
บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ

เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม 

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ 

และบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้

ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบับที่ 34  

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 33,492,371           72,906,984        28,267,773           65,419,853        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 21 ค) -                     -                  12,000,000           10,000,000        

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (สุทธ)ิ 8 815,738,103          693,849,366       750,974,426          659,692,157       

สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 223,411,226          208,516,721       195,717,941          178,754,149       

ภาษมีลูค่าเพมิ 15,108,069           14,631,580        15,108,069           14,292,297        

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 482,033               406,733            482,033               406,733            

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 11,452,849           10,446,369        -                     -                  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,099,684,651       1,000,757,753    1,002,550,242       928,565,189       

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ

เพอืเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั 9 4,659,994             2,308,994          -                     -                  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 -                     -                  28,546,529           28,546,529        

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 11 543,687,183          557,725,004       395,449,098          404,530,616       

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 12 26,932,055           29,258,777        25,672,386           27,923,387        

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 13 424,763,798          430,667,623       424,450,668          430,337,580       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 18,939,030           18,270,116        18,939,030           18,270,116        

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 2,528,409             2,231,358          2,510,309             2,222,158          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,021,510,469       1,040,461,872    895,568,020          911,830,386       

รวมสินทรพัย์ 2,121,195,120       2,041,219,625    1,898,118,262       1,840,395,575    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

2



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15 242,700,000          216,900,000       192,700,000          176,900,000       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 16 280,279,738          278,149,953       233,264,678          232,207,867       

ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปีของ

- หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 17 9,357,200             9,318,448          8,850,558             8,770,946          

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 80,040,000           80,040,000        80,040,000           80,040,000        

ภาษมีลูค่าเพมิ 501,631               -                  -                     -                  

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 24 4,023,063             3,475,464          4,023,063             3,475,464          

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 6,777,977             4,448,203          6,777,977             4,448,203          

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 3,771,090             4,010,711          3,557,913             3,814,127          

รวมหนีสินหมนุเวียน 627,450,699          596,342,779       529,214,189          509,656,607       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 17 17,370,906           19,712,397        17,370,906           19,618,729        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 59,870,000           79,880,000        59,870,000           79,880,000        

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 18,575,291           19,176,567        -                     -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19 70,997,398           68,785,400        65,298,858           63,298,030        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 166,813,595          187,554,364       142,539,764          162,796,759       

รวมหนีสิน 794,264,294          783,897,143       671,753,953          672,453,366       

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000          300,000,000       300,000,000          300,000,000       

ทุนทอีอกและชาํระแลว้เตม็มลูค่า

หุน้สามญั  300,000,000 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000          300,000,000       300,000,000          300,000,000       

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ (สุทธ)ิ 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        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 454,902,880          385,302,606       354,336,363          295,922,333       

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (สุทธ)ิ (7,051,727)            (7,059,797)         (7,051,727)            (7,059,797)         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,326,930,826       1,257,322,482    1,226,364,309       1,167,942,209    

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,121,195,120       2,041,219,625    1,898,118,262       1,840,395,575    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

3



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 434,098,756         363,358,693         367,881,017         308,581,536         

ตน้ทนุขายและบรกิาร (326,885,098)        (288,598,411)        (276,675,735)        (232,070,270)        

กาํไรขนัต้น 107,213,658         74,760,282           91,205,282           76,511,266           

รายไดอ้นื 1,819,802             1,039,826             1,730,993             961,036               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 109,033,460         75,800,108           92,936,275           77,472,302           

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (36,441,759)          (38,844,110)          (34,756,088)          (36,413,721)          

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (26,256,185)          (31,521,055)          (22,922,557)          (27,967,608)          

กําไร(ขาดทนุ)อนื 27,555,617           7,402,362             27,573,991           8,330,092             

ตน้ทนุทางการเงนิ (3,115,640)            (4,348,508)            (2,641,096)            (3,889,883)            

รวมค่าใช้จ่าย (38,257,967)          (67,311,311)          (32,745,750)          (59,941,120)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 70,775,493           8,488,797             60,190,525           17,531,182           

