
บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอร์อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกัน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน  
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิ 
และบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชที าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่ งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้
ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34  
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวำลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 32,602,659            72,906,984         29,047,757            65,419,853         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 22 ค) -                      -                   -                      10,000,000         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (สุทธ)ิ 8 788,416,287          693,849,366       764,939,156          659,692,157       

สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 258,486,340          208,516,721       237,695,604          178,754,149       

ภาษมีลูค่าเพมิ 23,872,253            14,631,580         23,705,030            14,292,297         

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 494,500                406,733             494,500                406,733             

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 12,650,151            10,446,369         -                      -                   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,116,522,190        1,000,757,753     1,055,882,047        928,565,189       

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ

เพอืเป็นหลกัทรพัยค์ําประกนั 9 2,351,000              2,308,994          -                      -                   

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 10 -                      -                   29,218,721            28,546,529         

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ (สุทธ)ิ 11 536,085,258          557,725,004       392,206,045          404,530,616       

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 12 24,605,028            29,258,777         23,421,259            27,923,387         

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 13 417,558,530          430,667,623       417,262,587          430,337,580       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 19,749,355            18,270,116         19,749,355            18,270,116         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 2,619,031              2,231,358          2,600,381              2,222,158          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,002,968,202        1,040,461,872     884,458,348          911,830,386       

รวมสินทรพัย์ 2,119,490,392        2,041,219,625     1,940,340,395        1,840,395,575     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

2



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15 318,900,000          216,900,000       278,900,000          176,900,000       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 16 298,782,535          278,149,953       271,285,342          232,207,867       

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ

- หนสีนิตามสญัญาเชา่ (สุทธ)ิ 17 9,301,297              9,318,448          8,930,770              8,770,946          

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

หนสีนิอนุพนัธท์างการเงนิ 25 5,364,623              3,475,464          5,364,623              3,475,464          

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 3,085,435              4,448,203          3,085,435              4,448,203          

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 1,415,232              4,010,711          1,189,834              3,814,127          

รวมหนีสินหมุนเวียน 716,889,122          596,342,779       648,796,004          509,656,607       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเชา่ (สุทธ)ิ 17 15,106,231            19,712,397         15,106,231            19,618,729         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 39,860,000            79,880,000         39,860,000            79,880,000         

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 17,825,709            19,176,567         -                      -                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 73,328,724            68,785,400         67,419,014            63,298,030         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 146,120,664          187,554,364       122,385,245          162,796,759       

รวมหนีสิน 863,009,786          783,897,143       771,181,249          672,453,366       

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้

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

ทนุทอีอกและชาํระแลว้เตม็มลูค่า

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 - ทนุสํารองตามกฎหมาย 30,000,000            30,000,000         30,000,000            30,000,000         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 384,452,660          385,302,606       297,131,200          295,922,333       

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

รวมส่วนของเจ้าของ 1,256,480,606        1,257,322,482     1,169,159,146        1,167,942,209     

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,119,490,392        2,041,219,625     1,940,340,395        1,840,395,575     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

3



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

        บาท         บาท         บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 369,349,670          397,198,927          338,343,277          350,185,666          

ตน้ทุนขายและบรกิาร (300,144,447)         (308,561,701)         (260,538,122)         (251,580,096)         

กาํไรขนัต้น 69,205,223           88,637,226           77,805,155           98,605,570           

รายไดอ้นื 973,976                1,292,421             1,042,612             1,198,781             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 70,179,199           89,929,647           78,847,767           99,804,351           

ค่าใชจ้่ายในการขาย (41,045,085)          (35,141,570)          (39,348,460)          (33,044,018)          

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (33,586,457)          (26,961,113)          (30,446,812)          (24,136,904)          

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (1,420,796)            (12,180,334)          (1,420,796)            (12,180,334)          

กาํไร(ขาดทุน)อนื 15,520,420           (17,928,416)          15,520,209           (16,060,498)          

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,206,202)            (4,327,926)            (2,716,190)            (3,805,537)            

รวมค่าใช้จ่าย (63,738,120)          (96,539,359)          (58,412,049)          (89,227,291)          

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 6,441,079             (6,609,712)            20,435,718           10,577,060           

ภาษเีงนิได้ 1,108,701             5,398,502             359,119                4,300,014             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด 7,549,780             (1,211,210)            20,794,837           14,877,074           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

     ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษี -                     1,625                   -                     1,625                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี -                     1,625                   -                     1,625                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 7,549,780             (1,209,585)            20,794,837           14,878,699           

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,549,780             (1,211,210)            20,794,837           14,877,074           

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,549,780             (1,209,585)            20,794,837           14,878,699           

ส่วนทเีป็นของส่วนไดส่้วนเสยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03                    (0.00)                   0.07                    0.05                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 803,448,426          760,557,620          706,224,294          658,767,202          

ตน้ทุนขายและบรกิาร (627,029,545)         (597,160,112)         (537,213,857)         (483,650,366)         

กาํไรขนัต้น 176,418,881          163,397,508          169,010,437          175,116,836          

รายไดอ้นื 2,793,778             2,332,247             2,773,605             2,159,817             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 179,212,659          165,729,755          171,784,042          177,276,653          

ค่าใชจ้่ายในการขาย (77,486,844)          (73,985,680)          (74,104,548)          (69,457,739)          

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (59,469,069)          (56,132,657)          (52,995,796)          (49,536,035)          

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (1,794,369)            (14,529,845)          (1,794,369)            (14,748,811)          

กําไร(ขาดทุน)อนื 43,076,037           (10,526,054)          43,094,200           (7,730,406)            

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,321,842)            (8,676,434)            (5,357,286)            (7,695,420)            

รวมค่าใช้จ่าย (101,996,087)         (163,850,670)         (91,157,799)          (149,168,411)         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 77,216,572           1,879,085             80,626,243           28,108,242           

ภาษเีงนิได้ 21 (66,518)                8,083,761             (1,417,376)            6,455,725             

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 77,150,054           9,962,846             79,208,867           34,563,967           

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

     ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธจิากภาษี 8,070                   3,370                   8,070                   3,370                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 8,070                   3,370                   8,070                   3,370                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 77,158,124           9,966,216             79,216,937           34,567,337           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 77,150,054           9,962,846             79,208,867           34,563,967           

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 77,158,124           9,966,216             79,216,937           34,567,337           

ส่วนทเีป็นของส่วนไดส้่วนเสยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.26                    0.03                    0.26                    0.12                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหมข่อง รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ทุนสาํรอง ภาระผกูพนัผลประโยชน์ เจ้าของ รวม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 20 -                  -                    -                 (78,000,000)       -                                       (78,000,000)      (78,000,000)       

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                    -                 77,150,054        8,070                                     77,158,124       77,158,124        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 300,000,000      549,079,673         30,000,000       384,452,660      (7,051,727)                              1,256,480,606  1,256,480,606    

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

ทุนจดทะเบียน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สทุธิ) รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหมข่อง เจ้าของ รวม

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

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด        -        -        - 9,962,846         3,370                                     9,966,216        9,966,216          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 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    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนงึของขอ้มูลทางการเงนินี

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สุทธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สุทธิ)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม

เตม็มูลค่า (สุทธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สุทธิ) ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ 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      

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 20 -                        -                     -                 (78,000,000)       -                                        (78,000,000)         

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                        -                     -                 79,208,867        8,070                                      79,216,937          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 300,000,000             549,079,673         30,000,000       297,131,200       (7,051,727)                               1,169,159,146      

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ (สุทธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (สุทธิ)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่ของ

ทีออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม

เตม็มูลค่า (สุทธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สุทธิ) 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      

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                        -                     -                 34,563,967        3,370                                      34,567,337          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 300,000,000             549,079,673         30,000,000       176,210,497       (1,541,014)                               1,053,749,156      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 77,216,572           1,879,085            80,626,243           28,108,242           

รายการปรบัปรุง:

คา่เสอืมราคา 11, 12 54,602,807           59,177,167           43,524,329           47,096,831           

คา่ตดัจาํหน่าย 13 13,164,762           13,213,287           13,130,662           13,179,297           

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 1,794,369            14,529,845           1,794,369            14,748,811           

หนีสญู -                     218,966               -                     -                     

ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 1,889,159            1,113,883            1,889,159            1,113,883            

(กลบัรายการ)คา่เผอืสนิคา้เคลอืนไหวชา้และลา้สมยั 847,092               (2,058,964)           779,943               (2,316,025)           

