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ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ 
และบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้
ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบับที่ 34  
เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 44,908                 43,173               19,151                 14,729               

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 20 ค) -                     -                    59,314                 29,385               

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 7 663,406                541,971              625,163                521,305              

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 242,398                278,124              202,142                246,171              

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 24,133                 22,834               19,828                 21,696               

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 706                     496                    706                     496                    

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 24 115                     -                    115                     -                    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12,678                 12,668               -                     -                    

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 988,344                899,266              926,419                833,782              

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ

เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั 8 2,351                   2,351                 -                     -                    

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9 -                     -                    78,861                 58,861               

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 10 532,801                517,345              367,899                371,472              

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 11 19,629                 23,199               14,216                 16,460               

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 12 16,835                 16,852               16,553                 16,591               

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13 135,461                135,408              133,260                133,855              

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,755                   3,694                 2,600                   2,600                 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 710,832                698,849              613,389                599,839              

รวมสินทรพัย ์ 1,699,176             1,598,115           1,539,808             1,433,621           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 425,000                373,500              375,000                323,500              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 15 290,923                287,427              238,815                242,637              
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 16 10,412                 10,417               9,278                   9,196                 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 59,870                 79,880               59,870                 79,880               

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 24 -                     5,530                 -                     5,530                 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 16,701                 9,055                 16,701                 9,055                 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 2,883                   4,187                 2,301                   3,923                 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 805,789                769,996              701,965                673,721              

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 16 9,868                   12,510               5,562                   7,918                 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13 13,219                 13,798               -                     -                    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 81,724                 81,516               75,536                 75,486               

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 104,811                107,824              81,098                 83,404               

รวมหนี้สิน 910,600                877,820              783,063                757,125              

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้
ทนุจดทะเบยีน
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000                300,000              300,000                300,000              

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ (สทุธ)ิ 549,080                549,080              549,080                549,080              
กาํไร(ขาดทนุ)สะสม
จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 30,000                 30,000               30,000                 30,000               
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (89,308)                (157,540)             (120,535)               (200,784)             

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (สทุธ)ิ (1,196)                  (1,245)                (1,800)                  (1,800)                

รวมส่วนของเจ้าของ 788,576                720,295              756,745                676,496              

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,699,176             1,598,115           1,539,808             1,433,621           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 518,562                434,099                474,742                367,881                

ตน้ทุนขายและบรกิาร (382,260)               (326,885)               (335,300)               (276,676)               

กาํไรข ัน้ต้น 136,302                107,214                139,442                91,205                  

รายไดอ้ื่น 1,882                   1,820                   1,451                   1,731                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 138,184                109,034                140,893                92,936                  

คา่ใชจ้่ายในการขาย (16,963)                 (36,442)                 (14,042)                 (34,756)                 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (44,097)                 (25,883)                 (36,953)                 (22,549)                 

(กลบัรายการ)ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 1,108                   (374)                     1,108                   (374)                     

กาํไรอื่น 876                      27,556                  819                      27,574                  

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,524)                  (3,116)                  (2,997)                   (2,641)                  

รวมค่าใช้จ่าย (62,600)                 (38,259)                 (52,065)                 (32,746)                 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 75,584                  70,775                  88,828                  60,190                  

ภาษเีงนิได้ 19 (7,352)                  (1,175)                  (8,579)                   (1,776)                  

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 68,232                  69,600                  80,249                  58,414                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

     ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี -                      8                         -                      8                         

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 49                       -                      -                      -                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 49                       8                         -                      8                         

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 68,281                  69,608                  80,249                  58,422                  

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 68,232                  69,600                  80,249                  58,414                  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -                      -                      -                      -                      

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 68,281                  69,608                  80,249                  58,422                  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -                      -                      -                      -                      

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.23                     0.23                     0.27                     0.19                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่ของ ผลต่างจาก รวม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ทุนสาํรอง ภาระผกูพนัผลประโยชน์ การแปลงค่า องคป์ระกอบอื่นของ เจ้าของ รวม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 300,000           549,080              30,000             (157,540)         (1,800)                         555                   (1,245)                       720,295           720,295             

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                    -                 68,232            -                            49                     49                            68,281             68,281               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 300,000           549,080              30,000             (89,308)           (1,800)                         604                   (1,196)                       788,576           788,576             