ภาษเีงนิได้ 20 (1,175,219)            2,685,259             (1,776,495)            2,155,711             

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 69,600,274           11,174,056           58,414,030           19,686,893           

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนั

     ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี 8,070                  1,745                  8,070                  1,745                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 8,070                  1,745                  8,070                  1,745                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 69,608,344           11,175,801           58,422,100           19,688,638           

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 69,600,274           11,174,056           58,414,030           19,686,893           

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ -                     -                     -                     -                     

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 69,608,344           11,175,801           58,422,100           19,688,638           

สว่นทเีป็นของสว่นไดส้ว่นเสยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ -                     -                     -                     -                     

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.23                    0.04                    0.19                    0.07                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่ของ รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ทุนสาํรอง ภาระผกูพนัผลประโยชน์ เจ้าของ รวม

แล้วเตม็มูลค่า (สทุธิ) ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ของบริษทัใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 300,000,000      549,079,673         30,000,000       385,302,606      (7,059,797)                             1,257,322,482   1,257,322,482    

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                    -                 69,600,274        8,070                                    69,608,344       69,608,344        

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 300,000,000      549,079,673         30,000,000       454,902,880      (7,051,727)                             1,326,930,826   1,326,930,826    

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สทุธิ) รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่ของ เจ้าของ รวม

แล้วเตม็มูลค่า (สทุธิ) ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ของบริษทัใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 300,000,000      549,079,673         30,000,000       345,871,925      (1,544,384)                             1,223,407,214   1,223,407,214    

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย        -        -        - (72,000,000)       -                                       (72,000,000)      (72,000,000)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด        -        -        - 11,174,056        1,745                                    11,175,801       11,175,801        

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 300,000,000      549,079,673         30,000,000       285,045,981      (1,542,639)                             1,162,583,015   1,162,583,015    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

5



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหมข่อง

ทีออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม

เตม็มูลค่า (สทุธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 300,000,000            549,079,673         30,000,000       295,922,333      (7,059,797)                               1,167,942,209     

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                        -                     -                 58,414,030        8,070                                      58,422,100         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 300,000,000            549,079,673         30,000,000       354,336,363      (7,051,727)                               1,226,364,309     

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหมข่อง

ทีออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม

เตม็มูลค่า (สทุธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 300,000,000            549,079,673         30,000,000       213,646,530      (1,544,384)                               1,091,181,819     

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย -                        -                     -                 (72,000,000)       -                                        (72,000,000)        

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                        -                     -                 19,686,893        1,745                                      19,688,638         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 300,000,000            549,079,673         30,000,000       161,333,423      (1,542,639)                               1,038,870,457     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นสว่นหนงึของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 70,775,493          8,488,797            60,190,525          17,531,182          

รายการปรบัปรุง:

คา่เสอืมราคา 11, 12 27,590,900          29,649,349          22,050,256          23,593,297          

คา่ตดัจาํหน่าย 13 6,554,279            6,596,059            6,537,366            6,579,208            

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 373,573              2,349,511            373,573              2,568,477            

หนีสญู -                    218,966              -                    -                    

ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 547,599              31,906,019          547,599              31,906,019          

(กลบัรายการ)คา่เผอืสนิคา้เคลอืนไหวชา้และลา้สมยั 661,820              (1,022,328)           661,820              (2,816,677)           

กลบัรายการคา่เผอืสนิคา้ราคาทนุสงูกว่า

มลูคา่สทุธทิจีะไดร้บั (928,146)             (1,270,498)           (236,192)             (1,093,653)           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 2,331,326            2,046,696            2,120,156            1,826,639            

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่รษิทัยอ่ย -                    -                    (58,808)               -                    

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (11,208)               (15,288)               (11,208)               (15,288)               

กําไรสทุธจิากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (581,505)             (2,960)                (552,344)             (2,960)                

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,046                 -                    1,046                 -                    

ตน้ทนุทางการเงนิ 

- ดอกเบยีจา่ยจาก - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 2,856,239            4,006,737            2,388,619            3,561,025            

