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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดบญัชีสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 65 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบการเงินของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัที 30 มิถุนายน 65 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแบบย่อ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัด

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมด

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 

เรือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(นายอคัรเดช  เปลียนสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5389 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

8 สิงหาคม 2565 
 

 

 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 181,813                        540,047                        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 

- บคุคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3, 4 553                                3,088                            

- บริษทัอนื 4 1,518,255                     796,569                        

สินคา้คงเหลือ 6 10,808,345                   11,067,461                   

สินทรัพยชี์วภาพ 5 1,453                            157                                

ลูกหนีภาษีมูลค่าเพิม 5,013                            8,891                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,515,432                   12,416,213                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนั 6, 15 310,564                        257,423                        

ลูกหนีอนื 2,442                            4,883                            

ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6, 15 1,642,200                     1,520,762                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 3 20,173                          24,322                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 524                                435                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 7,027                            4,059                            

เงินมดัจาํและเงินประกนั 11,329                          11,193                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,994,259                     1,823,077                     

รวมสินทรัพย์ 14,509,691                   14,239,290                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 6 3,575,595                     3,847,537                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื

- บคุคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3 1,403                            2,173                            

- บริษทัอนื 7 653,973                        458,331                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 84,405                          111,625                        

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 8,770                            8,232                            

หุน้กูส่้วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 700,000                        700,000                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,931                            18,770                          

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

- หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 15 46,728                          925                                

- เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 3,271                            3,035                            

- หนีสินจากภาระผูกพนัตามสัญญาซือสินคา้ 2,461                            270                                

- อนื ๆ 1,162                            2,718                            

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,082,699                     5,153,616                     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 315,899                        358,241                        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 3 11,867                          16,121                          

หุน้กู ้- สุทธิ 10 3,263,137                     3,250,456                     

หนีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 9 15,818                          14,727                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,606,721                     3,639,545                     

รวมหนีสิน 8,689,420                     8,793,161                     

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ทนุจดทะเบียน - 2,009,467,890 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 11 1,004,734                     1,004,734                     

ทนุทอีอกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - 1,847,789,748 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ในปี 2565

และ 1,760,635,056 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ในปี 2564 11 923,895                        880,318                        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 11 1,571,731                     1,458,430                     

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย 100,473                        100,473                        

- ทยีงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,224,172                     3,006,908                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,820,271                     5,446,129                     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,509,691                   14,239,290                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,272,216                    6,289,553                    

รายไดอื้น 3 1,998                           1,201                           

รวมรายได้ 5,274,214                    6,290,754                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 4,656,090                    5,500,009                    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 61,469                         214,949                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 38,196                         29,938                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 20,285                         38,661                         

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 42,838                         (6,526)                          

รวมค่าใช้จ่าย 4,818,878                    5,777,031                    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 455,336                       513,723                       

ต้นทุนทางการเงิน 3 94,058                         80,933                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 361,278                       432,790                       

รายได้ภาษีเงินได้ 8 (20,925)                        (6,051)                          

กําไรสําหรับงวด 382,203                       438,841                       

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 382,203                       438,841                       

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 12 0.213                           0.283                           

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 12 0.208                           0.259                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10,864,824                  11,252,646                  

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน 14,336                         (48,357)                        

รายไดอื้น

- รายไดค้่าสินไหมทดแทนจากการทาํประกนัภยั 16 -                               24,048                         

- อืน ๆ 3 3,301                           4,560                           

รวมรายได้ 10,882,461                  11,232,897                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 9,479,062                    9,826,685                    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 236,680                       320,918                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 72,630                         60,481                         

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 45,803                         59,932                         

รวมค่าใช้จ่าย 9,834,175                    10,268,016                  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,048,286                    964,881                       

ต้นทุนทางการเงิน 3 188,125                       148,199                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 860,161                       816,682                       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8 9,068                           11,343                         

กําไรสําหรับงวด 851,093                       805,339                       

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 851,093                       805,339                       

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 12 0.479                           0.520                           

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 12 0.465                           0.477                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564

จดัสรรเป็น

ทนุทอีอกและชาํระ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง ทยีงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม 2565 880,318                      1,458,430                   100,473                 3,006,908              5,446,129                   

เงินสดรับจากการเพิมทนุ 12 43,577                        113,301                      -                         -                         156,878                      