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 300,000           549,080              30,000             385,303          (7,060)                         -                   (7,060)                       1,257,323         1,257,323           

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                    -                 69,600            8                               -                   8                              69,608             69,608               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 300,000           549,080              30,000             454,903          (7,052)                         -                   (7,052)                       1,326,931         1,326,931           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)

5



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)
ทุนจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 300,000                  549,080              30,000            (200,784)          (1,800)                                    676,496             
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                       -                    -                80,249             -                                       80,249               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 300,000                  549,080              30,000            (120,535)          (1,800)                                    756,745             

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 300,000                  549,080              30,000            295,922           (7,060)                                    1,167,942           
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                       -                    -                58,414             8                                          58,422               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 300,000                  549,080              30,000            354,336           (7,052)                                    1,226,364           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 75,584                70,775                88,828                60,190                
รายการปรบัปรุง:
คา่เสือ่มราคา 10, 11 24,774                27,591                19,751                22,050                
คา่ตดัจาํหน่าย 12 708                    6,554                 690                    6,537                 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,108)                374                    (1,108)                374                    
(กาํไร) ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (5,645)                548                    (5,645)                548                    
คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 1,208                 662                    1,208                 662                    
(กลบัรายการ) คา่เผือ่สนิคา้ราคาทุนสงูกวา่
มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 983                    (928)                   6                       (237)                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 2,958                 2,331                 2,716                 2,120                 
ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 20 ก) -                    -                    (219)                   (59)                    
ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (9)                      (11)                    (9)                      (11)                    
(กาํไร) ขาดทุนสทุธจิากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 72                     (582)                   128                    (552)                   
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1                       1                       1                       1                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของ
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) -                    -                    71                     -                    

ตน้ทุนทางการเงนิ 
- ดอกเบีย้จา่ยจาก - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 3,271                 2,856                 2,779                 2,389                 
- ดอกเบีย้จา่ยจาก - หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 183                    259                    147                    252                    

102,980              110,430              109,344              94,264                
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (120,326)             (122,262)             (102,710)             (91,656)               
- สนิคา้คงเหลอื 33,536                (14,628)               42,815                (17,389)               
- ภาษมีลูคา่เพิม่ (1,298)                25                     1,868                 (816)                   
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (61)                    (297)                   -                    (288)                   
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 295                    3,164                 (6,836)                311                    
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (1,304)                (240)                   (1,622)                (256)                   
- ผลประโยชน์พนกังานจา่ย 18 (2,750)                (119)                   (2,666)                (119)                   

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน
ก่อนภาษเีงนิไดจ้า่ย 11,072                (23,927)               40,193                (15,949)               
- ภาษเีงนิไดจ้า่ย (348)                   (1,114)                (338)                   (108)                   

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 10,724                (25,041)               39,855                (16,057)               

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - เงนิสดจา่ย 20 ค) -                    -                    (30,000)               (2,000)                

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - จา่ยเงนิตน้ (210)                   (75)                    (210)                   (75)                    

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                    -                    179                    59                     

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 9                       11                     9                       11                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั -                    (2,351)                -                    -                    

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้หุน้ในบรษิทัยอ่ย 9 -                    -                    (20,000)               -                    

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (34,102)               (12,472)               (11,504)               (10,181)               

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (401)                   (570)                   (362)                   (570)                   

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 293                    817                    3                       786                    

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (34,411)               (14,640)               (61,885)               (11,970)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 14 574,000              339,000              524,000              289,000              

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 14 (522,500)             (313,200)             (472,500)             (273,200)             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 17 (20,010)               (20,010)               (20,010)               (20,010)               

ตน้ทุนทางการเงนิจา่ย 

- ดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (3,109)                (2,962)                (2,617)                (2,494)                

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - เงนิตน้ (2,647)                (2,303)                (2,274)                (2,169)                

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบีย้จา่ย (183)                   (259)                   (147)                   (252)                   

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 25,551                266                    26,452                (9,125)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,864                 (39,415)               4,422                 (37,152)               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (129)                   -                    -                    -                    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืตน้งวด 43,173                72,907                14,729                65,420                

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืปลายงวด 44,908                33,492                19,151                28,268                

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการซือ้สนิทรพัยใ์นระหวา่งงวดทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ

- อุปกรณ์ 6,282                 7,268                 6,192                 6,579                 

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 328                    81                     328                    81                     

เงนิประกนัผลงาน 1,250                 987                    987                    987                    

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยแต่ยงัไมจ่า่ยชาํระ 18                     19                     18                     19                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

9 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ในประเทศไทยเมือ่วนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2536 
บรษิัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบรษิัทมหำชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำกบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกดั  
เป็น “บรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จ ำกัด (มหำชน)” เมื่อวนัที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบรษิัท 
ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559  
 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) ไดแ้ก่ ธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและสำรหล่อลื่น รวมถงึธุรกจิเกีย่วกบั
กำรผลติกล่องกระดำษ และมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนไว ้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 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัท เมื่อวนัที ่ 
12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล เป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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4 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้อำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร และ
แหล่งทีม่ำของขอ้มูลทีส่ ำคญัเกีย่วกบัควำมไม่แน่นอนของประมำณกำรทีม่อียู่มำใช ้เช่นเดยีวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

5 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมและมลูคำ่ตำม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

  

หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ 

 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ 

 
 
กำรวเิครำะหเ์ครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2: ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 ทัง้ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3: ได้แก่ ข้อมูลส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ

สงัเกตได)้  
 
ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิและเครื่องมือทำงกำรเงนิได้เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุ 17 และ 24 
ตำมล ำดบั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

สว่นงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำร
จดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธซ์ึง่เลอืกจดัตำมขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยเปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมในงวดปัจจุบนัเทยีบกบังวดก่อน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รำยกำรปรบัปรงุในข้อมูลทำงกำรเงินรวม รวม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 475,407 367,881 47,388 70,189 (4,233) (3,971) 518,562 434,099 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (337,103) (276,676) (46,493) (51,385) 4,233 3,971 (379,363) (324,090) 
คำ่เสือ่มรำคำสว่นเพิม่ส ำหรบัอำคำร         
   และอุปกรณ์ทีร่บัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม -       -       -       -       (2,897) (2,795) (2,897) (2,795) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 138,304 91,205 895 18,804 (2,897) (2,795) 136,302 107,214 
รำยไดอ้ื่น        1,882 1,820 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 1      (16,963) (36,442) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร       (44,097) (25,883) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้       1,108 (374) 
ก ำไรอื่น       876 27,556 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ        (3,524) (3,116) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน       75,584 70,775 
ภำษเีงนิได ้(หมำยเหตุ 19)       (7,352) (1,175) 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด       68,232 69,600 
 

กลุ่มกจิกำรมจีงัหวะกำรรบัรูร้ำยได ้2 แบบ คอืเมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ และแบบตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตั ิอย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไม่ไดแ้สดงแยกรำยกำรส ำหรบั
รำยไดท้ีร่บัรูต้ลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเินื่องจำกมลูคำ่ไมม่สีำระส ำคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ผลิตภณัฑถ์งุยำงอนำมยัและสำรหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดำษ รวม 

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

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

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

       
สนิทรพัยต์ำมสว่นงำน - ในประเทศ 22,139 25,866 38,709 32,770 60,848 58,635 
 - ต่ำงประเทศ 583,072 474,020 -       -       583,072 474,020 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นสว่น     1,055,256 1,065,460 
รวมสนิทรพัย ์     1,699,176 1,598,115 
       
หนี้สนิตำมส่วนงำน     -       -       
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นสว่น     910,600 877,820 
รวมหนี้สนิ     910,600 877,820 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท พนับำท  พนับำท 

 
 

 

 

 

ลกูหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 985,273 874,442 946,651 842,053 
ลกูหนี้กำรคำ้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

             (หมำยเหตุ 20 (ข)) 87 381 87 381 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ     
      ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอืน่ (341,440) (342,548) (341,440) (342,548) 

