
บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ

กจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการ 

เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล 

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ 

และบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้

ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบับที่ 34  

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 

กรุงเทพมหานคร 

15 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 38,086                 43,173               19,512                 14,729               

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 17 ค) -                     -                    96,783                 29,385               

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 7 560,489                541,971              520,447                521,305              

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 343,161                278,124              299,593                246,171              

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 28,381                 22,834               22,391                 21,696               

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 796                     496                    796                     496                    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12,689                 12,668               -                     -                    

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 983,602                899,266              959,522                833,782              

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ

เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั 2,351                   2,351                 -                     -                    

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 8 -                     -                    78,861                 58,861               

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 9 541,831                517,345              359,705                371,472              

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 17,090                 23,199               11,973                 16,460               

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 10 16,154                 16,852               15,890                 16,591               

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 139,425                135,408              136,689                133,855              

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,753                   3,694                 2,600                   2,600                 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 720,604                698,849              605,718                599,839              

รวมสินทรพัย ์ 1,704,206             1,598,115           1,565,240             1,433,621           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11 332,800                373,500              282,800                323,500              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 12 326,918                287,427              280,313                242,637              
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 10,502                 10,417               9,360                   9,196                 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 39,860                 79,880               39,860                 79,880               

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 150                     -                    -                     -                    
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 21 10,888                 5,530                 10,888                 5,530                 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 19,860                 9,055                 19,860                 9,055                 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1,359                   4,187                 1,237                   3,923                 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 742,337                769,996              644,318                673,721              

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 7,207                   12,510               3,189                   7,918                 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 12,633                 13,798               -                     -                    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 84,619                 81,516               78,251                 75,486               

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 104,459                107,824              81,440                 83,404               

รวมหนี้สิน 846,796                877,820              725,758                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)ิ 378,296                549,080              378,296                549,080              
กาํไร(ขาดทนุ)สะสม
จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย -                     30,000               -                     30,000               
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 180,298                (157,540)             162,986                (200,784)             

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (สทุธ)ิ (1,184)                  (1,245)                (1,800)                  (1,800)                

รวมส่วนของเจ้าของ 857,410                720,295              839,482                676,496              

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,704,206             1,598,115           1,565,240             1,433,621           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

        พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 446,780                 369,350                 412,937                 338,343                 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (316,241)                (300,145)                (277,212)                (260,538)                

กาํไรข ัน้ต้น 130,539                 69,205                   135,725                 77,805                   

รายไดอ้ื่น 1,419                    974                       1,926                    1,043                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 131,958                 70,179                   137,651                 78,848                   

ค่าใชจ้่ายในการขาย (12,143)                  (41,045)                  (9,800)                   (39,348)                  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (42,401)                  (33,586)                  (36,460)                  (30,447)                  

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (20,707)                  (1,421)                   (20,512)                  (1,421)                   

กําไรอื่น 27,014                   15,520                   27,014                   15,520                   

ตน้ทนุทางการเงนิ (2,996)                   (3,206)                   (2,132)                   (2,716)                   

รวมค่าใช้จ่าย (51,233)                  (63,738)                  (41,890)                  (58,412)                  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 80,725                   6,441                    95,761                   20,436                   

ภาษเีงนิได้ (11,903)                  1,109                    (13,024)                  359                       

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 68,822                   7,550                    82,737                   20,795                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

     ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี -                       -                       -                       -                       

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 12                        -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 12                        -                       -                       -                       

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 68,834                   7,550                    82,737                   20,795                   

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 68,822                   7,550                    82,737                   20,795                   

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 68,834                   7,550                    82,737                   20,795                   

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.23                      0.03                      0.28                      0.07                      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหต ุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 965,342                803,449                887,679                706,224                

ตน้ทุนขายและบรกิาร (698,501)               (627,030)               (612,512)               (537,214)               

กาํไรข ัน้ต้น 266,841                176,419                275,167                169,010                

รายไดอ้ื่น 3,301                   2,794                   3,377                   2,774                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 270,142                179,213                278,544                171,784                

คา่ใชจ้่ายในการขาย (29,106)                 (77,487)                 (23,842)                 (74,105)                 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (86,498)                 (59,469)                 (73,413)                 (52,996)                 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (19,599)                 (1,794)                  (19,404)                 (1,794)                  

