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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากดั  (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นายอคัรเดช  เปล่ียนสกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5389 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน 2565 
 
 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,091,029                     540,047                        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 

- บคุคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3, 4 941                                3,088                            

- บริษทัอนื 4 983,951                        796,569                        

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 11,771,784                   11,067,461                   

สินทรัพยชี์วภาพ 5 3,987                            157                                

ลูกหนีภาษีมูลค่าเพิม 11,102                          8,891                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,862,794                   12,416,213                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนั 6, 15 349,919                        257,423                        

ลูกหนีอนื -                                4,883                            

ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6, 15 1,664,726                     1,520,762                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 3 22,260                          24,322                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 618                                435                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 8,552                            4,059                            

เงินมดัจาํและเงินประกนั 15,860                          11,193                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,061,935                     1,823,077                     

รวมสินทรัพย์ 16,924,729                   14,239,290                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ (สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 6 2,697,520                     3,847,537                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื

- บคุคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3 2,336                            2,173                            

- บริษทัอนื 7 522,603                        458,331                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 123,157                        111,625                        

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 9,155                            8,232                            

หุน้กูส่้วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 700,000                        700,000                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,167                          18,770                          

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

- หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 15 72,062                          925                                

- เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 3,349                            3,035                            

- อนื ๆ 4,411                            2,988                            

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,151,760                     5,153,616                     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 466,115                        358,241                        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 3 12,778                          16,121                          

หุน้กู ้- สุทธิ 3, 10 6,058,002                     3,250,456                     

หนีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 9 16,268                          14,727                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 6,553,163                     3,639,545                     

รวมหนีสิน 10,704,923                   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 3,623,707                     3,006,908                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,219,806                     5,446,129                     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,924,729                   14,239,290                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7,221,529                    7,153,067                    

รายไดอื้น 3 3,346                           991                              

รวมรายได้ 7,224,875                    7,154,058                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 6,256,721                    6,211,862                    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 185,283                       191,176                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 35,323                         36,377                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 64,773                         152,623                       

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 25,334                         17,094                         

รวมค่าใช้จ่าย 6,567,434                    6,609,132                    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 657,441                       544,926                       

ต้นทุนทางการเงิน 3 112,062                       88,281                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 545,379                       456,645                       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8 16,499                         16,341                         

กําไรสําหรับงวด 528,880                       440,304                       

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 528,880                       440,304                       

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 12 0.286                           0.268                           

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 12 0.286                           0.245                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 18,086,353                  18,405,713                  

รายไดอื้น

- รายไดค้่าสินไหมทดแทนจากการทาํประกนัภยั 16 -                               24,048                         

- อืน ๆ 3 6,647                           5,551                           

รวมรายได้ 18,093,000                  18,435,312                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3 15,735,783                  16,038,547                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 421,963                       512,094                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 107,953                       96,858                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 50,437                         200,980                       

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 71,137                         77,026                         

รวมค่าใช้จ่าย 16,387,273                  16,925,505                  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,705,727                    1,509,807                    

ต้นทุนทางการเงิน 3 300,187                       236,480                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,405,540                    1,273,327                    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8 25,567                         27,684                         

กําไรสําหรับงวด 1,379,973                    1,245,643                    

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,379,973                    1,245,643                    

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 12 0.766                           0.766                           

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 12 0.752                           0.703                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 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 -                              -                              -                         (763,174)               (763,174)                    

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                         1,379,973              1,379,973                   

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 กันยายน 2565 923,895                      1,571,731                   100,473                 3,623,707              6,219,806                   

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 -                              -                              -                         (357,367)               (357,367)                    

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                         1,245,643              1,245,643                   

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 กันยายน 2564 822,655                      1,308,509                   100,100                 2,402,734              4,633,998                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท

กาํไรสะสม
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกระแสเงินสด (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565 และ 2564

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,379,973                     1,245,643                     

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,567                          27,684                          

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 136,687                        132,092                        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 1,637                            1,580                            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน (7,032)                           72,655                          

ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพิมขนึ 1,189                            -                                

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยชี์วภาพ (8,760)                           (10,589)                         

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                                (338)                              

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 72,062                          74,685                          

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 119                                625                                

ขาดทุน (กลบัรายการขาดทุน) จากภาระผูกพนัตามสัญญาซือสินคา้ 407                                (638)                              

ดอกเบียรับ (821)                              (610)                              

ดอกเบียจ่าย 297,433                        235,513                        

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (173,225)                       (8,193)                           