 643,920 532,275 605,298 499,886 
     
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  (หมำยเหต ุ20 (ข)) 304 

 
-       

 
1,710 

 
13,312 

คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  6,016 5,079 5,465 4,326 
เงนิมดัจ ำระยะสัน้ 10,798 2,396 10,494 1,612 
ดอกเบีย้คำ้งรบั      
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ20 (ข)) -       -       59 19 
เงนิทดรองจ่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ 150 7 9 7 
อื่นๆ  2,218 2,214 2,128 2,143 
 663,406 541,971 625,163 521,305 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ลกูหนี้กำรคำ้ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท พนับำท  พนับำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ     
   (ระยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั - 180 วนั) 310,607 259,827 285,223 239,815 
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 211,936 151,713 198,893 139,336 
   3 เดอืน - 6 เดอืน 62,742 114,161 62,742 114,161 
   6 เดอืน - 12 เดอืน 180,104 153,643 180,104 153,643 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 219,971 195,479 219,776 195,479 
 985,360 874,823 946,738 842,434 
      
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ     

ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอืน่     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ -       -       -       -       
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน -       -       -       -       
   3 เดอืน - 6 เดอืน -       (22,039) -       (22,039) 
   6 เดอืน - 12 เดอืน (121,664) (125,030) (121,664) (125,030) 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน (219,776) (195,479) (219,776) (195,479) 
 (341,440) (342,548) (341,440) (342,548) 
 643,920 532,275 605,298 499,886 
 

8 เงินฝำกสถำบนักำรเงินเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัในข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมเป็นเงนิฝำกประเภทออมทรพัยข์องบรษิทัยอ่ยเพือ่ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ 
 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ซึง่บนัทกึโดยวธิรีำคำทุน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว (พนับำท) สดัส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) มูลค่ำเงินลงทุน (พนับำท) 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบแล้ว) 
    31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดทะเบียนใน  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
         
บริษทัย่อยท่ีด ำเนินธรุกิจ         
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ปอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ผลติกล่องกระดำษ ประเทศไทย 169,100 169,100  100  100 25,822 25,822 
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สำธำรณรฐัประชำชนจนี 2,724 2,724  100  100 2,724 2,724 
TNR USA Inc. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรฐัอเมรกิำ 315 315  100  100 315 315 
บรษิทั ทเีอน็อำร ์ไบโอไซเอนิซ ์จ ำกดั ผลติผลติภณัฑพ์ชืสมุนไพร ประเทศไทย 50,000 30,000  100  100 50,000 30,000 
       78,861 58,861 
 
บรษิทั ทเีอน็อำร ์ไบโอไซเอนิซ ์จ ำกดั 
 
ณ วนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัช ำระทุนจดทะเบยีนเพิม่เตมิจ ำนวน 20,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 40 บำท)  

 
บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยโดยบรษิทัใหญ่ไมแ่ตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่อืหุน้สำมญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 58,861 
กำรลงทนุเพิม่ขึน้ในบรษิทัยอ่ย  20,000 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 78,861 
 

10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (สทุธิ) 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 517,345 371,472 
จดัประเภทจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สทุธ)ิ (หมำยเหต ุ11) 981 -       
ซือ้สนิทรพัย ์ 36,895 14,065 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (235) (131) 
คำ่เสือ่มรำคำ (22,185) (17,507) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 532,801 367,899 
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สทุธิ) 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 23,199 16,460 
จดัประเภทไปทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ (สทุธ)ิ (หมำยเหตุ 10) (981) -       
คำ่เสือ่มรำคำ  (2,589) (2,244) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 19,629 14,216 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซื้อสนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำและสญัญำเช่ำระยะสัน้ทีไ่ม่รวมอยู่ในสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ส ำหรบังวดสำมเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 แสดงในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 536,445 บำท และ 
99,000 บำท ตำมล ำดบั 
 

12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 16,852 16,591 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 692 653 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (1) (1) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (708) (690) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 16,835 16,553 
 

13 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  เพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 19)  ก ำไรขำดทุน  31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2565  ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2565 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 135,408 53 -       135,461 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (13,798) 579 -       (13,219) 
 121,610 632 -       122,242 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  เพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  (หมำยเหตุ 19)  ก ำไรขำดทุน  31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2565  ก ำไรหรือขำดทนุ  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2565 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 133,855 (595) -       133,260 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงรำยกำรสุทธิ
ตำมหน่วยภำษ ีประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 135,461 135,408 133,260 133,855 
หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี (13,219) (13,798) -        -        
 

14 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัตัว๋สญัญำใชเ้งนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 373,500 323,500 
กูเ้พิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 574,000 524,000 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด (522,500) (472,500) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 425,000 375,000 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