- ดอกเบยีจา่ยจาก - หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า 259,401              341,771              252,477              328,858              

110,430,817        83,292,831          94,264,885          83,966,127          

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (122,262,310)        (29,529,540)         (91,655,842)         (26,852,823)         

- สนิคา้คงเหลอื (14,628,179)         (60,526,931)         (17,389,420)         (50,399,842)         

- ภาษมีลูคา่เพมิ 25,142                (6,889,875)           (815,772)             (6,523,677)           

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (297,051)             56,720                (288,151)             -                    

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 3,164,341            60,636,691          310,854              54,861,778          

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื (239,621)             (956,311)             (256,214)             (791,316)             

- ผลประโยชน์พนกังานจา่ย (119,328)             -                    (119,328)             -                    

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน

ก่อนดอกเบยีรบัและภาษเีงนิไดจ้า่ย (23,926,189)         46,083,585          (15,948,988)         54,260,247          

- ภาษเีงนิไดจ้า่ย (1,114,045)           (1,575,207)           (107,565)             (97,644)               

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (25,040,234)         44,508,378          (16,056,553)         54,162,603          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่รษิทัยอ่ย - เงนิสดจา่ย 21 ค) -                    -                    (2,000,000)           -                    

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - เงนิตน้ (75,300)               (53,336)               (75,300)               (53,336)               

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่รษิทัยอ่ย 21 ก) -                    -                    58,808                -                    

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 11,208                15,288                11,208                15,288                

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพอืเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั (2,351,000)           -                    -                    -                    

เงนิสดจา่ยเพอืซอื - ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (12,471,968)         (14,141,648)         (10,181,275)         (13,967,351)         

เงนิสดจา่ยเพอืซอื - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (570,180)             (37,625)               (570,180)             (38,451)               

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 816,829              3,639                 786,108              3,639                 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (14,640,411)         (14,213,682)         (11,970,631)         (14,040,211)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 15 339,000,000        179,000,000        289,000,000        179,000,000        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 15 (313,200,000)        (201,600,000)        (273,200,000)        (201,600,000)        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 18 (20,010,000)         (20,010,000)         (20,010,000)         (20,010,000)         

ตน้ทนุทางการเงนิจา่ย 

- ดอกเบยีจา่ยจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (2,961,828)           (4,039,468)           (2,494,208)           (3,593,756)           

เงนิสดจา่ยชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า - เงนิตน้ (2,302,739)           (3,522,668)           (2,168,211)           (3,394,130)           

เงนิสดจา่ยชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า - ดอกเบยีจา่ย (259,401)             (341,771)             (252,477)             (328,858)             

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 266,032              (50,513,907)         (9,124,896)           (49,926,744)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (39,414,613)         (20,219,211)         (37,152,080)         (9,804,352)           

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืตน้งวด 72,906,984          49,308,187          65,419,853          37,156,574          

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืปลายงวด 33,492,371          29,088,976          28,267,773          27,352,222          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

        บาท         บาท         บาท         บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการซอืสนิทรพัยใ์นระหว่างงวดทยีงัไมไ่ดจ้า่ยชําระ

- อุปกรณ์ 7,268,418            4,723,353            6,579,432            4,481,332            

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 81,320                12,626                81,320                -                    

เงนิประกนัผลงาน 986,824              -                    986,824              -                    

เงนิปันผลทปีระกาศจา่ยแต่ยงัไมจ่า่ยชําระ 19,228                72,018,428          19,228                72,018,428          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 10 ถงึ 30 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ในประเทศไทยเมือ่วนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2536 
บรษิัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบรษิัทมหำชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำกบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกดั  
เป็น “บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอร์อนิดสัตรี้ จ ำกดั (มหำชน)” เมื่อวนัที่ 2 มถิุนำยน พ.ศ. 2559 และบรษิทัได้จดทะเบยีนเป็นบรษิัท 
ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559  
 
ธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) ไดแ้ก่ ธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและสำรหล่อลื่น รวมถงึธุรกจิเกีย่วกบั
กำรผลติกล่องกระดำษและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่ 
เลขที ่1 ถนนเจรญิรำษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120  
 