สินคา้คงเหลือ (700,582)                       (3,779,225)                    

ภาษีมูลค่าเพิมรับคืน 6,946                            22,881                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (9,157)                           9,244                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (14)                                (13,540)                         

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 60,523                          807,774                        

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 405                                (4,944)                           

หนีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน (96)                                -                                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,083,261                     (1,187,701)                    

จ่ายภาษีเงินได้ (31,663)                         (38,244)                         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,051,598                     (1,225,945)                    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนัเพิมขนึ (92,496)                         (45,639)                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขนึ -                                (2,750)                           

อาคารและอุปกรณเ์พิมขนึ (282,918)                       (89,512)                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขนึ (346)                              (49)                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ ์ -                                2,804                            

รับดอกเบีย 696                                725                                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (375,064)                       (134,421)                       

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) (สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565 และ 2564

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) (1,150,017)                    117,131                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 210,000                        158,994                        

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (90,594)                         (94,401)                         

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (6,674)                           (6,482)                           

ออกหุน้กู้ 2,814,300                     1,300,000                     

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (26,158)                         (23,592)                         

จ่ายเงินปันผล (763,169)                       (454,248)                       

จ่ายดอกเบีย (270,118)                       (215,362)                       

เงินสดรับจากการเพิมทนุ 156,878                        55,138                          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 874,448                        837,178                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 1,550,982                     (523,188)                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 540,047                        830,371                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 2,091,029                     307,183                        

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

ก)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด

เงินสดในมือ 35                                  205                                

บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 306,892                        40,837                          

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 1,784,102                     266,141                        

รวม 2,091,029                     307,183                        

ข)  รายการทีมิใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือสินทรัพยถ์าวร (เจา้หนีอนื) ลดลง 4,006                            17,663                          

สินทรัพยชี์วภาพทโีอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ 4,930                            4,009                            

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขนึจากหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ -                                18,237                          

สินทรัพยถ์าวรทีรับโอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                8,518                            

เงินปันผลคา้งจ่าย 5                                    -                                

เงินมดัจาํและเงินประกนัทีโอนไปเป็นสินทรัพยถ์าวร 9,960                            -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

พนับาท
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บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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1. เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง "การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS) รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี (TSIC) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ซ่ึงส่วนท่ีส าคญัๆส าหรับปี 2565 เก่ียวขอ้งกบั (1) การผ่อนปรนในทางปฏิบติัเก่ียวกบั
การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ทางฝ่ังของผูเ้ช่าตาม TFRS 16 และ (2) การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง-
ระยะท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั TFRS บางฉบบัท่ีส าคญัๆ เช่น TFRS 4 TFRS 7 TFRS 9 และ TFRS 16 ทั้งน้ี การน า TAS / 
TFRS / TSIC / TFRIC รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นมาเร่ิมถือปฏิบัติไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษได้ถูกจัดท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจการของ
บริษทั เอน็.อี. พาวเวอร์ จ ากดั (“NEP”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และถูกจดัตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 
2564 เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพภายใตโ้ครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) ซ่ึงต่อมาในเดือนกันยายน 2564 NEP ไม่ได้รับคดัเลือกให้ร่วมด าเนินการใน
โครงการดงักล่าว ทั้งน้ี NEP ไดถู้กจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีการ
ควบคุมของบริษทัใน NEP ไดส้ิ้นสุดลง ขอ้มูลเปรียบเทียบในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน จึงไม่มีการแสดงตวัเลขส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและ NEP อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วนัจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 NEP ยงัไม่เคยมีธุรกรรมใดๆ จึงท าให้ตวัเลขผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดรวมมิไดแ้ตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากตวัเลขผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั 
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2. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณต่างๆ ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ยกเวน้การน ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1 มาเร่ิมถือปฏิบติัซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั  
 
3. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหนีอ่ื้น    
รายไดอ่ื้นคา้งรับ    
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 941  338 
ลูกหน้ีอ่ืน    
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,750 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 941  3,088 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ    
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,241  3,109 
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,074  5,121 
รวม 5,315  8,230 

เจ้ำหนีอ่ื้น    
ค่าเช่ารถคา้งจ่าย    
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 435  475 
ค่าน ้ามนัรถคา้งจ่าย    
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,288  549 
ดอกเบ้ียหุ้นกูค้า้งจ่าย    
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  - 
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 พนับาท 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
ค่าซ่อมแซมคา้งจ่าย    
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 603  1,149 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน 2,336  2,173 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ    
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,085  3,050 
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,256  5,233 
รวม 5,341  8,283 