เงินปันผลจ่าย 13 -                              -                              -                         (633,829)               (633,829)                    

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                         851,093                 851,093                      

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 923,895                      1,571,731                   100,473                 3,224,172              5,820,271                   

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม 2564 807,339                      1,268,687                   100,100                 1,514,458              3,690,584                   

เงินสดรับจากการเพิมทนุ 12 15,316                        39,822                        -                         -                         55,138                        

เงินปันผลจ่าย 13 -                              -                              -                         (242,195)               (242,195)                    

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                         805,339                 805,339                      

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 822,655                      1,308,509                   100,100                 2,077,602              4,308,866                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท

กาํไรสะสม
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกระแสเงินสด (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 851,093                        805,339                        

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,068                            11,343                          

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 90,162                          86,999                          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 1,091                            1,053                            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน 6,273                            19,368                          

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยชี์วภาพ (5,437)                           (4,255)                           

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                                (338)                              

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 46,728                          57,591                          

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 34                                  424                                

ขาดทุนจากภาระผูกพนัตามสัญญาซือสินคา้ 2,191                            1,226                            

ดอกเบียรับ (519)                              (458)                              

ดอกเบียจ่าย 186,908                        147,439                        

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (716,383)                       (2,279,347)                    

สินคา้คงเหลือ 263,257                        (2,198,517)                    

ภาษีมูลค่าเพิมรับคืน 6,946                            15,751                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,068)                           (7,894)                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (136)                              (1,880)                           

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 207,440                        1,605,371                     

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน (2,245)                           3,784                            

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 943,403                        (1,737,001)                    

จ่ายภาษีเงินได้ (25,875)                         (37,801)                         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 917,528                        (1,774,802)                    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนัเพิมขนึ (53,141)                         (45,353)                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขนึ -                                (2,750)                           

อาคารและอุปกรณเ์พิมขนึ (215,618)                       (38,563)                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขนึ (190)                              (28)                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ ์ -                                2,804                            

รับดอกเบีย 395                                410                                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (268,554)                       (83,480)                         

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) (278,411)                       174,128                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ -                                119,396                        

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (69,562)                         (67,196)                         

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (3,716)                           (4,464)                           

ออกหุน้กู้ -                                1,300,000                     

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ -                                (25,097)                         

จ่ายเงินปันผล (633,827)                       (339,076)                       

จ่ายดอกเบีย (178,570)                       (131,345)                       

เงินสดรับจากการเพิมทนุ 156,878                        55,138                          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,007,208)                    1,081,484                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (358,234)                       (776,798)                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 540,047                        830,371                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 181,813                        53,573                          

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

ก)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด

เงินสดในมือ 35                                  205                                

บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 85,795                          15,106                          

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 95,983                          38,262                          

รวม 181,813                        53,573                          

ข)  รายการทีมิใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพยถ์าวร (เจา้หนีอนื) ลดลง 8,266                            8,789                            

สินทรัพยชี์วภาพทโีอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ 4,141                            2,878                            

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขนึจากหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ -                                17,705                          

สินทรัพยถ์าวรทีรับโอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                8,061                            

เงินปันผลคา้งจ่าย 4                                    -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)  

วันที  ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 

 

9 

 

1. เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดถู้กจดัทาํขึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง "การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดถู้กจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2564 โดยเน้นการใหข้อ้มูลทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอ

ซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันนั ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 

เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(TFRS) รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี (TSIC) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีทีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ซึงส่วนทีสําคญัๆสําหรับปี  เกียวขอ้งกบั ( ) การผ่อนปรนในทางปฏิบตัิเกียวกบั

การยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-  ทางฝังของผูเ้ช่าตาม TFRS 16 และ ( ) การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง-

ระยะที  ซึงเกียวเนืองกบั TFRS บางฉบบัทีสําคญัๆ เช่น TFRS 4 TFRS 7 TFRS 9 และ TFRS 16 ทงันี การนํา TAS / 

TFRS / TSIC / TFRIC รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งตน้มาเริมถือปฏิบัติไม่มี

ผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

เพือความสะดวกของผูอ่้าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจดัทาํขึนจากข้อมูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนีซึงไดน้าํเสนอเพือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือใชใ้นประเทศ 
 

ในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที  พฤศจิกายน  คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจการของ

บริษทั เอ็น.อี. พาวเวอร์ จาํกดั (“NEP”) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุน้ร้อยละ .  และถูกจดัตงัขึนในเดือนมีนาคม 

 เพือดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพภายใตโ้ครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพือ

เศรษฐกิจฐานราก (โครงการนําร่อง) ซึงต่อมาในเดือนกันยายน  NEP ไม่ได้รับคดัเลือกให้ร่วมดําเนินการใน

โครงการดงักล่าว ทงันี NEP ไดถู้กจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  ธนัวาคม  ซึงเป็นวนัทีการ

ควบคุมของบริษทัใน NEP ไดสิ้นสุดลง ขอ้มูลเปรียบเทียบในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหก

เดือนสินสุดวนัเดียวกนั จึงไม่มีการแสดงตัวเลขสําหรับงบการเงินรวมของบริษทัและ NEP อย่างไรก็ดี ตงัแต่วนัจด

ทะเบียนจดัตงับริษทัจนถึงวนัที  มิถุนายน  NEP ยงัไม่เคยมีธุรกรรมใดๆ จึงทาํให้ตวัเลขผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดรวมมิไดแ้ตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจากตวัเลขผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั 



บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ) 

วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)  

วันที  ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 
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2. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 

บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีทีสําคญัและวิธีการคาํนวณต่างๆ ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ  เช่นเดียวกับทีใช้ในการจัดทาํงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออกและปรับปรุงใหม่

ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 1 มาเริมถือปฏิบติัซึงไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญั  

 

3. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัททีเกยีวข้องกัน 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 3  มิถุนายน 2565 และวนัที  ธนัวาคม 2564 มีดงันี 

 

 พนับาท 

  มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

ลูกหนอืีน    

รายไดอ้ืนคา้งรับ    

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 553  338 

ลูกหนีอืน    

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  2,750 

รวมลูกหนีอืน 553  3,088 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ    

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2,530  3,109 

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3,757  5,121 

รวม 6,287  8,230 

เจ้าหนีอนื    

ค่าเช่ารถคา้งจ่าย    

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 475  475 

ค่านาํมนัรถคา้งจ่าย    

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 730  549 

ค่าซ่อมแซมคา้งจ่าย    

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 152  1,149 
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 พนับาท 

  มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

เงินทดรองรับ    

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 46  - 

รวมเจา้หนีอืน 1,403  2,173 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ    

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2,599  3,050 

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3,883  5,233 

รวม 6,482  8,283 

 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทีเกิดระหว่างบริษทัและบุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุด

วนัที 3  มิถุนายน 256  และ 256  มีดงันี 

 

 พนับาท 

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 

 2565  2564  2565  2564 

รายได้ค่าเช่า        

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 67  67  135  135 

รายได้จากการขายหญ้าเนเปียร์        

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 1,151  -  1,151  336 

รายได้ค่าบริการ        

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  15  -  15 

ซือวัตถุดิบและวัสดุสินเปลือง        

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 669  251  1,078  362 

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,569  -  2,569  - 

รวม 3,238  251  3,647  362 

ค่าซ่อมแซม         

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 152  418  490  547 

ค่าบริการ        

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  5  - 
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 พนับาท 

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 

 2565  2564  2565  2564 

ค่านํามันเชือเพลิง        

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,293  4,654  12,034  8,997 

ค่าเสือมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้        

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 290  290  579  579 

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 682  638  1,364  1,276 

รวม 972  928  1,943  1,855 

ดอกเบียจ่ายภายใต้หนีสินตามสัญญาเช่า        

- บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 40  39  83  80 

- บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 56  80  120  166 

รวม 96  119  203  246 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคัญ        

- ผลประโยชน์ระยะสัน 5,054  4,596  10,238  9,367 

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 263  241  525  481 

รวม 5,317  4,837  10,763  9,848 

 

4. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 

 พนับาท 

 30 มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

บุคคลและบริษัททีเกยีวข้องกัน    

รายไดอ้ืนคา้งรับ 553  338 

ลูกหนีอืน -  2,750 

รวม 553  3,088 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ) 
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วันที  ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 

 

13 

 