สำขำ 
สำขำ 1 : เลขที่ 49 และ 49/1 หมู่ที่ 5 อำคำรโรงงำนมำตรฐำน เขตส่งออกนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรรีำชำ 

จงัหวดัชลบุร ี20230 
 
สำขำ 2 : เลขที ่789/139 อำคำรนิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง หมูท่ี ่1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี20110 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
แม้สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ทัว่โลกและในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่และรูปแบบกำรใช้จ่ำยของ
ผู้บรโิภค แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตัิตำม
อตัรำส่วนตำมสญัญำเงนิกู้ และมเีงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส ำหรบักจิกรรมกำรด ำเนินงำนและกำร
ลงทุนอยำ่งต่อเนื่อง 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล เป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
- ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัชีและถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อย่ำงไรก็ตำม กำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนไม่มผีลกระทบ
อยำ่งมสีำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่ม
กจิกำร 
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้อำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร และ
แหล่งทีม่ำของขอ้มูลทีส่ ำคญัเกีย่วกบัควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรทีม่อียู่มำใช ้เช่นเดียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 

 
กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมและมลูค่ำ
ตำมบัญชีของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบัญชีที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

 
กำรวเิครำะหเ์ครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2: ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ

สงัเกตได)้  
 
ขอ้มูลเกีย่วกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและเครื่องมอืทำงกำรเงนิ เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุ 18 และ 24 
ตำมล ำดบั 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

สว่นงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำร
จดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่ท ำกำรตัดสนิใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเลือกจดัตำมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์  
โดยเปรยีบเทยีบงบกำรเงนิรวมในงวดปัจจุบนัเทยีบกบังวดก่อน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รวม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 367,881,017 308,581,536 66,217,739 54,777,157 434,098,756 363,358,693 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (276,675,735) (232,070,270) (47,414,153) (54,100,457) (324,089,888) (286,170,727) 
คำ่เสือ่มรำคำสว่นเพิม่ส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์       
   ทีร่บัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม -       -       -       -       (2,795,210) (2,427,684) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 91,205,282 76,511,266 18,803,586 676,700 107,213,658 74,760,282 
รำยไดอ้ื่น      1,819,802 1,039,826 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย     (36,441,759) (38,844,110) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (25,882,612) (29,171,544) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     (373,573) (2,349,511) 
ก ำไร(ขำดทุน)อื่น      27,555,617 7,402,362 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (3,115,640) (4,348,508) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     70,775,493 8,488,797 
ภำษเีงนิได ้(หมำยเหตุ 20)     (1,175,219) 2,685,259 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด     69,600,274 11,174,056 
 

กลุ่มกจิกำรมจีงัหวะกำรรบัรูร้ำยได ้2 แบบ คอืเมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ และแบบตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตั ิอย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไม่ไดแ้สดงแยกรำยกำรส ำหรบั
รำยไดท้ีร่บัรูต้ลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเินื่องจำกมลูคำ่ไมม่สีำระส ำคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รวม 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

       
สนิทรพัยต์ำมสว่นงำน - ในประเทศ 36,233,010 44,540,470 64,191,385 33,205,180 100,424,395 77,745,650 
 - ต่ำงประเทศ 765,929,929 664,200,834 -       -       765,929,929 664,200,834 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นสว่น     1,254,840,796 1,299,273,141 
รวมสนิทรพัย ์     2,121,195,120 2,041,219,625 
       
หนี้สนิตำมส่วนงำน     -       -       
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นสว่น     794,264,294 783,897,143 
รวมหนี้สนิ     794,264,294 783,897,143 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บำท  บำท บำท  บำท 

 
 

 

 

 

ลกูหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 866,354,324 741,946,484 802,162,939 708,741,304 
หกั       
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
   ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น (62,276,706) (61,903,133) (62,276,706) (61,903,133) 
 804,077,618 680,043,351 739,886,233 646,838,171 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  8,455,709 5,622,945 7,962,741 4,872,625 
รำยไดค้ำ้งรบั 766,987 4,408,078 766,987 4,408,078 
เงนิมดัจ ำระยะสัน้ 1,868,454 1,205,172 1,868,454 1,205,172 
เงนิทดรองจ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ 500,762 172,611 490,011 170,111 
อื่นๆ  68,573 2,397,209 -       2,198,000 
 815,738,103 693,849,366 750,974,426 659,692,157 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ลกูหนี้กำรคำ้ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท บำท  บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอืน่     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ     
   (ระยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั - 180 วนั) 424,934,070 389,957,090 371,061,706 367,372,292 
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 197,791,889 139,620,044 187,472,868 128,999,662 
   3 เดอืน - 6 เดอืน 52,875,573 32,662,663 52,875,573 32,662,663 
   6 เดอืน - 12 เดอืน 117,941,988 109,946,493 117,941,988 109,946,493 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 72,810,804 69,760,194 72,810,804 69,760,194 
 866,354,324 741,946,484 802,162,939 708,741,304 

หกั      
คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
   ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ -       -       -       -       
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน -       -       -       -       
   3 เดอืน - 6 เดอืน -       (3,301,662) -       (3,301,662) 
   6 เดอืน - 12 เดอืน (1,533,437) -       (1,533,437) -       
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน (60,743,269) (58,601,471) (60,743,269) (58,601,471) 

 (62,276,706) (61,903,133) (62,276,706) (61,903,133) 

 804,077,618 680,043,351 739,886,233 646,838,171 
 

9 เงินฝำกสถำบนักำรเงินเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัในข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมเป็นเงนิฝำกประเภทออมทรพัยข์องบรษิทัยอ่ยเพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ  
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่24 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กรรมกำรมมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
TNR USA Inc. ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ดอลล่ำรส์หรฐัฯ โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อย
ดงักล่ำวแลว้เมือ่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2564 (หมำยเหตุ 25) 
 

11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สทุธิ) 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 557,725,004 404,530,616 
ซือ้สนิทรพัย ์ 11,461,681 10,951,501 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (235,324) (233,764) 
คำ่เสือ่มรำคำ (25,264,178) (19,799,255) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 543,687,183 395,449,098 
 

12 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สทุธิ) 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 29,258,777 27,923,387 
คำ่เสือ่มรำคำ  (2,326,722) (2,251,001) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 26,932,055 25,672,386 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซื้อสนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำและสญัญำเช่ำระยะสัน้ทีไ่ม่รวมอยู่ในสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ส ำหรบังวดสำมเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 แสดงในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร จ ำนวน 461,595 บำท และ 99,000 บำท 
ตำมล ำดบั  



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 430,667,623 430,337,580 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 651,500 651,500 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (1,046) (1,046) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (6,554,279) (6,537,366) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 424,763,798 424,450,668 
 

14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  เพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 20)  ก ำไรขำดทุน  31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2564  ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18,740,638 703,078 8,070 19,451,786 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (19,647,089) 559,042     -       (19,088,047) 
 (906,451) 1,262,120 8,070 363,739 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  เพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 20)  ก ำไรขำดทุน  31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2564  ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18,270,116 660,844 8,070 18,939,030 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงรำยกำรสุทธิ
ตำมหน่วยภำษ ีประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 18,939,030 18,270,116 18,939,030 18,270,116 
หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (18,575,291) (19,176,567) -       -       
 

15 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัตัว๋สญัญำใชเ้งนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 216,900,000 176,900,000 
กูเ้พิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 339,000,000 289,000,000 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด (313,200,000) (273,200,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 242,700,000 192,700,000 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนัและประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

31 มีนำคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

  อตัรำดอกเบีย้   อตัรำดอกเบีย้ 
สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) 

      

บำท 242,700,000  1.75 - 3.92 บำท 216,900,000  2.00 - 3.92 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

31 มีนำคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

  อตัรำดอกเบีย้   อตัรำดอกเบีย้ 
สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน จ ำนวนเงิน (ร้อยละต่อปี) 

      