กาํไรอื่น 27,890                  43,076                  27,833                  43,094                  

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,520)                  (6,322)                  (5,129)                   (5,357)                  

รวมค่าใช้จ่าย (113,833)               (101,996)               (93,955)                 (91,158)                 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 156,309                77,217                  184,589                80,626                  

ภาษเีงนิได้ 16 (19,255)                 (67)                      (21,603)                 (1,417)                  

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 137,054                77,150                  162,986                79,209                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

     ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี -                      8                         -                      8                         

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 61                       -                      -                      -                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 61                       8                         -                      8                         

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 137,115                77,158                  162,986                79,217                  

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 137,054                77,150                  162,986                79,209                  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -                      -                      -                      -                      

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 137,115                77,158                  162,986                79,217                  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ -                      -                      -                      -                      

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.46                     0.26                     0.54                     0.26                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

ทุนจดทะเบยีน จดัสรรแล้ว - การวดัม ูลค่าใหม่ของ ผลต่างจาก รวม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ทุนสาํรอง ภาระผกูพนัผลประโยชน์ การแปลงค่า องคป์ระกอบอื่นของ เจ้าของ รวม

แล้วเตม็ม ูลค่า (สทุธิ) ตามกฎหมาย ยงัไม ่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) งบการเงิน ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ) ของบริษทัใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ 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

โอนเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม 15 -                 (170,784)             (30,000)           200,784           -                             -                   -                           -                 -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                    -                137,054           -                             61                     61                             137,115            137,115             

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565 300,000            378,296              -                180,298           (1,800)                         616                   (1,184)                        857,410            857,410             

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                    -                77,150            8                                -                   8                               77,158             77,158               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 300,000            549,080              30,000            384,453           (7,052)                         -                   (7,052)                        1,256,481         1,256,481           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ (สทุธิ)

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (สทุธิ)

ทนุจดทะเบียน จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ

ที่ออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตาม ภาระผกูพนัผลประโยชน์ รวม

เตม็มลูค่า (สทุธิ) กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน (สทุธิ) ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ 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

โอนเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม 15 -                       (170,784)             (30,000)           200,784           -                                       -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                       -                    -                162,986           -                                       162,986             

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565 300,000                 378,296              -                162,986           (1,800)                                   839,482             

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 300,000                 549,080              30,000            295,922           (7,060)                                   1,167,942           

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                       -                    -                79,209            8                                          79,217               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564 300,000                 549,080              30,000            297,131           (7,052)                                   1,169,159           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 156,309               77,217                 184,589               80,626                 
รายการปรบัปรุง:
คา่เสือ่มราคา 49,457                 54,603                 39,421                 43,524                 
คา่ตดัจาํหน่าย 10 1,454                  13,165                 1,418                  13,131                 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 19,599                 1,794                  19,404                 1,794                  
ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 5,358                  1,889                  5,358                  1,889                  
คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 3,172                  847                     1,843                  780                     
(กลบัรายการ) คา่เผือ่สนิคา้ราคาทุนสงูกวา่
มลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (749)                    282                     -                     217                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 5,917                  4,663                  5,431                  4,240                  
ดอกเบีย้รบัจาก - สถาบนัการเงนิ (5)                       (8)                       (4)                       (6)                       
ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 17 ก) -                     -                     (722)                    (166)                    
ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (20)                     (18)                     (20)                     (18)                     
(กําไร) ขาดทุนสุทธจิากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 52                      (1,574)                 108                     (1,534)                 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1                        1,262                  1                        1,262                  
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของ

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17 ค) -                     -                     (290)                    -                     
ตน้ทุนทางการเงนิ 

- ดอกเบีย้จา่ยจาก - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 6,174                  5,821                  5,142                  4,868                  
- ดอกเบีย้จา่ยจาก - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 346                     501                     277                     489                     

247,065               160,444               261,956               151,096               
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (39,077)                (96,361)                (18,488)                (107,042)              
- สนิคา้คงเหลอื (67,460)                (51,099)                (55,265)                (59,939)                
- ภาษมีลูคา่เพิม่ (5,370)                 (9,241)                 (695)                    (9,413)                 
- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ (59)                     (388)                    -                     (378)                    
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 39,397                 15,304                 38,245                 31,513                 
- หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (2,828)                 (2,596)                 (2,686)                 (2,624)                 
- ผลประโยชน์พนกังานจา่ย 14 (2,814)                 (119)                    (2,666)                 (119)                    