 พนับาท 

 30 มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

บริษัทอืน    

ลูกหนีการคา้ 1,491,961  733,398 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,471  34,954 

ลูกหนีอืน 5,313  7,845 

ดอกเบียคา้งรับ 490  366 

เงินทดรอง 20  - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ -  20,006 

รวม 1,518,255  796,569 

 

ณ วนัที 0 มิถุนายน 2565 และวนัที  ธนัวาคม 256  ลูกหนีการคา้แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 30 มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,404,118  685,612 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 87,843  47,786 

รวม 1,491,961  733,398 

 

5. สินทรัพย์ชีวภาพ 

 

 พนับาท 

   การเปลียนแปลง   

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2564  

กาํไรจากการ

วดัมูลค่า  

เก็บเกียวและโอน

เป็นสินคา้คงเหลือ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

30 มิถุนายน 2565 

หญา้เนเปียร์ในแปลง 157  5,437  (   4,141)  1,453 
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6. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน 2565 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเชือเพิมเติมจากปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 610 ลา้น

บาทจากธนาคารในประเทศสองแห่ง ยกเลิกวงเงินสินเชือจาํนวน 2,995 ลา้นบาทจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง และโอนยา้ย

วงเงินระหว่างประเภทของสินเชือระยะสันกบัธนาคารในประเทศอีกสองแห่ง ทงันี วงเงินสินเชือทงัหมดจากสถาบนัการเงิน

รวมสิบเอ็ดแห่งมียอดคงคา้งทีเกียวขอ้ง ณ วนัที 3  มิถุนายน 2565 ดงันี 

 

ประเภทของ  วงเงินสินเชือ  ยอดคงคา้ง   

วงเงินสินเชือ  (ลา้นบาท)  (ลา้นเหรียญสหรัฐ)  (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบียตอ่ปี 

เงินเบิกเกินบญัชี  25.0  -  -  MOR, MOR - 1.25% และ MOR - 0.5% 

เงินกูยื้มประเภท

แพคกิงเครดิต 

 1,897.0  -  1,079.7  MLR - 1.5%, MOR, MOR - 2.65%,  

MOR - 3%, LIBOR + 1.65%,  

LIBOR + 2.25%, LIBOR + 2.3%,  

LIBOR + 3%, BIBOR + 3%,  

SHIBOR + 3% และตามทีธนาคารประกาศ

กาํหนดในแต่ละคราว 

เงินกูยื้มประเภทตวั

สัญญาใชเ้งิน 

 2,598.0  -  2,495.9  MLR - 1.5%, MOR, MOR - 1%,  

MOR - 1.5%, Prime Rate - 1.25%,  

Prime Rate - 0.5%, Prime Rate - 1.5%, 

BIBOR + 3%, LIBOR + 2.25%,  

LIBOR + 3% และตามทีธนาคารประกาศ

กาํหนดในแต่ละคราว 

เลตเตอร์ออฟเครดิต  20.0  3.6  -  ตามทีธนาคารประกาศกาํหนดในแต่ละคราว 

เงินกูยื้มประเภท 

แฟคตอริง 

 15.0  -  -  MOR - 3% และตามทีธนาคารประกาศ 

กาํหนดในแต่ละคราว 

รวม  4,555.0  3.6  3,575.6   

 

วงเงินสินเชือดงักล่าวขา้งตน้คาํประกนัโดยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินและเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบาง

ท่านของบริษทั ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินของบุคคลทีเกียวขอ้งกนักบักรรมการบางท่านของบริษทั เงินฝากธนาคารของ

บริษทักบัธนาคารในประเทศหกแห่งเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 310.6 ลา้นบาท วตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปและทีดินพร้อมสิง

ปลูกสร้างบนทีดินรวมถึงเครืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั 
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7. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน - บริษัทอืน 

 

 พนับาท 

 30 มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

เจา้หนีการคา้ 424,744  135,370 

เงินมดัจาํรับล่วงหน้า 99,571  128,809 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 76,558  128,445 

ดอกเบียคา้งจ่าย 48,578  52,921 

เจา้หนีจากการซือสินทรัพยถ์าวร 4,518  12,784 

เงินปันผลคา้งจ่าย 4  2 

รวม 653,973  458,331 

 

8. ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใช้จ่ายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 