บำท 192,700,000  1.75 - 2.20 บำท 176,900,000  2.00 - 2.50 
 

16 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัอื่น 144,435,448 148,894,608 129,861,157 126,593,711 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 ข)) 27,692,111 15,563,949 2,071,414 2,178,680 
เจำ้หนี้อื่น     
   - บรษิทัอื่น 44,905,214 34,843,264 40,485,949 29,195,772 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 ข)) 678,906 124,273 678,906 124,273 
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้ - อุปกรณ์ 7,268,418 8,278,705 6,579,432 5,809,206 
 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 81,320 -       81,320 -       
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลกูคำ้ 30,812,532 38,609,368 30,812,532 38,609,368 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 19,228 19,228 19,228 19,228 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย     

- บรษิทัอื่น 23,655,561 30,909,558 21,943,740 28,770,629 
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ21 ข)) 731,000 907,000 731,000 907,000 

 280,279,738 278,149,953 233,264,678 232,207,867 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ) 

 

กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำสนิทรพัย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำตำมที่ระบุในสญัญำ ณ วนัที ่ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ( (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 28,285,321 30,847,461 27,766,662 30,187,350 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (1,557,215) (1,816,616) (1,545,198) (1,797,675) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 26,728,106 29,030,845 26,221,464 28,389,675 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (9,357,200) (9,318,448) (8,850,558) (8,770,946) 
 17,370,906 19,712,397 17,370,906 19,618,729 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ถงึก ำหนดช ำระ     
  - ภำยใน 1 ปี 10,201,411 10,248,562 9,682,752 9,682,752 
  - เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 18,083,910 20,598,899 18,083,910 20,504,598 
 28,285,321 30,847,461 27,766,662 30,187,350 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้  
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

          (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 29,030,845 28,389,675 
เงนิสดจ่ำยระหว่ำงงวด (2,562,140) (2,420,688) 
ดอกเบีย้จ่ำยระหวำ่งงวด 259,401 252,477 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 26,728,106 26,221,464 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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18 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท 
   

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 139,910,000 159,920,000 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มืระยะยำว (80,040,000) (80,040,000) 
 59,870,000 79,880,000 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 และข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท 

เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 80,040,000 
รบัโอนจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 20,010,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (20,010,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 80,040,000 
  

เงนิกูย้มืระยะยำว  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 79,880,000 
โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (20,010,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 59,870,000 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำ
ดอกเบี้ยเงนิกูย้มืซึ่งมอีตัรำรอ้ยละ 3.50 และ รอ้ยละ 3.70 ต่อปี (ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มูลค่ำยุตธิรรม) ซึ่งไม่มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรวดั
มูลค่ำในระหว่ำงงวด อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำว มมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชี เนื่องจำกผลกระทบจำกอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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19 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

          (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 68,785,400 63,298,030 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด   
   - ตน้ทุนบรกิำร  2,114,795 1,915,869 
   - ตน้ทุนดอกเบีย้ 216,531 204,287 
จ่ำยเงนิผลประโยชน์พนกังำนระหว่ำงงวด (119,328) (119,328) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 70,997,398 65,298,858 
 

20 ภำษีเงินได้ 
 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำษีเงินได้:     
   ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรทำงภำษงีวดปัจจุบนั (2,437,339) (650,200) (2,437,339) (650,200) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี:     
   รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 14) 1,262,120 3,335,459 660,844 2,805,911 
รวมภำษเีงนิได ้ (1,175,219) 2,685,259 (1,776,495) 2,155,711 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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21 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทัถูกถอืโดยบุคคล/บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 

บคุคล/บริษทั  ประเภท  ร้อยละกำรถือครอง ตัง้อยู่ท่ี/สญัชำติ 
    

ตระกลูดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมกำรของบรษิทั  37.16 ไทย 
บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั บรษิทัใหญ่  26.25 ประเทศไทย 
THK Investment Company Limited บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  12.00 ประเทศฮอ่งกง 
บรษิทั ซ ีเอม็ เอส โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   2.40 ประเทศไทย 
นกัลงทุนอื่น   22.19            - 
   100.00  
 