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

      

บำท 425,000  1.85 - 4.10 บำท 373,500  1.85 - 3.92 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

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

      

บำท 375,000  1.85 - 2.80 บำท 323,500  1.85 - 2.60 
 

15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัอื่น 154,130 155,030 132,072 129,593 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20 (ข)) 21,935 12,974 1,129 1,727 
เจำ้หนี้อื่น     
   - บรษิทัอื่น 33,234 60,327 26,507 54,353 
   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20 (ข)) 116 671 116 671 
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้ - อุปกรณ์ 6,282 3,676 6,192 3,631 
 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 328 37 328 37 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลกูคำ้ 33,835 23,629 33,738 23,356 
ประมำณกำรสนิคำ้รบัคนื 3,597 4,000 3,597 4,000 
เงนิประกนัผลงำน 1,250 1,063 987 987 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 36,216 26,020 34,149 24,282 

 290,923 287,427 238,815 242,637 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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16 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ) 

 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำสนิทรพัย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกำร โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำตำมที่ระบุในสญัญำ ณ วนัที ่ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ( (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 21,122 23,952 15,359 17,780 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (842) (1,025) (519) (666) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 20,280 22,927 14,840 17,114 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (10,412) (10,417) (9,278) (9,196) 
 9,868 12,510 5,562 7,918 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ถงึก ำหนดช ำระ  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

  - ภำยใน 1 ปี 10,940 11,035 9,683 9,683 
  - เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 10,182 12,917 5,676 8,097 
 21,122 23,952 15,359 17,780 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

  พนับำท  พนับำท 
   

ยอดคงเหลอืสทุธติน้งวด 22,927 17,114 
เงนิสดจ่ำยระหว่ำงงวด (2,830) (2,421) 
ดอกเบีย้จ่ำยระหวำ่งงวด 183 147 
ยอดคงเหลอืสทุธปิลำยงวด 20,280 14,840 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท 
   

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 59,870 79,880 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มืระยะยำว (59,870) (79,880) 
 -       -       
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 และข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับำท 

เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 79,880 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (20,010) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 59,870 
  

 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำ
ดอกเบี้ยเงนิกูย้มืซึ่งมอีตัรำรอ้ยละ 3.50 และ รอ้ยละ 3.70 ต่อปี (ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูค่ำยุตธิรรม) ซึ่งไม่มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรวดัมูลค่ำ
ในระหวำ่งงวด อยำ่งไรกต็ำมมลูคำ่ยุตธิรรมดงักล่ำว มมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบจำกอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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18 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

  พนับำท  พนับำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 81,516 75,486 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด   
   - ตน้ทุนบรกิำร  2,689 2,461 
   - ตน้ทุนดอกเบีย้ 269 255 
จ่ำยเงนิผลประโยชน์พนกังำนระหว่ำงงวด (2,750) (2,666) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 81,724 75,536 
 

19 ภำษีเงินได้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม     
ภำษเีงนิได:้     
   ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรทำงภำษใีนงวดปัจจุบนั (7,984) (2,437) (7,984) (2,437) 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
   รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหต ุ13) 632 1,262 (595) 661 
     

รวมภำษเีงนิได ้ (7,352) (1,175) (8,579) (1,776) 
 

20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 หุน้ของบรษิทัถูกถอืโดยบุคคล/บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 

บคุคล/บริษทั  ประเภท  ร้อยละกำรถือครอง ตัง้อยู่ท่ี/สญัชำติ 
    

ตระกลูดำรำรตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมกำรของบรษิทั  37.13 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  2.45 ประเทศไทย 
นกัลงทุนอื่น   22.17       - 
   100.00  



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ก) รำยกำรทีส่ ำคญัต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม     

ขำยสนิคำ้     
   บรษิทัใหญ่ 6 5 6 5 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 350    44 337 -       
 356 49 343 5 

     
รำยไดค้ำ่ด ำเนินกำร     
   บรษิทัยอ่ย -       -       84 -       
     
ขำยวตัถุดบิ     
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       160 -       -       
     
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก     
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 284 -       -       -       
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย -       -       219 59 
     
ซือ้วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ     
   บรษิทัยอ่ย -       -       4,233 3,971 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,248 20,133 -       -       
 16,248 20,133 4,233 3,971 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม     
ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง     
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 58 282 58 282 
     