 พนับาท 

 2565  2564 

ภาษีเงินไดท้ีคาํนวณจากกาํไรทางบญัชี 72,255  86,558 

ผลกระทบจากรายการทีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 10,873  511 

ผลกระทบจากรายการทีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิมเติม (      8,275)  (    13,675) 

ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน (    93,104)  (    81,710) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัทีคาํนวณจากกาํไรทางภาษี (    18,251)  (      8,316) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพิมขนึ) (      2,674)  2,265 

ภาษีเงินไดท้ีแสดงเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (    20,925)  

 

(      6,051) 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีบนัทึกเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่ายสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 

 พนับาท 

 2565  2564 

ภาษีเงินไดท้ีคาํนวณจากกาํไรทางบญัชี 172,032  163,336 

ผลกระทบจากรายการทีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 13,375  14,963 

ผลกระทบจากรายการทีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิมเติม (    16,733)  (    28,996) 

ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน (  156,638)  (  138,303) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัทีคาํนวณจากกาํไรทางภาษี 12,036  11,000 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพิมขนึ) (      2,968)  343 

ภาษีเงินไดท้ีแสดงเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 9,068  11,343 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และวนัที  ธันวาคม 

2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 

 พนับาท 

 30 มิถุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

ผลกระทบของรายการซึงยงัไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 

หรือรายไดท้างบญัชี    

- หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 3,164  2,945 

- หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,302  35 

- กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืน 1,069  1,069 

- หนีสินจากภาระผกูพนัตามสัญญาซือสินคา้ 492  10 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,027  4,059 
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9. หนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

 

รายการเคลือนไหวของหนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน 

2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี 

 

 พนับาท 

 2565  2564 

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 1 

มกราคม 14,727  12,620 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 935  918 

ตน้ทุนดอกเบีย 156  135 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,091  1,053 

ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่ายชาํระในระหวา่งงวด -  - 

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 3  

มิถุนายน 15,818 

 

13,673 

 

สมมติฐานทีสาํคญัซึงใชใ้นการคาํนวณหนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานมีดงันี 

- อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.91 ต่อปี  

- อตัราการขึนเงินเดือน  ร้อยละ 7.52 ต่อปี  

- อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี  

 

ทงันี การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีสําคญัขา้งต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ

หนีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานซึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการคาํนวณของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ดงัต่อไปนี 

 

  

หนีสินอาจเพิมขนึ (ลดลง) จากการเปลียนแปลง 

ของสมมติฐานทีสาํคญั (พนับาท) 

สมมติฐานทีสาํคญั  หากเพิมขนึร้อยละ 0.5  หากลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด  (   767)  832 

อตัราการขึนเงินเดือน  929  (   862) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (   928)  1,065 
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10. หุ้นกู้ 

 

  พนับาท 

  30 มถิุนายน 2565   ธนัวาคม 2564 

หุ้นกู ้  4,000,000  4,000,000 

หกั ค่าใชจ้่ายทเีกียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (      36,863)  (    49,544) 

สุทธิ  3,963,137  3,950,456 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (    700,000)  (  700,000) 

สุทธิ  3,263,137  3,250,456 

 

เมือวนัที 0 ตุลาคม  บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและผู ้

ลงทุนรายใหญ่จาํนวน ,  หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ ,  บาท หุ้นกูนี้มีอตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี ดอกเบียครบ

กาํหนดชาํระทุก  เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที  ตุลาคม   

 

เมือวนัที 9 เมษายน  บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและผู ้

ลงทุนรายใหญ่จาํนวน ,3 ,  หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ ,  บาท หุ้นกูนี้มีอตัราดอกเบียร้อยละ 5.85 ต่อปี ดอกเบีย

ครบกาํหนดชาํระทุก  เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที 9 ตุลาคม 6  

 

เมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทัไดอ้อกหุ้นกูส้องชุดเป็นชนิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุน

สถาบนัและผูถื้อหุ้นรายใหญ่จาํนวน ,0 ,  หน่วย (ชุดละ ,000,000 หน่วย) มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ ,  บาท หุ้นกูนี้มี

อตัราดอกเบียร้อยละ 5.25 (ชุดทีหนึง) และ .  ต่อปี  (ชุดทีสอง) ดอกเบียครบกาํหนดชาํระทุก  เดือน และครบกาํหนดไถ่