ก) รำยกำรทีส่ ำคญัต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ ำคญัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2563 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 

ขำยสนิคำ้     
   บรษิทั สตำร ์อำรเ์อฟไอด ีจ ำกดั 43,850 174,850 -       -       
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 4,673 -       4,673 -       
 48,523 174,850 4,673 -       
     

ขำยวตัถุดบิ     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 159,839 -       -       -       
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทั บอ๊ก เอเชยี กรุ๊ป     
      อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       58,808 -       
     

ซือ้วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 20,133,165 8,571,576 -       -       
   บรษิทั บอ๊ก เอเชยี กรุ๊ป     
      อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       3,971,436 7,864,514 
 20,133,165 8,571,576 3,971,436 7,864,514 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 281,975 62,430 281,975 62,430 
     
จ่ำยช ำระหนี้สนิสญัญำเชำ่และ     
   คำ่บรกิำรจ่ำย     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 1,683,741 2,882,730 1,683,741 2,882,730 
     

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร     
   - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,951,644 7,505,310 9,951,644 6,950,100 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 84,769 95,925 84,769 69,471 
 10,036,413 7,601,235 10,036,413 7,019,571 
     

คำ่ตอบแทนกรรมกำร 952,000 1,074,000 952,000 1,074,000 
 
รำยกำรขำยสนิคำ้และวตัถุดบิ ดอกเบี้ยรบั ซื้อวตัถุดบิ วสัดุหบีห่อ วสัดุสิ้นเปลอืงและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ จำกบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
เป็นไปตำมรำคำทีต่กลงกนัระหว่ำงคูส่ญัญำ 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้แก่ ค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนที่ผู้บริหำรได้รบัจำกบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหำรจะได้รบั  
เมือ่เกษยีณอำยุ  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนทีก่ ำหนดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปี
ของผูถ้อืหุน้ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ข) ยอดคำ้งช ำระ ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีเ่กดิจำกรำยกำรระหว่ำงบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บำท  บำท บำท  บำท 

เงนิมดัจ ำ     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 575,650 287,500 575,650 287,500 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 16)     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 27,692,111 15,563,949 -       -       
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป     
      อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       2,071,414 2,178,680 
 27,692,111 15,563,949 2,071,414 2,178,680 
     

เจำ้หนี้อื่น (หมำยเหตุ 16)     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 663,123 61,464 663,123 61,464 
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 15,783 49,809 15,783 49,809 
   บรษิทั เอเชยี แคบ็ จ ำกดั -       13,000 -       13,000 
 678,906 124,273 678,906 124,273 
     

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 16)     
   กรรมกำร 731,000 907,000 731,000 907,000 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 

  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 10,000,000 
ใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 2,000,000 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 12,000,000 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยคงคำ้งเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท และ
มกี ำหนดรบัช ำระคนืเมื่อทวงถำมและภำยในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืเงนิจ ำนวน 10,000,000 บำท และ 
2,000,000 บำท ตำมล ำดบั โดยมอีตัรำดอกเบีย้ตำมทีต่กลงรว่มกนั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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22 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในประเทศ 
ในนำมของกลุ่มกจิกำร เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนั ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 
 สกลุเงิน 

 
 จ ำนวนเงิน 

 บำทและ 
 เทียบเท่ำบำท 

 
 สกลุเงิน 

 
 จ ำนวนเงิน 

 บำทและ 
 เทียบเท่ำบำท 

       

- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  บำท  9,641,200 9,641,200  บำท  9,641,200 9,641,200 
- ค ้ำประกนักำรซื้อวตัถุดบิ  บำท  1,000,000 1,000,000  บำท  1,000,000 1,000,000 
- ค ้ำประกนัผลงำน  บำท 1,036,552 1,036,552  บำท  1,036,552 1,036,552 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 102,424 3,226,898  ดอลลำรส์หรฐัฯ  70,538 2,130,718 
   14,904,650   13,808,470 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 
 สกลุเงิน 