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ก่อนดอกเบีย้รบัและภาษเีงนิไดจ้า่ย 168,854               15,944                 220,401               3,094                  
- ดอกเบีย้รบัจากสถาบนัการเงนิ 5                        8                        4                        6                        
- ภาษเีงนิไดจ้า่ย (13,653)                (6,455)                 (13,632)                (4,251)                 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 155,206               9,497                  206,773               (1,151)                 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ่)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ         พนับาท         พนับาท         พนับาท         พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - เงนิสดรบั 17 ค) -                     -                     3,000                  21,000                 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - เงนิสดจา่ย 17 ค) -                     -                     (70,108)                (11,000)                

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - จา่ยเงนิตน้ (300)                    (88)                     (300)                    (88)                     

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                     -                     664                     166                     

ดอกเบีย้รบัจาก - เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 20                      18                      20                      18                      

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็น

หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (เพิม่ขึน้) -                     (42)                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้หุน้ในบรษิทัยอ่ย 8 -                     -                     (20,000)                (672)                    

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (68,052)                (33,537)                (24,021)                (29,198)                

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (726)                    (1,269)                 (687)                    (1,269)                 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 183                     2,845                  23                      2,315                  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (68,875)                (32,073)                (111,409)              (18,728)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 11 997,000               875,600               897,000               740,600               

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 11 (1,037,700)            (773,600)              (937,700)              (638,600)              

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดจา่ย 13 (40,020)                (40,020)                (40,020)                (40,020)                

ตน้ทุนทางการเงนิจา่ย 

- ดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (6,051)                 (5,943)                 (5,019)                 (4,991)                 

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - เงนิตน้ (5,218)                 (4,623)                 (4,565)                 (4,352)                 

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ - ดอกเบีย้จา่ย (346)                    (501)                    (277)                    (489)                    

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่เจา้ของของกลุม่กจิการ -                     (68,641)                -                     (68,641)                

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (92,335)                (17,728)                (90,581)                (16,493)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (6,004)                 (40,304)                4,783                  (36,372)                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 917                     -                     -                     -                     

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

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด, ยอดคงเหลอืปลายงวด 38,086                 32,603                 19,512                 29,048                 

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการซือ้สนิทรพัยใ์นระหวา่งงวดทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ

- อุปกรณ์ 2,908                  4,323                  2,908                  4,089                  

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 68                      48                      68                      48                      

เงนิประกนัผลงาน 1,848                  987                     987                     987                     

เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยแตย่งัไมจ่า่ยชาํระ 18                      9,378                  18                      9,378                  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 10 ถงึ 29 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจาํกดั ซึง่จดัตัง้ในประเทศไทยเมือ่วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2536 

บรษิัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากบรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จํากดั  

เป็น “บรษิัท ไทยนิปปอนรบัเบอร์อินดสัตรี้ จํากัด (มหาชน)” เมื่อวนัที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบรษิัท 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  
 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) ไดแ้ก่ ธุรกจิการผลติและจําหน่ายถุงยางอนามยัและสารหล่อลื่น รวมถงึธุรกจิเกีย่วกบั

การผลติกล่องกระดาษ และมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 

สาํนักงานใหญ่ 

เลขที ่1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 

สาขา 

สาขา 1 : เลขที่ 49 และ 49/1 หมู่ที่ 5 อาคารโรงงานมาตรฐาน เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ี20230 
 

สาขา 2 : เลขที ่789/139 อาคารนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง หมูท่ี ่1 ตําบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20110 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท เมื่อวนัที ่ 

15 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล เป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ และ

แหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ําคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของประมาณการทีม่อียู่มาใช ้เช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

5 การประมาณมลูค่ายติุธรรม 

 

กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูคา่ยุตธิรรมและมลูคา่ตาม

บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรายการทีร่าคาตามบญัชทีีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย

ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 

- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 

- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
  

หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 

- หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 

 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 

- หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 

 

 

การวเิคราะหเ์ครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าและเปิดเผยดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมจาํแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบั

ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

• ขอ้มลูระดบัที ่1: มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• ขอ้มลูระดบัที ่2: มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้

อยา่งมนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้ 

• ขอ้มลูระดบัที ่3: มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิวดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิและเครื่องมือทางการเงนิได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 13 และ 21 

ตามลาํดบั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

สว่นงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ

จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธซ์ึง่เลอืกจดัตามขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยเปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูทางการเงนิรวมในงวดปัจจุบนัเทยีบกบังวดก่อน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 ผลิตภณัฑถ์งุยางอนามยัและสารหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ รายการปรบัปรงุในข้อมูลทางการเงินรวม 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 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 888,359 706,224 91,851 105,262 (14,868) (8,037) 965,342 803,449 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (615,287) (537,214) (92,255) (91,521) 14,868 8,037 (692,674) (620,698) 

คา่เสือ่มราคาสว่นเพิม่สาํหรบัอาคาร         

   และอุปกรณ์ทีร่บัรูด้ว้ยมลูคา่ยุตธิรรม -       -       -       -       (5,827) (6,332) (5,827) (6,332) 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 273,072 169,010 (404) 13,741 (5,827) (6,332) 266,841 176,419 

รายไดอ้ื่น        3,301 2,794 

คา่ใชจ่้ายในการขาย       (29,106) (77,487) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร       (86,498) (59,469) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้       (19,599) (1,794) 

กําไรอื่น       27,890 43,076 

ตน้ทุนทางการเงนิ        (6,520) (6,322) 

กําไรจากการดาํเนินงาน       156,309 77,217 

ภาษเีงนิได ้(หมายเหตุ 16)       (19,255) (67) 

กําไรสทุธสิาํหรบังวด       137,054 77,150 

 

กลุ่มกจิการมจีงัหวะการรบัรูร้ายได ้2 แบบ คอืเมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ และแบบตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตั ิอย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไม่ไดแ้สดงแยกรายการสําหรบั

รายไดท้ีร่บัรูต้ลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเินื่องจากมลูคา่ไมม่สีาระสาํคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ผลิตภณัฑถ์งุยางอนามยัและสารหล่อล่ืน ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ รวม 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

       

สนิทรพัยต์ามสว่นงาน - ในประเทศ 32,344 25,485 38,822 32,770 71,166 58,255 

 - ต่างประเทศ 473,769 474,020 -       -       473,769 474,020 

สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดปั้นสว่น     1,159,271 1,065,840 

รวมสนิทรพัย ์     1,704,206 1,598,115 

       

หนี้สนิตามสว่นงาน     -       -       

หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นสว่น     846,796 877,820 

รวมหนี้สนิ     846,796 877,820 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 

 
 

 

 

 

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 907,070 874,442 868,065 842,053 

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

             (หมายเหตุ 17 ข)) 12 381 12 381 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ     

      ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอืน่ (362,147) (342,548) (361,952) (342,548) 

 544,935 532,275 506,125 499,886 

     

ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 17 ข)) 809 

 

-       

 

875 

 

13,312 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  5,294 5,079 4,781 4,326 

เงนิมดัจาํระยะสัน้ 8,890 2,396 8,584 1,612 

ดอกเบีย้คา้งรบั      

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17 ข)) -       -       77 19 

เงนิทดรองจ่ายจา่ยล่วงหน้า 138 7 5 7 

อื่นๆ  423 2,214 -       2,143 

 560,489 541,971 520,447 521,305 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนี้การคา้ (สทุธ)ิ คงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระได ้ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 

     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ     

   (ระยะเวลาสนิเชือ่ 30 วนั - 180 วนั) 212,923 259,827 193,454 239,815 

เกนิกาํหนดชาํระ     

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 191,616 151,713 172,275 139,336 

   3 เดอืน - 6 เดอืน 80,522 114,161 80,522 114,161 

   6 เดอืน - 12 เดอืน 76,604 153,643 76,604 153,643 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน 345,417 195,479 345,222 195,479 

 907,082 874,823 868,077 842,434 

      

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ     

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - บรษิทัอืน่     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ -       -       -       -       

เกนิกาํหนดชาํระ     

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน -       -       -       -       

   3 เดอืน - 6 เดอืน -       (22,039) -       (22,039) 