(กลบัรายการ)คา่เผอืสนิคา้ราคาทุนสงูกวา่

มลูคา่สุทธทิจีะไดร้บั 282,140               (1,114,992)           216,971               (1,267,642)           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19 4,662,652            4,093,391            4,240,312            3,653,278            

ดอกเบยีรบัจาก - สถาบนัการเงนิ (8,099)                 (11,596)               (6,125)                 (8,993)                 

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย -                     -                     (166,431)              -                     

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน (18,316)               (31,082)               (18,316)               (31,082)               

(กําไร)ขาดทุนสุทธจิากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,574,239)           2,730,397            (1,534,447)           (4,945)                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,261,931            -                     1,261,931            -                     

ตน้ทุนทางการเงนิ 

- ดอกเบยีจา่ยจาก - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 5,820,879            8,005,433            4,868,584            7,048,740            

- ดอกเบยีจา่ยจาก - หนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ 500,963               671,001               488,702               646,680               

160,442,672         102,415,821         151,095,886         111,967,075         

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (96,361,290)          89,458,420           (107,041,368)        80,004,821           

- สนิคา้คงเหลอื (51,098,851)          (84,455,394)          (59,938,369)          (83,022,025)          

- ภาษมีลูคา่เพมิ (9,240,673)           (7,214,867)           (9,412,733)           (6,483,903)           

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (387,673)              56,720                (378,223)              -                     

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 15,303,822           44,595,341           31,512,758           46,306,127           

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (2,595,479)           (1,695,052)           (2,624,293)           (1,576,722)           

- ผลประโยชน์พนักงานจา่ย 19 (119,328)              -                     (119,328)              -                     

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน

ก่อนดอกเบยีรบัและภาษเีงนิไดจ้า่ย 15,943,200           143,160,989         3,094,330            147,195,373         

- ดอกเบยีรบัจากสถาบนัการเงนิ 8,099                  11,596                6,125                  8,993                  

- ภาษเีงนิไดจ้า่ย (6,455,095)           (6,897,358)           (4,251,313)           (4,446,879)           

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 9,496,204            136,275,227         (1,150,858)           142,757,487         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ         บาท         บาท         บาท         บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย - เงนิสดรบั 22 ค) -                     -                     21,000,000           -                     

                                           - เงนิสดจา่ย 22 ค) -                     -                     (11,000,000)          

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน - เงนิต้น (87,767)               (53,599)               (87,767)               (53,599)               

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 22 ก) -                     -                     166,431               -                     

ดอกเบยีรบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 18,316                31,082                18,316                31,082                

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพอืเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั (42,006)               (925)                    -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพอืซอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย 10 -                     -                     (672,192)              -                     

เงนิสดจา่ยเพอืซอื - ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (33,536,531)          (36,041,856)          (29,197,962)          (34,321,456)          

เงนิสดจา่ยเพอืซอื - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,269,450)           (65,250)               (1,269,450)           (53,451)               

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,845,317            1,205,634            2,314,595            5,634                  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (32,072,121)          (34,924,914)          (18,728,029)          (34,391,790)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 15 875,600,000         432,000,000         740,600,000         427,000,000         

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 15 (773,600,000)        (420,800,000)        (638,600,000)        (420,800,000)        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 18 (40,020,000)          (40,020,000)          (40,020,000)          (40,020,000)          

ตน้ทุนทางการเงนิจา่ย 

- ดอกเบยีจา่ยจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (5,943,180)           (8,038,049)           (4,990,885)           (7,081,356)           

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ - เงนิต้น (4,623,317)           (5,413,030)           (4,352,674)           (5,128,296)           

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบยีจา่ย (500,963)              (671,001)              (488,702)              (646,680)              

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่เจา้ของของกลุ่มกจิการ (68,640,948)          (71,998,800)          (68,640,948)          (71,998,800)          

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (17,728,408)          (114,940,880)        (16,493,209)          (118,675,132)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (40,304,325)          (13,590,567)          (36,372,096)          (10,309,435)          

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

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืปลายงวด 32,602,659           35,717,620           29,047,757           26,847,139           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

        บาท         บาท         บาท         บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการซอืสนิทรพัยใ์นระหวา่งงวดทยีงัไมไ่ดจ้า่ยชําระ

- อุปกรณ์ 4,322,564            2,860,545            4,089,022            2,761,682            

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 48,150                -                     48,150                -                     

เงนิประกนัผลงาน 986,824               -                     986,824               -                     