หุ้นกู้ - สุทธ ิ    
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000  - 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดระหว่างบริษทัและบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2565  2564  2565  2564 
รำยได้ค่ำเช่ำ        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68  68  203  203 

รำยได้จำกกำรขำยหญ้ำเนเปียร์        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 260  473  1,411  809 

รำยได้จำกกำรขำยแผ่นปูรองนอนปศุสัตว์
ที่ทดลองผลิต (รำคำตลำด)        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,610  -  1,610  - 

รำยได้ค่ำบริกำร        
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  15 

        
        
        



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2565  2564  2565  2564 
ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466  592  1,544  954 
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,184  -  5,753  - 
รวม 3,650  592  7,297  954 

ค่ำซ่อมแซม         
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 664  148  1,154  695 

ค่ำบริกำร        
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  8  5  8 

ค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิง        
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,190  4,897  19,224  13,894 

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 289  289  868  868 
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 683  682  2,047  1,958 
รวม 972  971  2,915  2,826 

ดอกเบีย้จ่ำยภำยใต้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37  50  120  130 
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50  80  170  246 
รวม 87  130  290  376 

ดอกเบีย้จ่ำยหุ้นกู้  
(อัตรำร้อยละ 5.65 ต่อปี)        
- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10  -  10  - 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่ส ำคัญ        
- ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,629  4,557  15,867  13,924 
- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 265  241  790  722 
รวม 5,894  4,798  16,657  14,646 

 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    
รายไดอ่ื้นคา้งรับ 941  338 
ลูกหน้ีอ่ืน -  2,750 
รวม 941  3,088 

บริษัทอ่ืน    
ลูกหน้ีการคา้ 957,675  733,398 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,005  34,954 
ลูกหน้ีอ่ืน 7,757  7,845 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 491  366 
เงินทดรอง 23  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ -  20,006 
รวม 983,951  796,569 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 935,322  685,612 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 22,353  47,786 
รวม 957,675  733,398 

 

5. สินทรัพย์ชีวภำพ 
 

 พนับาท 
   การเปล่ียนแปลง   

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564  
ก าไรจากการ
วดัมูลค่า  

เก็บเก่ียวและโอน
เป็นสินคา้คงเหลือ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 

หญา้เนเปียร์ในแปลง 157  8,760  (   4,930)  3,987 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,360 ลา้น
บาทจากธนาคารในประเทศส่ีแห่ง ยกเลิกวงเงินสินเช่ือจ านวน 2,995 ลา้นบาทท่ีไดรั้บจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง และ
โอนยา้ยวงเงินระหว่างประเภทของสินเช่ือระยะส้ันกบัธนาคารในประเทศอีกสองแห่ง ทั้งน้ี วงเงินสินเช่ือทั้งหมดจากสถาบนั
การเงินรวมสิบเอด็แห่งมียอดคงคา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ดงัน้ี 
 

ประเภทของ  วงเงินสินเช่ือ  ยอดคงคา้ง   
วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นบาท)  (ลา้นเหรียญสหรัฐ)  (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ียต่อปี 

เงินเบิกเกินบญัชี  50.0  -  -  MOR, MOR - 1.25% และ MOR - 0.5% 
เงินกูย้ืมประเภท
แพคก้ิงเครดิต 

 3,002.8  -  1,321.5  MLR - 1.5%, MOR, MOR - 2.65%,  
MOR - 3%, LIBOR + 1.65%,  

LIBOR + 2.25%, LIBOR + 2.3%,  
LIBOR + 3%, BIBOR + 3%,  

SHIBOR + 3% และตามท่ีธนาคารประกาศ
ก าหนดในแต่ละคราว 

เงินกูยื้มประเภทตัว๋
สัญญาใชเ้งิน 

 2,242.2  -  1,376.0  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% และตามท่ีธนาคารประกาศ
ก าหนดในแต่ละคราว 

เลตเตอร์ออฟเครดิต  20.0  0.6  -  ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนดในแต่ละคราว 
เงินกูย้ืมประเภท 
แฟคตอร่ิง 

 15.0  -  -  MOR - 3% และตามท่ีธนาคารประกาศ 
ก าหนดในแต่ละคราว 

รวม  5,330.0  0.6  2,697.5   

 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินและเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลของกรรมการบาง
ท่านของบริษทั ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมการบางท่านของบริษทั เงินฝากธนาคารของ
บริษทักบัธนาคารในประเทศหกแห่งเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 348.5 ลา้นบาท วตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปและท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างบนที่ดินรวมถึงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั 
 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 
 