   6 เดอืน - 12 เดอืน (23,287) (125,030) (23,287) (125,030) 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน (338,860) (195,479) (338,665) (195,479) 

 (362,147) (342,548) (361,952) (342,548) 

 544,935 532,275 506,125 499,886 

 

รายการเคลือ่นไหวของคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (342,548) (342,548) 

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในระหวา่งงวด (195) -       

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (19,404) (19,404) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (362,147) (361,952) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย ซึง่บนัทกึโดยวธิรีาคาทุน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว (พนับาท) สดัส่วนการถือหุ้น (รอ้ยละ) มูลค่าเงินลงทุน (พนับาท) 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบแล้ว) 
    30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดทะเบียนใน  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
         

บริษทัย่อยท่ีดาํเนินธรุกิจ         
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ปอนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ผลติกล่องกระดาษ ประเทศไทย 169,100 169,100  100  100 25,822 25,822 
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. นําเขา้และจดัจาํหน่าย สาธารณรฐัประชาชนจนี 2,724 2,724  100  100 2,724 2,724 
TNR USA Inc. นําเขา้และจดัจาํหน่าย สหรฐัอเมรกิา 315 315  100  100 315 315 
บรษิทั ทเีอน็อาร ์ไบโอไซเอนิซ ์จาํกดั ผลติผลติภณัฑพ์ชืสมุนไพร ประเทศไทย 50,000 30,000  100  100 50,000 30,000 

       78,861 58,861 

 

บรษิทั ทเีอน็อาร ์ไบโอไซเอนิซ ์จาํกดั 

 

ณ วนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัชาํระทุนจดทะเบยีนเพิม่เตมิจาํนวน 20,000,000 บาท (หุน้สามญั 500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 40 บาท)  

 

บรษิทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ สดัสว่นของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยโดยบรษิทัใหญ่ไมแ่ตกต่างจากสดัสว่นทีถ่อืหุน้สามญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  พนับาท 

  

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 58,861 

การลงทนุเพิม่ขึน้ในบรษิทัยอ่ย  20,000 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 78,861 

 

9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 517,345 371,472 

จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 981 -       

ซือ้สนิทรพัย ์ 68,069 23,298 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (235) (131) 

คา่เสือ่มราคา (44,329) (34,934) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 541,831 359,705 

 

10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 16,852 16,591 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 757 718 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (1) (1) 

คา่ตดัจาํหน่าย (1,454) (1,418) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 16,154 15,890 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 373,500 323,500 

กูเ้พิม่ขึน้ระหวา่งงวด 997,000 897,000 

ชาํระคนืระหวา่งงวด (1,037,700) (937,700) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 332,800 282,800 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย้  จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย้ 

สกลุเงิน พนับาท (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน พนับาท (ร้อยละต่อปี) 

      

บาท 332,800  1.95 - 4.50 บาท 373,500  1.85 - 3.92 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

 จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย้  จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย้ 

สกลุเงิน พนับาท (ร้อยละต่อปี) สกลุเงิน พนับาท (ร้อยละต่อปี) 

      

บาท 282,800  1.95 - 3.00 บาท 323,500  1.85 - 2.60 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เจา้หนี้การคา้     

   - บรษิทัอื่น 208,446 155,030 189,715 129,593 

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17 ข)) 23,781 12,974 4,941 1,727 

เจา้หนี้อื่น     

   - บรษิทัอื่น 33,341 60,327 27,193 54,353 

   - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17 ข)) 93 671 94 671 

เจา้หนี้จากการซือ้ - อุปกรณ์ 2,908 3,676 2,908 3,631 

 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 68 37 68 37 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 17,571 23,629 17,473 23,356 

ประมาณการสนิคา้รบัคนื 961 4,000 961 4,000 

เงนิประกนัผลงาน 1,848 1,063 987 987 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 37,901 26,020 35,973 24,282 

 326,918 287,427 280,313 242,637 

 

13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  พนับาท  พนับาท 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 39,860 79,880 

หกั  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของเงนิกูย้มืระยะยาว (39,860) (79,880) 

 -       -       

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 และข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท 

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 79,880 

จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (40,020) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 39,860 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดดว้ยอตัรา