เงนิปันผลทปีระกาศจา่ยแต่ยงัไมจ่า่ยชาํระ 9,378,280            19,628                9,378,280            19,628                

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอร์อนิดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2536 
บรษิัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำกบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกัด  
เป็น “บรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกดั (มหำชน)” เมื่อวนัที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 และบรษิัทได้จดทะเบียนเป็นบรษิัท 
ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559  
 
ธุรกิจหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) ไดแ้ก่ ธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและสำรหล่อลื่น รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกบั
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 หมู่ที ่1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี20110 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
แมส้ถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ทัว่โลกและในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่และรูปแบบกำรใชจ้่ำยของผูบ้รโิภค 
แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติตำมอัตรำส่วน  
ตำมสญัญำเงนิกู้ และมีเงนิทุนหมุนเวียนและวงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้เพียงพอส ำหรบักิจกรรมกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน  
อย่ำงต่อเน่ือง 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล เป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีและถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อย่ำงไรก็ตำม กำรยุติกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมสีำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2564 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบที่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่ม
กจิกำร 
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้อำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร และ
แหล่งทีม่ำของขอ้มูลทีส่ ำคญัเกี่ยวกบัควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรทีม่อียู่มำใช ้เช่นเดียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมและมลูค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบัญชีที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงำน 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงำน 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ 

 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ 

 
 
กำรวเิครำะหเ์ครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2: ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

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

สงัเกตได)้  
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและเครื่องมอืทำงกำรเงนิ เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุ 18 และ 25 
ตำมล ำดบั 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำร
จดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรที่ท ำกำรตัดสินใจเชิงกลยุท ธ์ ซึ่งเลือกจดัตำมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ 
โดยเปรยีบเทยีบงบกำรเงนิรวมในงวดปัจจุบนัเทยีบกบังวดก่อน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 
 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อลื่น 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 706,224,294 658,767,202 97,224,132 101,790,418 803,448,426 760,557,620 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (537,213,857) (483,650,366) (83,483,739) (108,686,917) (620,697,596) (592,337,283) 
ค่ำเสื่อมรำคำส่วนเพิม่ส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์       
   ทีร่บัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรม -       -       -       -       (6,331,949) (4,822,829) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 169,010,437 175,116,836 13,740,393 (6,896,499) 176,418,881 163,397,508 
รำยไดอ้ื่น      2,793,778 2,332,247 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (77,486,844) (73,985,680) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (59,469,069) (56,132,657) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     (1,794,369) (14,529,845) 
ก ำไร(ขำดทุน)อื่น      43,076,037 (10,526,054) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (6,321,842) (8,676,434) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     77,216,572 1,879,085 
ภำษเีงนิได ้(หมำยเหตุ 21)     (66,518) 8,083,761 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด     77,150,054 9,962,846 
 

กลุ่มกิจกำรมจีงัหวะกำรรบัรู้รำยได้ 2 แบบ คอืเมื่อปฏบิตัิตำมภำระทีต่้องปฏิบตัเิสรจ็สิ้น และแบบตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตัติำมภำระที่ต้องปฏิบตัิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกิจกำรไม่ไดแ้สดงแยกรำยกำรส ำหรบั
รำยไดท้ีร่บัรูต้ลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเินื่องจำกมลูค่ำไม่มสีำระส ำคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อลื่น ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รวม 

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

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  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 

       
สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน - ในประเทศ 22,607,023 44,540,470 23,034,337 33,205,180 45,641,360 77,745,650 
 - ต่ำงประเทศ 793,000,612 664,200,834 -       -       793,000,612 664,200,834 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นส่วน     1,280,848,420 1,299,273,141 
รวมสนิทรพัย์     2,119,490,392 2,041,219,625 
       
หนี้สนิตำมส่วนงำน     -       -       
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน     863,009,786 783,897,143 
รวมหนี้สนิ     863,009,786 783,897,143 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท บำท  บำท 

 
 

 

 

 

ลูกหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 838,433,910 741,946,484 815,607,635 708,741,304 
 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