ถอนในวนัที  พฤศจิกายน  (ชุดทีหนึง) และ  (ชุดทีสอง)  

 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้มีเงือนไขทีสาํคญัซึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกว่า 

2.5:1 

 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นกูไ้ดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายซึงบริษทับนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชี และ

ทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองหุ้นกูท้ีเกยีวขอ้ง 

 

ณ วนัที 0 มิถุนายน  บริษทัมีวงเงินในการออกหุ้นกูไ้ม่เกิน 8,000 ลา้นบาท ซึงไดรั้บการอนุมติัในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

เมือวนัที  เมษายน 2563 วนัที  เมษายน  และวนัที  เมษายน  

 

ณ วนัที  มิถุนายน  และ วนัที  ธันวาคม 4 หุ้นกูด้งักล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 3,943.1 ลา้นบาทและ 4,014.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงถือเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรม 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

 

   พนัหุ้น / พนับาท 

   30 มิถุนายน 65  31 ธนัวาคม 64 

 มูลค่าหุ้น 

(บาท) 

  

จาํนวนหุน้ 

 จาํนวนเงิน

ตามมูลค่าหุน้ 

  

จาํนวนหุน้ 

 จาํนวนเงิน

ตามมูลค่าหุน้ 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที 0 มิถุนายน  และ

วนัที  ธันวาคม  

         

-  หุ้นสามญั 0.50  2,009,468  1,004,734  2,009,468  1,004,734 

ทุนทีออกและชาํระ         

ณ วนัที  มกราคม  และ 

2564 

        

-  หุน้สามญั 0.50  1,760,635  880,318 1,614,679  807,339 

การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 

ซือหุ้นสามญั (ดูหมายเหตุ ) 

 

0.50  87,155 

 

43,577 

 

145,956 

  

72,979 

ณ วนัที 30 มิถุนายน  และ

วนัที  ธันวาคม  

        

-  หุ้นสามญั 0.50  1,847,790  923,895 1,760,635  880,318 

 

ในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที 7 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิให้ขยายระยะเวลาการจดัสรร

หุ้นสามญัของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทวัไปจาํนวน 161,467,890 หุ้นมูลค่าหุ้นละ .  

บาทเพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ซึงเรืองดงักล่าวเคยได้รับการอนุมติัในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที  

เมษายน  
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12. ใบสําคัญแสดงสิทธิและกําไรต่อหุ้น 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที 20 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้บริษทัออกใบสําคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั (“NER-W1”) จาํนวน 308,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้นต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ  หน่วยในวนัที 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  หน่วยสามารถซือหุ้นสามญัเพมิทุนได ้  หุน้  

  

ราคาใชสิ้ทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น 

  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเริมใช้สิทธิครังแรกไดใ้นวนัที  ธันวาคม  และสามารถ

ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดอี้ก  ครัง ซึงจะตรงกบัวนัที  ของเดือนมิถุนายน

และธนัวาคม  และวนัใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยคือวนัที 26 พฤษภาคม 2565 

  

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัตงัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือหุน้ 

 

ต่อมาเมือวนัที 17 มิถุนายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้คาํสังรับใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของ

บริษทั (NER-W1) จาํนวน ,999,935 หน่วย เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้เริมทาํการซือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่วนัที 18 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป รายละเอียดการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิมีดงันี 

 

 

 

 

วนัทีใชสิ้ทธิ  

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีนาํมา

ซือหุ้นสามญั 

(หน่วย)  

เงินรับจาก 

การใชใ้บสาํคญั 

แสดงสิทธิ 

(บาท)  

 

 

ทุนทีชาํระแลว้ 

(บาท)  

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น 

(บาท)  

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิที 

ยงัไม่ไดถู้ก 

ใชสิ้ทธิ  

วนัทีจดทะเบียน 

การเพมิทุนทีออกและ

ชาํระแลว้กบั

กระทรวงพาณิชย ์

15 ธนัวาคม 63  74,678,906  134,422,031  37,339,453  97,082,578  233,321,029  18 ธนัวาคม 2563 

15 มิถุนายน 64  30,632,040  55,137,672  15,316,020  39,821,652  202,688,989  22 มิถุนายน 2564 