ดอกเบี้ยเงนิกูย้มืซึง่มอีตัรารอ้ยละ 3.70 และ รอ้ยละ 3.50 ต่อปี (ระดบั 2 ของลําดบัขัน้มูลค่ายุตธิรรม) ซึ่งไม่มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารวดัมูลค่า

ในระหวา่งงวด อยา่งไรกต็ามมลูคา่ยุตธิรรมดงักล่าว มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบจากอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 

 

14 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

  พนับาท  พนับาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 81,516 75,486 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด   

   - ตน้ทุนบรกิาร  5,379 4,922 

   - ตน้ทุนดอกเบีย้ 538 509 

จ่ายเงนิผลประโยชน์พนกังานระหวา่งงวด (2,814) (2,666) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 84,619 78,251 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 

ตามที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการโอนทุนสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน 30.0 ลา้นบาท และส่วนเกนิมลูค่าหุน้จํานวน 170.8 ลา้นบาท เพื่อนําไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัจํานวน 200.8 ลา้นบาท 

ซึง่บรษิทัไดโ้อนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกนิมลูคา่หุน้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัแลว้ในระหว่างงวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 

พ.ศ. 2565 

 

16 ภาษีเงินได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน     

ภาษเีงนิได:้     

   ภาษเีงนิไดส้าํหรบักาํไรทางภาษใีนงวดปัจจุบนั (20,257) (3,264) (20,257) (3,264) 

   ภาษเีงนิไดบ้นัทกึสงูไปสาํหรบัปีก่อน (4,180) 376 (4,180) 376 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (24,437) (2,888) (24,437) (2,888) 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     

   รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  5,182 2,821 2,834 1,471 

     

รวมภาษเีงนิได ้ (19,255) (67) (21,603) (1,417) 

 

17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 หุน้ของบรษิทัถูกถอืโดยบุคคล/บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

 

บคุคล/บริษทั  ประเภท  ร้อยละการถือครอง ตัง้อยู่ท่ี/สญัชาติ 

    

ตระกลูดารารตันโรจน์ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการของบรษิทั  37.16 ไทย 

บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จาํกดั บรษิทัใหญ่  26.25 ประเทศไทย 

THK Investment Company Limited บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  12.00 ประเทศฮ่องกง 

บรษิทั ซ ีเอม็ เอส โฮลดิง้ จาํกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2.45 ประเทศไทย 

นกัลงทุนอื่น   22.14       - 

   100.00  

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) รายการทีส่าํคญัต่อไปนี้เป็นรายการกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน     

ขายสนิคา้     

   บรษิทัใหญ่ 6 9 6 9 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 97 360 84 23 

 103 369 90 32 

     

รายไดค้า่ดาํเนินการ     

   บรษิทัยอ่ย -       -       123 -       

     

ขายวตัถุดบิ     

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       160 -       -       

     

ขายอุปกรณ์     

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       535 -       -       

     

รายไดจ้ากการขายเศษซาก     

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,424 -       -       -       

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย -       -       722 166 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน     

          ซือ้วตัถุดบิและวสัดุหบีหอ่     

   บรษิทัยอ่ย -     -       14,868 8,037 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32,418 25,300 -     -       

 32,418 25,300 14,868 8,037 

     

ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง     

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 94 332 94 332 

     

ซือ้อุปกรณ์     

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -     1,455 -      -       

     

จ่ายชาํระหนี้สนิสญัญาเชา่และคา่บรกิารจ่าย     

   บรษิทัใหญ่ 3,310 3,393 3,310 3,393 

     

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร     

   - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,592    16,913 13,592    16,913 

   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    176 170 176 170 

 13,768 17,083 13,768    17,083 

     

คา่ตอบแทนกรรมการ 1,853 1,868 1,853 1,868 

 

รายการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร ซื้อสนิคา้และบรกิาร รวมถงึรายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายอื่นจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นไปตามราคา 

ทีต่กลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารได้แก่ ค่าตอบแทนจากการทํางานที่ผู้บริหารได้รบัจากบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รบั 

เมือ่เกษยีณอายุ  

 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนทีก่ําหนดในทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัประจําปี

ของผูถ้อืหุน้ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดคา้งชาํระ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กดิจากรายการระหว่างบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 