                      (หมำยเหตุ 22 ข)) 208,062 -       -       -       
หกั       
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
   ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น (63,697,502) (61,903,133) (63,697,502) (61,903,133) 
 774,944,470 680,043,351 751,910,133 646,838,171 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  10,901,200 5,622,945 10,604,807 4,872,625 
รำยไดค้ำ้งรบั -       4,408,078 -       4,408,078 
เงนิมดัจ ำระยะสัน้ 504,075 1,205,172 504,075 1,205,172 
เงนิทดรองจ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,920,141 172,611 1,920,141 170,111 
อื่นๆ  146,401 2,397,209 -       2,198,000 
 788,416,287 693,849,366 764,939,156 659,692,157 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้กำรคำ้ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท บำท  บำท 

     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ     
   (ระยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั - 180 วนั) 272,882,028 389,957,090 258,382,372 367,372,292 
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 271,919,209 139,620,044 263,384,528 128,999,662 
   3 เดอืน - 6 เดอืน 93,635,361 32,662,663 93,635,361 32,662,663 
   6 เดอืน - 12 เดอืน 26,900,601 109,946,493 26,900,601 109,946,493 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 173,304,773 69,760,194 173,304,773 69,760,194 
 838,641,972 741,946,484 815,607,635 708,741,304 
หกั      

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
   ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - บรษิทัอื่น     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ -       -       -       -       

เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน -       -       -       -       

   3 เดอืน - 6 เดอืน -       (3,301,662) -       (3,301,662) 

   6 เดอืน - 12 เดอืน (1,568,421) -       (1,568,421) -       
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน (62,129,081) (58,601,471) (62,129,081) (58,601,471) 

 (63,697,502) (61,903,133) (63,697,502) (61,903,133) 

 774,944,470 680,043,351 751,910,133 646,838,171 
 

9 เงินฝำกสถำบนักำรเงินเพ่ือเป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินฝำกสถำบันกำรเงนิเพื่อเป็นหลักทรพัย์ค ้ำประกันในข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมเป็นเงนิฝำกประเภทออมทรพัย์ของบรษิทัย่อยเพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิ 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ซึง่บนัทกึโดยวธิรีำคำทุน มดีงันี้ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทุนช ำระแลว้ (บำท) สดัส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) มูลค่ำเงินลงทุน (บำท) 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)            (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)            (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)            (ตรวจสอบแลว้) 
    30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดทะเบียนใน  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

บริษทัย่อยท่ีด ำเนินธรุกิจ         
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ปอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ผลติกล่องกระดำษ ประเทศไทย 169,100,000 169,100,000  100  100 25,822,529 25,822,529 
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สำธำรณรฐัประชำชนจนี 2,724,000 2,724,000  100  100 2,724,000 2,724,000 
TNR USA Inc. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรฐัอเมรกิำ 672,192 -        100 -       672,192 -       
       29,218,721 28,546,529 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่6/2563 เมื่อวนัที ่24 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กรรมกำรมมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสหรฐัอเมรกิำ TNR USA Inc. ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ดอลล่ำรส์หรฐัฯ โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้โอนเงนิเพื่อช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวนทีบ่รษิัทถอืใน TNR USA Inc. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 รวมเป็น 10,000 ดอลล่ำร์สหรฐัฯ ให้แก่บรษิัทย่อยดงักล่ำวแล้ว และในระหว่ำงงวด
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทับนัทกึตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจดัตัง้บรษิทัย่อยดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
 

บรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยโดยบรษิทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่ือหุน้สำมญั  
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 
  

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 28,546,529 
กำรลงทุนเพิม่ขึน้ในบรษิทัย่อย  672,192 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 29,218,721 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 557,725,004 404,530,616 
ซื้อสนิทรพัย์ 29,580,390 27,477,778 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (สุทธ)ิ (1,271,078) (780,148) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (49,949,058) (39,022,201) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 536,085,258 392,206,045 
 

12 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สุทธิ) 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 29,258,777 27,923,387 
ค่ำเสื่อมรำคำ  (4,653,749) (4,502,128) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 24,605,028 23,421,259 
 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำซื้อสนิทรพัย์มมีูลค่ำต ่ำและสญัญำเช่ำระยะสัน้ทีไ่ม่รวมอยู่ในสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ ส ำหรบังวดหกเดือน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 แสดงในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 916,590 บำท และ 
198,000 บำท ตำมล ำดบั 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 430,667,623 430,337,580 
ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,317,600 1,317,600 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (สุทธ)ิ (1,261,931) (1,261,931) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (13,164,762) (13,130,662) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 417,558,530 417,262,587 
 