จ่ำยช ำระหนี้สนิสญัญำเชำ่และคำ่บรกิำรจ่ำย     
   บรษิทัใหญ่ 1,641 1,684 1,641 1,684 
     
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร     
   - ผลประโยชน์ระยะสัน้    6,796 7,144    6,796 7,144 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน    88 2,893    88 2,893 
    6,884 10,037    6,884 10,037 
     
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 877 952 877 952 
 
รำยกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำร ซื้อสนิคำ้และบรกิำร รวมถงึรำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยอื่นจำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำ 
ทีต่กลงกนัระหว่ำงคูส่ญัญำ 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้แก่ ค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนที่ผู้บริหำรได้รบัจำกบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหำรจะได้รบั  
เมือ่เกษยีณอำยุ  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนทีก่ ำหนดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปี
ของผูถ้อืหุน้ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ข) ยอดคำ้งช ำระ ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กดิจำกรำยกำรระหว่ำงบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท พนับำท  พนับำท 

ลกูหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 7)     
   บรษิทัใหญ่ -       187 -       187 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     87  194     87  194 
 87 381 87 381 
     

ลกูหนี้อื่น (หมำยเหตุ 7)     
   บรษิทัยอ่ย -       -       1,710 13,312 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 304 -       -       -       
 304 -       1,710 13,312 
     

ดอกเบีย้คำ้งรบั (หมำยเหตุ 7)     
   บรษิทัยอ่ย -       -       59 19 
     

เงนิมดัจ ำ     
   บรษิทัใหญ่ 576 576 576 576 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุ 15)     
   บรษิทัยอ่ย -       -       1,129 1,727 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,935 12,974 -       -       
 21,935 12,974 1,129 1,727 
     

เจำ้หนี้อื่น (หมำยเหตุ 15)     
   บรษิทัใหญ่ 81 628 81 628 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35  43 35  43 
 116 671 116 671 
     

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย     
   กรรมกำร 651 816 651 816 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ดงันี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  พนับำท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 29,385 
ใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 30,000 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (71) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 59,314 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยคงคำ้งเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำทและ
สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ และมกี ำหนดรบัช ำระคนืในเดอืนพฤษภำคมและมถิุนำยน พ.ศ. 2565 ตำมล ำดบั โดยมอีตัรำดอกเบี้ย
ตำมทีต่กลงรว่มกนั 
 

21 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในประเทศในนำม
ของกลุ่มกจิกำร เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนั ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 
 สกลุเงิน 

จ ำนวนเงิน 
พนัหน่วย 

พนับำทและ 
เทียบเท่ำ 
พนับำท 

 
 สกลุเงิน 

จ ำนวนเงิน 
พนัหน่วย 

พนับำทและ 
เทียบเท่ำ 
พนับำท 

       

- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  บำท 9,430 9,430  บำท 9,430 9,430 
- ค ้ำประกนักำรซื้อวตัถุดบิ  บำท 1,000 1,000  บำท 1,000 1,000 
- ค ้ำประกนัผลงำน  บำท 1,748 1,748  บำท 998 998 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 144 4,829  ดอลลำรส์หรฐัฯ 144 4,849 
   17,007   16,277 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 
 สกลุเงิน 

จ ำนวนเงิน 
พนัหน่วย 

พนับำทและ 
เทียบเท่ำ 
พนับำท 

 
 สกลุเงิน 

จ ำนวนเงิน 
พนัหน่วย 

พนับำทและ 
เทียบเท่ำ 
พนับำท 

       

- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ  บำท 8,199 8,199  บำท 8,199 8,199 
- ค ้ำประกนัผลงำน  บำท 1,748 1,748  บำท 998 998 
  ดอลลำรส์หรฐัฯ 144 4,829  ดอลลำรส์หรฐัฯ 144 4,849 
   14,776   14,046 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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22 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 บริษัทได้รบัหนังสือฉบับลงวนัที่  5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 จำก Products Licensing LLC  
ซึ่งเป็นผูร้บัโอนสทิธมิำจำก Playboy Enterprises International, Inc. (รวมเรยีกว่ำ “เพลย์บอย”) แจง้ควำมประสงค์จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญำ
อนุญำตใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์(Product License Agreement) 
 