ลกูหนี้การคา้ (หมายเหตุ 7)     

   บรษิทัใหญ่ -     187 -     187 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12 194 12 194 

 12 381 12 381 

     

ลกูหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)     

   บรษิทัยอ่ย -     -       875 13,312 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 809 -       -       -       

 809 -       875 13,312 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (หมายเหตุ 7)     

   บรษิทัยอ่ย -     -       77 19 

     

เงนิมดัจาํ     

   บรษิทัใหญ่ 576 576 576 576 

     

เจา้หนี้การคา้ (หมายเหตุ 12)     

   บรษิทัยอ่ย -     -       4,941 1,727 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23,781 12,974 -       -       

 23,781 12,974 4,941 1,727 

     

เจา้หนี้อื่น (หมายเหตุ 12)     

   บรษิทัใหญ่ 78 628 78 628 

   บรษิทัยอ่ย -     -       1 -       

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15 43 15 43 

 93 671 94 671 

     

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     

   กรรมการ 651 816 651 816 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ดงันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  พนับาท 

  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 29,385 

ใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 70,108 

รบัชาํระคนืระหวา่งงวด (3,000) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 290 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 96,783 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยคงคา้งเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและ

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ มกีาํหนดรบัชาํระคนืภายใน 3 เดอืน โดยมอีตัราดอกเบีย้ตามทีต่กลงรว่มกนั 

 

18 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในประเทศในนาม

ของกลุ่มกจิการ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนั ดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 

 สกลุเงิน 

จาํนวนเงิน 

พนัหน่วย 

พนับาทและ 

เทียบเท่า 

พนับาท 

 

 สกลุเงิน 

จาํนวนเงิน 

พนัหน่วย 

พนับาทและ 

เทียบเท่า 

พนับาท 

       

- คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  บาท 9,430 9,430  บาท 9,430 9,430 

- คํ้าประกนัการซื้อวตัถุดบิ  บาท 1,000 1,000  บาท 1,000 1,000 

- คํ้าประกนัผลงาน  บาท 1,276 1,276  บาท 998 998 

 ดอลลารส์หรฐัฯ 42 1,486  ดอลลารส์หรฐัฯ 144 4,849 

   13,192   16,277 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 

 สกลุเงิน 

จาํนวนเงิน 

พนัหน่วย 

พนับาทและ 

เทียบเท่า 

พนับาท 

 

 สกลุเงิน 

จาํนวนเงิน 

พนัหน่วย 

พนับาทและ 

เทียบเท่า 

พนับาท 

       

- คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  บาท 8,199 8,199  บาท 8,199 8,199 

- คํ้าประกนัผลงาน  บาท 1,276 1,276  บาท 998 998 

  ดอลลารส์หรฐัฯ 42 1,486  ดอลลารส์หรฐัฯ 144 4,849 

   10,961   14,046 

 

19 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้รบัหนังสือฉบับลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จาก Products Licensing LLC  

ซึ่งเป็นผูร้บัโอนสทิธมิาจาก Playboy Enterprises International, Inc. (รวมเรยีกว่า “เพลย์บอย”) แจง้ความประสงค์จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา

อนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์(Product License Agreement) 

 

บรษิทัได้แต่งตัง้ทีป่รกึษากฎหมายที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาและทีป่รกึษากฎหมายทีป่ระเทศไทย ซึ่งภายหลงัจากทีป่รกึษากฎหมาย 

ทัง้ 2 แห่ง ไดพ้จิารณาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษากฎหมายทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิามคีวามเหน็ว่า เพลยบ์อย

ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และกระทําผดิต่อกฎหมายประเทศสหรฐัอเมรกิาหลายประการ จงึเหน็ควรใหบ้รษิทั 

ดําเนินคดกีบัเพลย์บอยเพื่อรกัษาสทิธติามกฎหมาย โดยบรษิัทได้ยื่นฟ้องเพลย์บอยเพื่อเรยีกร้องค่าเสยีหายเป็นมูลค่า 100,000,000 

เหรยีญสหรฐัฯ และต่อมาบรษิทัไดม้กีารแกไ้ขคาํฟ้องในประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องบุคคลธรรมดาทีเ่คยเป็นทีป่รกึษาดา้นการขาย