14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  เพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 21)  ก ำไรขำดทุน  30 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2564  ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18,740,638 1,555,637 8,070 20,304,345 
หนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (19,647,089) 1,266,390       -       (18,380,699) 
 (906,451) 2,822,027 8,070 1,923,646 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  เพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 21)  ก ำไรขำดทุน  30 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2564  ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18,270,116 1,471,169 8,070 19,749,355 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงรำยกำรสุทธิ
ตำมหน่วยภำษ ีประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 19,749,355 18,270,116 19,749,355 18,270,116 
หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (17,825,709) (19,176,567) -       -       
 

15 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัตัว๋สญัญำใชเ้งนิส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 216,900,000 176,900,000 
กูเ้พิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 875,600,000 740,600,000 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด (773,600,000) (638,600,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 318,900,000 278,900,000 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนัและประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

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

      

บำท 318,900,000          1.95 - 3.92 บำท 216,900,000  2.00 - 3.92 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

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

      

บำท 278,900,000  1.95 - 2.30  บำท 176,900,000  2.00 - 2.50 
 

16 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัอื่น 155,798,824 148,894,608 141,298,458 126,593,711 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 22 ข)) 10,541,438 15,563,949 3,336,344 2,178,680 
เจำ้หนี้อื่น     
   - บรษิทัอื่น 44,156,483 34,843,264 40,100,763 29,195,772 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 22 ข)) 699,717 124,273 699,717 124,273 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อ - อุปกรณ์ 4,322,564 8,278,705 4,089,022 5,809,206 
 - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 48,150 -       48,150 -       
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 33,935,175 38,609,368 33,935,175 38,609,368 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 9,378,280 19,228 9,378,280 19,228 
อื่น ๆ     
- บรษิทัอื่น 39,170,904 30,909,558 37,668,433 28,770,629 
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 22 ข)) 731,000 907,000 731,000 907,000 

 298,782,535 278,149,953 271,285,342 232,207,867 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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17 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สุทธิ) 

 

กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำสินทรพัย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำตำมที่ระบุในสญัญำ ณ วนัที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ( (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 25,723,181 30,847,461 25,345,974 30,187,350 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (1,315,653) (1,816,616) (1,308,973) (1,797,675) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 24,407,528 29,030,845 24,037,001 28,389,675 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (9,301,297) (9,318,448) (8,930,770) (8,770,946) 
 15,106,231 19,712,397 15,106,231 19,618,729 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิ้นตำมสญัญำเช่ำ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำถงึก ำหนดช ำระ  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

  - ภำยใน 1 ปี 10,059,959 10,248,562 9,682,752 9,682,752 
  - เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 15,663,222 20,598,899 15,663,222 20,504,598 
 25,723,181 30,847,461 25,345,974 30,187,350 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลอืสุทธติน้งวด 29,030,845 28,389,675 
เงนิสดจ่ำยระหว่ำงงวด (5,124,280) (4,841,376) 
ดอกเบีย้จ่ำยระหว่ำงงวด 500,963 488,702 
ยอดคงเหลอืสุทธปิลำยงวด 24,407,528 24,037,001 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 119,900,000 159,920,000 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มืระยะยำว (80,040,000) (80,040,000) 
 39,860,000 79,880,000 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 และข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท 

เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 80,040,000 
รบัโอนจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 40,020,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (40,020,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 80,040,000 
  

เงนิกูย้มืระยะยำว  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 79,880,000 
โอนไปเป็นเงนิกู้ยมืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (40,020,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 39,860,000 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงนิในข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืซึ่งมอีตัรำรอ้ยละ 3.50 และ ร้อยละ 3.70 ต่อปี (ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มูลค่ำยุติธรรม) ซึ่งไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงวธิีกำรวดั
มูลค่ำในระหว่ำงงวด อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำว มมีูลค่ำใกล้เคียงกบัรำคำตำมบญัชี เนื่องจำกผลกระทบจำกอัตรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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19 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บำท  บำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 68,785,400 63,298,030 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด   
   - ตน้ทุนบรกิำร  4,229,589 3,831,737 
   - ตน้ทุนดอกเบี้ย 433,063 408,575 
จ่ำยเงนิผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงงวด (119,328) (119,328) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 73,328,724 67,419,014 
 