15 ธนัวาคม 64  115,324,110  207,583,398  57,662,055  149,921,343  87,364,879  17 ธนัวาคม 2564 

26 พฤษภาคม  *  87,154,692  156,878,446  43,577,346  113,301,100  210,187  30 พฤษภาคม 2565 
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*  เป็นวนัใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยโดยวนัที  พฤษภาคม  เป็นวนัทีใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัได้

พน้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  และ  คาํนวณโดยการหาร

กาํไรสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกในระหว่างงวดซึงแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

 พนับาท / พนัหุน้ 

 งวดสามเดือน   งวดหกเดือน  

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 382,203  438,841  851,093  805,339 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัขนัพนืฐาน  

(พนัหุน้) 

 

1,795,114 

  

1,551,183 

  

1,777,970 

  

1,548,505 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.213  0.283  0.479  0.520 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน  และ  คาํนวณโดยการหารกาํไร

สําหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกในระหว่างงวดหลงัจากทีไดป้รับปรุงผลกระทบของตรา

สารทีอาจเปลียนเป็นหุน้สามญัปรับลดซึงแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 

 พนับาท / พนัหุน้ 

 งวดสามเดือน   งวดหกเดือน  

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 382,203  438,841  851,093  805,339 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัขนัพนืฐาน  

(พนัหุน้) 

 

1,795,114 

  

1,551,183 

  

1,777,970 

  

1,548,505 

ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั (พนัหุน้) 

 

38,694 

  

144,686 

  

52,042 

  

138,230 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับลด 

(พนัหุน้) 

 

1,833,808 

  

1,695,869 

  

1,830,012 

  

1,686,735 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.208  0.259  0.465  0.477 
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13. เงินปันผล 

 

ในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที 7 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการประกาศจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2564 แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.36 บาทคิดเป็นเงินรวมประมาณ 633.8 ล้านบาท 

โดยจ่ายจากกาํไรส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทงัหมด บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เมือวนัที 

6 พฤษภาคม 5 

 

ในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที 8 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.15 บาทคิดเป็นเงินรวมประมาณ 242.2 ล้านบาท 

โดยจ่ายจากกาํไรส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทงัหมด บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เมือวนัที 

 พฤษภาคม  

 

14. ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

 

งบกาํไรขาดทุนซึงเน้นขอ้มูลเกียวกบักาํไรขนัตน้เป็นขอ้มูลทางการเงินทีสําคญัและเป็นข้อมูลหลกัของบริษทัซึงถูก

นาํเสนอให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอย่างสมาํเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน ณ วนัที 0 มิถุนายน  บริษทัยงัคงมีส่วนงานทางธุรกิจหรือเชิงผลิตภณัฑ์หลกัทีดาํเนินงานแลว้เพียง

ส่วนงานเดียว (ซึงกาํหนดจากส่วนงานทีรายงานเป็นการภายใน) คือ การผลิตและจาํหน่ายยางแผน่รมควนั ยางแท่ง และ

ผลิตภณัฑ์จากยางพาราทงัในประเทศและต่างประเทศโดยส่วนงานอืน ๆ มีสัดส่วนทีไม่เป็นสาระสําคญั ดงันนั บริษทั

จึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจหรือเชิงผลิตภณัฑ์ไวใ้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี 

นอกจากนี บริษทับนัทึกรายการโอนระหวา่งส่วนงานในราคาทุนและไม่สามารถจาํแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหนีสินของ

แต่ละส่วนงานไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนทีเกินจาํเป็น 
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ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 

 งวดหกเดือน - พนับาท 

 ขายต่างประเทศ  ขายในประเทศ  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากการขาย 3,299,633  3,683,772  7,565,191  7,568,874  10,864,824  11,252,646 

หกั ค่าใชจ้่ายตามส่วนงาน*** (3,066,328)  (3,489,427)  (6,680,881)  (6,766,465)  (   9,747,209)  ( 10,255,892) 

ผลไดต้ามส่วนงาน 233,305  194,345  884,310  802,409  1,117,615  996,754 

บวก รายไดที้ไม่ไดปั้นส่วน            

- รายไดอ้นื          3,301  28,608 

หกั ค่าใชจ้่ายทีไม่ไดปั้นส่วน            

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (        72,630)  (        60,481) 