ใหก้บับรษิทั ซึ่งอาจมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระทําของเพลย์บอยเป็นจําเลยร่วมในคดเีดยีวกนัในขอ้หาปฏบิตัทิางการคา้ที่ไม่เป็นธรรม 

(Unfair Competition) และฝ่าฝืนหลกัความไวว้างใจ (Fiduciary Duty) 

 

เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บุคคลธรรมดาคนดงักล่าวยื่นคาํใหก้าร หลงัจากนัน้เมื่อวนัที ่21 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เพลยบ์อย

ยืน่คาํใหก้ารและฟ้องแยง้บรษิทัในประเดน็หลกัเรื่องการผดิสญัญาอนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์(Product License Agreement) ทัง้นี้การฟ้องแยง้

ของเพลยบ์อยไม่ไดร้ะบุจํานวนค่าเสยีหายทีแ่น่นอน และทีป่รกึษากฎหมายทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาแจง้ว่าในขณะนี้ยงัไม่อาจประเมนิผล

ของคดแีละคา่เสยีหายได ้

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คดีฟ้องร้องดงักล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินตามกระบวนการของศาลแขวงสหรฐัประจําเขต

แคลฟิอรเ์นีย โดยยงัห่างไกลจากขอ้สรุปและยากที่ระบุผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึไม่ไดต้ัง้สํารอง

สาํหรบัหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาอนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑไ์วใ้นขอ้มลูทางการเงนิ 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาระผกูพนั 

 

ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าซื้อเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ ก่อสรา้งอาคารและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

     

ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 45,970 11,660 17,360 11,660 

ก่อสรา้งอาคาร 9,389 -       55 -       

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 490 632 490 632 

 55,849 12,292 17,905 12,292 

 

ข) ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่ยกเลิกไม่ได้ โดย

จาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาในการดาํเนินงานเกีย่วกบัคา่เชา่อุปกรณ์สาํนกังานและคา่บรกิารมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

ถึงกาํหนดชาํระภายใน  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

     

1 ปี 3,858 2,312 1,660 396 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 5,377 6,307 495 693 

 9,235 8,619 2,155 1,089 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เครื่องมือทางการเงิน 

 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 วนัครบกาํหนดชาํระเงนิของสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่

เปิดสถานะไวม้อีาย ุ6 เดอืน จาํนวนเงนิและอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะไดร้บัตามสญัญา มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สกลุเงินต่างประเทศ 

จาํนวนเงิน 

ตามสญัญา 

พนัหน่วย 

อตัรา 

แลกเปล่ียน 

เทียบเท่า 

พนับาท 

จาํนวนเงิน 

ตามสญัญา 

พนัหน่วย 

อตัรา 

แลกเปล่ียน 

เทียบเท่า 

พนับาท 
       

สญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศ       

ดอลลารส์หรฐัฯ 6  33.95 198 -       -       -       
       

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศ       

ดอลลารส์หรฐัฯ 14,980  33.98 - 34.91 513,467 14,720  32.15 - 33.85 487,411 
 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ 
 

บรษิัทได้ทําสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยของเงนิกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงนิบาทจํานวน 3 สญัญากับสถาบันการเงนิแห่งหนึ่ง  

เป็นจํานวนเงนิรวม 320 ลา้นบาท เพื่อเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยจากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.50 และรอ้ยละ 3.70 

ต่อปี สญัญาเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  
 

มูลค่ายติุธรรมสทุธิ 
 

มลูคา่ยุตธิรรมสทุธขิองตราสารอนุพนัธ ์ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

มลูคา่ยุตธิรรมสทุธขิอง     

-  สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (10,699) (4,659) (10,699) (4,659) 

-  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (189) (871) (189) (871) 

 (10,888) (5,530) (10,888) (5,530) 
 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิ ได้แก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  

ที่กําหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่คํานวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ระดบั 2 ของลาํดบัขัน้มลูคา่ยุตธิรรม) 



บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2565 เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการไดม้มีตเิป็นเอกฉนัท ์อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลจากกาํไรสทุธ ิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ภายใตบ้ตัรสง่เสรมิเลขที ่1466(1)/2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวน 60 ลา้นบาท บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2565 
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