20 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้จ่ำย 
เงนิปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ภำยใต้บตัรส่งเสรมิเลขที่ 1466(1)/2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำ 
0.13 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวน 39,000,000 บำท และภำยใต้บตัรส่งเสรมิเลขที ่2117(1)/2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 0.13 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวน 
39,000,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ ำนวน 78,000,000 บำท บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

21 ภำษีเงินได้ 
 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

ภำษีเงนิได:้     
   ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรทำงภำษีในงวดปัจจุบนั (3,264,858) (1,042,797) (3,264,858) (1,042,797) 
   ภำษเีงนิไดบ้นัทกึสงูไปส ำหรบัปีก่อน 376,313 4,269,546 376,313 4,269,546 
   ตดัจ ำหน่ำยภำษีหกั ณ ทีจ่่ำยส ำหรบังวดปัจจุบนั -       (131,738) -       -       
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (2,888,545) 3,095,011 (2,888,545) 3,226,749 
     

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
   รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 14) 2,822,027 4,988,750 1,471,169 3,228,976 
     

รวมภำษเีงนิได ้ (66,518) 8,083,761 (1,417,376) 6,455,725 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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22 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทัถูกถอืโดยบุคคล/บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 

บุคคล/บริษทั  ประเภท  ร้อยละกำรถือครอง ตัง้อยู่ท่ี/สญัชำติ 
    

ตระกูลดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมกำรของบรษิทั  37.12 ไทย 
บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั บรษิทัใหญ่  26.25 ประเทศไทย 
THK Investment Company Limited บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  12.00 ประเทศฮ่องกง 
บรษิทั ซ ีเอม็ เอส โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   2.43 ประเทศไทย 
นักลงทุนอื่น   22.20            - 
   100.00  
 

ก) รำยกำรที่ส ำคญัต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับรษิัททีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีส่ ำคญัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และ 
พ.ศ. 2563 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ขำยสนิคำ้     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร์ จ ำกดั 178,900 -       -       -       
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์มลิล์ จ ำกดั 106,203 -       23,364    -       
   บรษิทั สตำร ์อำรเ์อฟไอด ีจ ำกดั 74,950 303,550 -       -       
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 9,346 -       9,346 -       

 369,399 303,550 32,710 -       
     

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

ขำยอุปกรณ์     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์มลิล์ จ ำกดั 535,000 -       -       -       
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป     
     อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       166,431 -       
     

ซื้อวตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร์ จ ำกดั 25,300,402 14,885,677 -       -       
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป     
     อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       8,036,955 12,336,157 

 25,300,402 14,885,677 8,036,955 12,336,157 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ซื้อวสัดุสิ้นเปลอืง     
   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร์ จ ำกดั 331,725 102,680 331,725 102,680 
     
ซื้ออุปกรณ์     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส.อิง้ค ์แอนด ์แมชชนีเนอรี่     
     จ ำกดั 1,455,149 -       -       -       

     
จ่ำยช ำระหนี้สนิสญัญำเช่ำและ     
  ค่ำบรกิำรจ่ำย     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 3,393,090 4,332,127 3,393,090 4,323,002 

     
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร     
   - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,912,751 16,083,120 16,912,751 14,972,700 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 169,537 218,062 169,537 165,155 

 17,082,288 16,301,182 17,082,288 15,137,855 

     
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 1,868,000 2,897,000 1,868,000 2,897,000 
 
รำยกำรขำยสินค้ำและวตัถุดิบ ขำยอุปกรณ์ ดอกเบี้ยรบั ซื้อวตัถุดบิและวสัดุหีบห่อ วสัดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
จำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้แก่ ค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนที่ผู้บริหำรได้รบัจำกบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหำรจะได้รับ  
เมื่อเกษยีณอำยุ  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนที่ก ำหนดในที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิำกที่ประชุมสำมญัประจ ำปี
ของผูถ้อืหุน้ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ข) ยอดค้ำงช ำระ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ที่เกดิจำกรำยกำรระหว่ำงบรษิทัที่เกี่ยวข้องกนั 

ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท บำท  บำท 

     
ลูกหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 8)     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั 191,423 -       -       -       
   บรษิทั สตำร์ อำร์เอฟไอด ีจ ำกดั 16,639 -       -       -       
 208,062 -       -       -       
เงนิมดัจ ำ     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 575,650 287,500 575,650 287,500 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 16)     
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั 10,541,438 15,563,949 -       -       
   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป     
      อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั -       -       3,336,344 2,178,680 
 10,541,438 15,563,949 3,336,344 2,178,680 
     
เจำ้หนี้อื่น (หมำยเหตุ 16)     
   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จ ำกดั 672,699 61,464 672,699 61,464 
   บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์จ ำกดั 27,018 49,809 27,018 49,809 
   บรษิทั เอเชยี แคบ็ จ ำกดั -       13,000 -       13,000 
 699,717 124,273 699,717 124,273 
     
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 16)     
   กรรมกำร 731,000 907,000 731,000 907,000 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

29 

 
ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 10,000,000 
ใหกู้้ยมืเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 11,000,000 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด (21,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด -       
 

ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยที่
ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยตำมทีต่กลงร่วมกนั มกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม ซึ่งบรษิทัได้รบัช ำระคนืเงนิ
ใหกู้ย้มืดงักล่ำวแลว้เตม็จ ำนวนในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2564 

 

23 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในประเทศ 
ในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนั ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 มิถนุำยน 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 1,628,347 1,628,347  บำท  1,036,552 1,036,552 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 102,424 3,300,306  ดอลลำรส์หรฐัฯ  70,538 2,130,718 
   15,569,853   13,808,470 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 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 1,628,347 1,628,347  บำท 1,036,552 1,036,552 
  ดอลลำรส์หรฐัฯ 102,424 3,300,306  ดอลลำรส์หรฐัฯ 70,538 2,130,718 
   13,338,853   11,577,470 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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24 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยช ำระค่ำซื้อเครื่องจกัร
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) ( (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 4,798,904 1,678,898 4,798,904 1,678,898 
ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 301,440 2,798,540 301,440 2,798,540 

 5,100,344 4,477,438 5,100,344 4,477,438 
 
ข) ภำระผกูพนัตำมสญัญำในกำรด ำเนินงำน 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมสีญัญำเช่ำหรอืสญัญำบรกิำรที่ยกเลกิไม่ได้และ 
ไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 โดยจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำในกำร
ด ำเนินงำนเกีย่วกบัค่ำเช่ำอุปกรณ์ส ำนักงำนและค่ำบรกิำรมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ถึงก ำหนดช ำระภำยใน  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

1 ปี 2,052,006 3,647,825 1,666,800 2,937,600 
1 ปี - 5 ปี 891,000 1,089,000 891,000 1,089,000 

 2,943,006 4,736,825 2,557,800 4,026,600 
 
ค) เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมเีลตเตอร์ออฟเครดติทีอ่อกโดย ธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อใชใ้นกำรซื้อ
สนิคำ้จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 37,789 ดอลลำร์สหรฐัฯหรอืเทยีบเท่ำ 1,211,557 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 
103,355 ดอลลำรส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 3,207,357 บำท) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ทีเ่ปิดสถำนะไวม้อีำยุ 6 เดอืน จ ำนวนเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัและจ่ำยตำมสญัญำ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

สกลุเงินต่ำงประเทศ 
จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ 
บำท 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ 
บำท 

       

สญัญำซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศ       
ดอลลำรส์หรฐัฯ 8,970,000  31.25 - 32.00 284,257,600 200,000  30.03 6,006,000 
       

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

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 

บริษัทได้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินบำทจ ำนวน 3 สญัญำกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่ง  
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 320 ล้ำนบำท เพื่อเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยจำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 
3.7 ต่อปี สญัญำเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 
 

มลูค่ำยุตธิรรมสุทธขิองตรำสำรอนุพนัธ ์ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ขำดทุนสุทธจิำกมลูค่ำยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (3,441,985) (102,429) (3,441,985) (102,429) 
ขำดทุนสุทธจิำกมลูค่ำยุตธิรรมของ     
   สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย (1,922,638) (3,373,035) (1,922,638) (3,373,035) 
 (5,364,623) (3,475,464) (5,364,623) (3,475,464) 
 

มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย ที่ก ำหนด
โดยใช้อตัรำตลำดของแต่ละสญัญำที่ค ำนวณโดยสถำบนักำรเงนิของบรษิัท  ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 (ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูค่ำยุตธิรรม) 
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