -        
     

ซือ้วตัถุดบิและวสัดุหบีหอ่     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 14,885,677 13,424,145 -       -        
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป     
     อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั -       -        12,336,157 13,031,704 
 14,885,677 13,424,145 12,336,157 13,031,704 
     

ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 102,680 -        102,680 -        
     

จ่ายชาํระหนี้สนิสญัญาเชา่และ     
  คา่บรกิารจ่าย     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จาํกดั 4,332,127 3,443,218 4,323,002 3,367,598 
     

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร     
   - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,083,120 16,127,359 14,972,700 14,594,040 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 218,062  875,243 165,155 513,073 
 16,301,182 17,002,602 15,137,855 15,107,113 
     

คา่ตอบแทนกรรมการ 2,897,000 1,978,000 2,897,000 1,978,000 
 
รายการขายสนิคา้ ซื้อวตัถุดบิ วสัดุหบีห่อ วสัดุสิน้เปลอืงและค่าใชจ้่ายต่างๆ จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นไปตามราคาทีต่กลงกนั
ระหวา่งคูส่ญัญา 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารได้แก่ ค่าตอบแทนจากการทํางานที่ผู้บรหิารได้รบัจากบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รบั 
เมือ่เกษยีณอายุ  
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนทีก่ําหนดในทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัประจําปี
ของผูถ้อืหุน้ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดคา้งชาํระ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทีเ่กดิจากรายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
ลกูหนี้การคา้ (หมายเหตุ 9)    
   บรษิทั สตาร ์อารเ์อฟไอด ีจาํกดั -      153,010 -       -       
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั -      7,704 -       -       
 -      160,714 -       -       
    
เงนิมดัจาํ    
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จาํกดั 287,500 294,500 287,500 287,500 
    
เจา้หนี้การคา้ (หมายเหตุ 16)    
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 6,756,088 6,448,216 -       7,704 
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป 
      อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั -      -       2,128,223 7,217,549 
 6,756,088 6,448,216 2,128,223 7,225,253 
    
เจา้หนี้อื่น (หมายเหตุ 16)    
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จาํกดั 93,143 55,675 93,143 54,962 
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 19,260 -       19,260 -       
 112,403 55,675 112,403 54,962 
    
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย (หมายเหตุ 16)    
    กรรมการ 841,000 -       841,000 -       
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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23 หนังสือค ํา้ประกนัจากธนาคาร 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศ 
ในนามของกลุ่มกจิการ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนั ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
 
 สกลุเงิน 

 
 จาํนวนเงิน

 บาทและ 
 เทียบเท่าบาท 

 
 สกลุเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทและ 
 เทียบเท่าบาท 

       

- คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  บาท 9,041,200 9,041,200  บาท 9,041,200 9,041,200 
- คํ้าประกนัการซื้อวตัถุดบิ  บาท 1,000,000 1,000,000  บาท 2,500,000 2,500,000 
- คํ้าประกนัผลงาน  บาท 1,330,705 1,330,705  บาท 1,414,370 1,414,370 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 235,849 7,326,836 ดอลลารส์หรฐัฯ 195,768 5,937,896 
  ยโูร -      -        ยโูร 72,276 2,463,510 
- คํ้าประกนังานประมลู  บาท 565,500 565,500  บาท -       -       
  19,264,241   21,356,976 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
 
 สกลุเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทและ 
เทียบเท่าบาท 

 
 สกลุเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทและ 
 เทียบเท่าบาท 

       

- คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  บาท 7,810,200 7,810,200  บาท 7,810,200 7,810,200 
- คํ้าประกนัผลงาน  บาท 1,330,705 1,330,705  บาท 1,414,370 1,414,370 
  ดอลลารส์หรฐัฯ 235,849 7,326,836  ดอลลารส์หรฐัฯ 195,768 5,937,896 
  ยโูร -      -       ยโูร 72,276 2,463,510 
- คํ้าประกนังานประมลู  บาท 565,500 565,500  บาท -       -       
   17,033,241   17,625,976 
 
24 ภาระผกูพนัตามเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีอ่อกโดย ธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อใชใ้นการซื้อสนิคา้
จากต่างประเทศ จํานวน 596,928 ดอลลาร์สหรฐัฯหรอืเทียบเท่า 18,439,392 บาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 458,793 
ดอลลารส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 13,834,432 บาท) 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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25 ภาระผกูพนั 

 
ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการจ่ายชําระค่าซื้อเครื่องจกัร
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 22,931,115 11,317,062 20,604,091 11,239,982 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 204,400 128,800 204,400 128,800 
 23,135,515 11,445,862 20,808,491 11,368,782 

 
ข) ภาระผกูพนัตามสญัญาในการดาํเนินงาน 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าหรอืสญัญาบรกิารที่ยกเลกิไม่ไดแ้ละไม่เขา้เงื่อนไขตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเช่าดําเนินงานทีย่กเลกิไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบั
อาคารสาํนกังาน อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะซึง่สญัญาเชา่ดงักล่าวมรีะยะเวลาระหวา่ง 3 เดอืน ถงึ 4 ปี) 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวนเงนิขัน้ต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาในการ
ดาํเนินงานเกีย่วกบัคา่เชา่อุปกรณ์สาํนกังานและคา่บรกิารมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ถึงกาํหนดชาํระภายใน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
1 ปี 1,546,936 10,214,380 1,296,400 9,477,348 
1 ปี - 5 ปี -       2,591,560 -       2,288,578 

1,546,936 12,805,940 1,296,400 11,765,926 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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26 เครื่องมือทางการเงิน 

 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วนัครบกําหนดชําระเงนิของสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าทีเ่ปิดสถานะไวม้อีายุ 6 เดอืน จาํนวนเงนิและอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัและจ่ายตามสญัญา มดีงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถนุายน พ.ศ. 2563  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สกลุเงินต่างประเทศ 
จาํนวนเงิน 
ตามสญัญา 

อตัรา 
แลกเปลี่ยน 

 
บาท 

จาํนวนเงิน 
ตามสญัญา 

อตัรา 
แลกเปลี่ยน 

 
บาท 

      

สญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศ       
ดอลลารส์หรฐัฯ 3,859,000  30.24 - 32.70 118,796,380 7,720,000  30.12 - 30.26 233,278,611 

      

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศ       
ดอลลารส์หรฐัฯ -       -       -       317,693  30.29 - 30.90 9,657,108 
 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 
 
บรษิทัไดท้ําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยของเงนิกู้ยมืระยะยาวในสกุลเงนิบาทจํานวน 3 สญัญากบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง เป็น
จํานวนเงนิรวม 320 ลา้นบาท เพื่อเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 3.7 ต่อปี 
สญัญาเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  
 

มูลค่ายตุิธรรมสทุธิ 
 
มลูคา่ยุตธิรรมสทุธขิองตราสารอนุพนัธ ์ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กาํไร(ขาดทุน)สทุธจิากมลูคา่ยุตธิรรมสทุธขิอง     
   สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (423,160) 446,351 (423,160) 446,351 
ขาดทุนสทุธจิากมลูคา่ยุตธิรรมสทุธขิอง     
   สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (4,596,630) (4,352,258) (4,596,630) (4,352,258)
 
มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ ไดแ้ก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย ทีก่ําหนด
โดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่คํานวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ระดบั 2 ของลาํดบัขัน้มลูคา่ยุตธิรรม) 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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27 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้โอนเงนิเพื่อชําระค่าหุ้นเต็มจํานวนที่บริษัทถือใน TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. 
(บรษิทัยอ่ย) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 รวมเป็น 600,000 เรนมนิบ ิใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 
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