- ตน้ทุนทางการเงิน         (      188,125)  (      148,199) 

- ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (          9,068)  (        11,343) 

กาํไรสาํหรับงวด         851,093  805,339 

 

*** รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์และ

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 

 

รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ประเทศ) ทีสาํคญัไดด้งันี 

 

 งวดหกเดือน - พนับาท 

 2565  2564 

จีน 1,948,978  2,834,113 

สิงคโปร์ 1,309,595  842,216 

อินเดีย 41,060  7,443 

รวม 3,299,633  3,683,772 

 

บริษทัไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใด ๆ ทีตงัอยูใ่นประเทศอืนนอกเหนือจากประเทศไทย 
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ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้าทีมียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 

 

 

งวดหกเดือน - ร้อยละของยอดทีมีกบั 

ลูกคา้รายใหญ่ต่อยอดรวม 

 2565  2564 

รายไดจ้ากการขาย     

- ต่างประเทศ 14.39  - 

- ในประเทศ 12.26  - 

- รวม 12.91  - 

 

15. อืน ๆ  

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมี 

 

ก. ภาระผูกพนัจากงานระหว่างก่อสร้างรวมถึงจากการจดัหาและติดตงัเครืองจกัรและอปุกรณ์สาํหรับงานโครงการ

ต่าง ๆ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 72.3 ลา้นบาท 

 

ข. หนังสือคาํประกนับริษทัซึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึงให้แก่หน่วยงานรัฐบาลสองแห่งเป็นจาํนวน

เงินรวมประมาณ 8.0 ลา้นบาท ซึงคาํประกนัโดยเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทักบัธนาคารเดียวกนัเป็นจาํนวน

เงินประมาณ 1.3 ลา้นบาท 

 

ค. ภาระผูกพนัตามสัญญาซือยางพารากับผูข้ายทีไม่เกียวข้องกันหลายรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ .  

ลา้นบาท  

 

ง. สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารในประเทศหกแห่งเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 40.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึงคิดเป็นเงินบาทเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,379.7 ลา้นบาท และมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 0 

มิถุนายน 256  เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,426.4 ล้านบาท สัญญาขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมี

ระยะเวลาครบกาํหนดในระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงธนัวาคม 256   
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จ. วงเงินกูย้ืมระยะยาวเพิมเติมจากปี 2564 จาํนวน 300.0 ลา้นบาทจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง (ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2565 ยงัไม่มีการเบิกเงินกูย้มืดงักล่าว) มีอตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี เงินกูย้ืมนีครบกาํหนดชาํระ

เป็นรายเดือนรวมทงัสิน  เดือนโดยเริมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนทีมีการเบิกรับเงินกู ้วงเงิน

สินเชือดังกล่าวข้างต้นคาํประกันโดยเครืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัท นอกจากนี บริษัทต้องปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดและเงือนไขของเงินกูย้มืนีตามทีไดก้าํหนดไว ้

 

16. รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากการทําประกันภัย 

 

ในเดือนกนัยายน  ไดเ้กิดอุบตัิเหตุเพลิงไหม้คลงัเก็บวตัถุดิบประเภทยางสังเคราะห์ ซึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่

วตัถุดิบและตวัอาคารคลงัเก็บสินคา้บางส่วนโดยบริษัทมีผลขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือทีเสียหายประมาณ .  

ลา้นบาทและประมาณการค่าซ่อมแซมส่วนของอาคารทีเสียหายประมาณ 2.8 ลา้นบาทรวมจาํนวนเงินประมาณ 27.1 

ลา้นบาทซึงไดรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายแลว้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 3  ธันวาคม 2563 ซึงต่อมาใน

เดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์  บริษทัได้รับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัผูรั้บทาํประกนัภยัเป็นจาํนวน

เงินรวมประมาณ .  ลา้นบาท 

 

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้บริษทั

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา

หุน้ละ .  บาทเป็นเงินรวมประมาณ 129.3 ลา้นบาทโดยจ่ายจากกาํไรส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทงัหมดและ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 7 กนัยายน 5 

 

18. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดร้ับการอนุมติัให้ออกโดยทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 8 สิงหาคม 

2565 