 
 จ ำนวนเงิน 

 บำทและ 
 เทียบเท่ำบำท 

 
 สกลุเงิน 

 
 จ ำนวนเงิน 

 บำทและ 
 เทียบเท่ำบำท 

       

- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  บำท 8,410,200 8,410,200  บำท 8,410,200 8,410,200 
- ค ้ำประกนัผลงำน  บำท 1,036,552 1,036,552  บำท 1,036,552 1,036,552 
  ดอลลำรส์หรฐัฯ 102,424 3,226,898  ดอลลำรส์หรฐัฯ 70,538 2,130,718 
   12,673,650   11,577,470 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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23 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซื้อเครื่องจกัร
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 12,441,106 1,678,898 12,439,006 1,678,898 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1,527,240 2,798,540 1,527,240 2,798,540 
 13,968,346 4,477,438 13,966,246 4,477,438 

 
ข) ภำระผกูพนัตำมสญัญำในกำรด ำเนินงำน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำหรอืสญัญำบรกิำรทีย่กเลกิไม่ไดแ้ละไม่
เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 โดยจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำในกำร
ด ำเนินงำนเกีย่วกบัคำ่เชำ่อุปกรณ์ส ำนกังำนและคำ่บรกิำรมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ถึงก ำหนดช ำระภำยใน  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

1 ปี 2,675,379 3,647,825 2,302,200 2,937,600 
1 ปี - 5 ปี 990,000 1,089,000 990,000 1,089,000 
 3,665,379 4,736,825 3,292,200 4,026,600 

 
ค) เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีอ่อกโดย ธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อใชใ้นกำรซื้อ
สนิคำ้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 48,298 ดอลลำรส์หรฐัฯหรอืเทยีบเท่ำ 1,513,636 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 
103,355 ดอลลำรส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 3,207,357 บำท) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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24 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ทีเ่ปิดสถำนะไวม้อีำยุ 6 เดอืน จ ำนวนเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัและจ่ำยตำมสญัญำ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

สกลุเงินต่ำงประเทศ 
จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ 
บำท 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ 
บำท 

       

สญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศ       
ดอลลำรส์หรฐัฯ 1,700,000  30.00 - 31.25 51,775,000 200,000  30.03 6,006,000 
       

สญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ       
ดอลลำรส์หรฐัฯ -       -       -       200,000  30.24 - 30.67 6,108,500 
 

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 

บรษิทัไดท้ ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยของเงนิกูย้มืระยะยำวในสกุลเงนิบำทจ ำนวน 3 สญัญำกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง เป็น
จ ำนวนเงนิรวม 320 ลำ้นบำท เพื่อเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยจำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 3.7 ต่อปี 
สญัญำเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
 

มูลค่ำยติุธรรมสทุธิ 
 

มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธขิองตรำสำรอนุพนัธ ์ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนสทุธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (1,533,213) (102,429) (1,533,213) (102,429) 
ขำดทุนสทุธจิำกมลูคำ่ยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ (2,489,850) (3,373,035) (2,489,850) (3,373,035) 
 (4,023,063) (3,475,464) (4,023,063) (3,475,464) 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย ทีก่ ำหนด
โดยใชอ้ตัรำตลำดของแต่ละสญัญำทีค่ ำนวณโดยสถำบนักำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
(ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

30 

 
25 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
เรียกช ำระเงินค่ำหุ้นในบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดโ้อนเงนิเพื่อช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนทีบ่รษิทัถอืใน TNR USA Inc. (บรษิทัย่อย) ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 รวมเป็น 10,000 ดอลล่ำรส์หรฐัฯ ใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวแลว้ 
 
กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
ที่ประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบรษิัทครัง้ที่  1/2564 เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้จ่ำย 
เงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ภำยใต้บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1466(1)/2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำ 
0.13 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวน 39,000,000 บำท และภำยใตบ้ตัรสง่เสรมิเลขที ่2117(1)/2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 0.13 บำทต่อหุน้ เป็น
จ ำนวน 39,000,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ ำนวน 78,000,000 บำท ซึง่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
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