บรษิทัได้แต่งตัง้ที่ปรกึษำกฎหมำยที่ประเทศสหรฐัอเมรกิำและที่ปรกึษำกฎหมำยทีป่ระเทศไทย ซึ่งภำยหลงัจำกทีป่รกึษำกฎหมำย 
ทัง้ 2 แห่ง ไดพ้จิำรณำขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษำกฎหมำยทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำมคีวำมเหน็ว่ำ เพลยบ์อย
ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญำโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย และกระท ำผดิต่อกฎหมำยประเทศสหรฐัอเมรกิำหลำยประกำร จงึเหน็ควรใหบ้รษิทัฯ 
ด ำเนินคดกีบัเพลย์บอยเพื่อรกัษำสทิธติำมกฎหมำย โดยบรษิัทได้ยื่นฟ้องเพลย์บอยเพื่อเรยีกร้องค่ำเสยีหำยเป็นมูลค่ำ 100,000,000 
เหรยีญสหรฐัฯ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 คดีฟ้องร้องดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินตำมกระบวนกำรของศำลแขวงสหรฐัประจ ำเขต
แคลฟิอรเ์นีย โดยยงัห่ำงไกลจำกขอ้สรุปและยำกที่ระบุผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื  ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึไม่ไดต้ัง้ส ำรอง
ส ำหรบัหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญำอนุญำตใหใ้ชผ้ลติภณัฑ์จ ำนวนประมำณ 2 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯไวใ้นขอ้มูล
ทำงกำรเงนิ 
 

23 ภำระผกูพนั 
 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำซื้อเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ คำ่ก่อสรำ้งอำคำรและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) ( (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     
ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 42,101 11,660 10,894 11,660 
ก่อสรำ้งอำคำร 19,639 -       55 -       
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 490 632 490 632 
 62,230 12,292 11,439 12,292 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ข) ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเชำ่และสญัญำบรกิำรทีย่กเลกิไมไ่ด ้โดยจ ำนวน
เงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำในกำรด ำเนินงำนเกีย่วกบัคำ่เชำ่อุปกรณ์ส ำนกังำนและคำ่บรกิำรมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
ถึงก ำหนดช ำระภำยใน  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     

1 ปี 4,152 2,312 2,306 396 
เกนิกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 5,842 6,307 594 693 
 9,994 8,619 2,900 1,089 

 
24 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 วนัครบก ำหนดช ำระเงนิของสญัญำซื้อเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่
เปิดสถำนะไวม้อีำยุ 6 เดอืน จ ำนวนเงนิและอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัตำมสญัญำ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

สกลุเงินต่ำงประเทศ 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 
พนัหน่วย 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ 
พนับำท 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสญัญำ 
พนัหน่วย 

อตัรำ 
แลกเปล่ียน 

เทียบเท่ำ 
พนับำท 

       

สญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ       
ดอลลำรส์หรฐัฯ 2,560  33.05 - 33.67 85,728 14,720  32.15 - 33.85 487,411 
 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 
บรษิัทได้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยของเงนิกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงนิบำทจ ำนวน 3 สญัญำกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่ง  
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 320 ลำ้นบำท เพื่อเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยจำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.50 และรอ้ยละ 3.70 
ต่อปี สญัญำเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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มูลค่ำยติุธรรมสทุธิ 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธขิองตรำสำรอนุพนัธ ์ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธขิอง     
-  สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 587 (4,659) 587 (4,659) 
-  สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ (472) (871) (472) (871) 
 115 (5,530) 115 (5,530) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ได้แก่ สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย  
ทีก่ ำหนดโดยใชอ้ตัรำตลำดของแต่ละสญัญำทีค่ ำนวณโดยสถำบนักำรเงนิของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 (ระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม) 
 

25 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
กำรอนุมตักิำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูคำ่หุน้เพือ่ชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั 
 
ตำมทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 เมือ่วนัที ่12 เมษำยน พ.ศ. 2565 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 
30.0 ลำ้นบำท และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้จ ำนวน 170.8 ลำ้นบำท เพือ่ชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทัจ ำนวน 200.8 ลำ้นบำท 
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