 พนับาท 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
เจา้หน้ีการคา้ 129,201  135,370 
เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ 215,537  128,809 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 108,258  128,445 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 60,822  52,921 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 8,778  12,784 
เงินปันผลคา้งจ่าย 7  2 
รวม 522,603  458,331 

 
8. ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใช้จ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 2565  2564 
ภาษีเงินไดท่ี้ค านวณจากก าไรทางบญัชี 109,076  91,330 
ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 6,845  4,812 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มเติม (    16,464)  (  10,017) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน (    81,433)  (  68,990) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีค านวณจากก าไรทางภาษี 18,024  17,135 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้น (      1,525)  (       794) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 16,499  16,341 

 
 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่ายส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 2565  2564 
ภาษีเงินไดท่ี้ค านวณจากก าไรทางบญัชี 281,108  254,666 
ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 20,220  19,775 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มเติม (    33,197)  (   39,013) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน (  238,071)  ( 207,293) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีค านวณจากก าไรทางภาษี 30,060  28,135 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้น (      4,493)  (        451) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 25,567  27,684 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 
หรือรายไดท้างบญัชี    
- หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,857  35 
- หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 3,254  2,945 
- ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน 1,069  1,069 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 237  - 
- หน้ีสินจากภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือสินคา้ 135  10 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,552  4,059 

 
 
 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
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9. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 2565  2564 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 14,727  12,620 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,403  1,377 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 234  203 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,637  1,580 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายช าระในระหวา่งงวด (        96)  - 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 16,268 

 
14,200 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการค านวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานมีดงัน้ี 
- อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.91 ต่อปี  
- อตัราการขึ้นเงินเดือน  ร้อยละ 7.52 ต่อปี  
- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี  
 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีส าคญัขา้งตน้อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานซ่ึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการค านวณของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ดงัต่อไปน้ี 
 

  
หน้ีสินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปล่ียนแปลง 

ของสมมติฐานท่ีส าคญั (พนับาท) 
สมมติฐานท่ีส าคญั  หากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  หากลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด  (   767)  832 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  929  (   862) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (   928)  1,065 
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10. หุ้นกู้ 
 

  พนับาท 
  30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
หุ้นกู ้  6,814,300  4,000,000 
หกั ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (      56,298)  (    49,544) 
สุทธิ  6,758,002  3,950,456 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (    700,000)  (  700,000) 
สุทธิ  6,058,002  3,250,456 

 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและผู ้
ลงทุนรายใหญ่จ านวน 700,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี ดอกเบ้ียครบ
ก าหนดช าระทุก 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2565  
 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและผู ้
ลงทุนรายใหญ่จ านวน 1,300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.85 ต่อปี ดอกเบ้ีย
ครบก าหนดช าระทุก 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2566  
 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูส้องชุดเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุน
สถาบนัและผูถื้อหุ้นรายใหญ่จ านวน 2,000,000 หน่วย (ชุดละ 1,000,000 หน่วย) มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 (ชุดท่ีหน่ึง) และ 6.00 ต่อปี  (ชุดท่ีสอง) ดอกเบ้ียครบก าหนดช าระทุก 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอน
ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2568 (ชุดท่ีหน่ึง) และ 2569 (ชุดท่ีสอง)  
 

เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2565 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูส้องชุดเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุน
สถาบันและผูถื้อหุ้นรายใหญ่จ านวน 2,814,300 หน่วย (ชุดท่ีหน่ึงจ านวน 1,161,500 หน่วยและชุดท่ีสองจ านวน 1,652,800 
หน่วย) มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี (ชุดท่ีหน่ึง) และ 6.40 ต่อปี (ชุดท่ีสอง) 
ดอกเบ้ียครบก าหนดช าระทุก 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กนัยายน 2570 (ชุดท่ีหน่ึง) และ 2572 (ชุดท่ีสอง)  
 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกว่า 
2.5:1 
 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นกูไ้ดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายซ่ึงบริษทับนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชี และ
ทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองหุ้นกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีวงเงินในการออกหุ้นกูไ้ม่เกิน 8,000 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 วนัท่ี 8 เมษายน 2564 และวนัท่ี 7 เมษายน 2565 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หุ้นกูด้งักล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 6,689.4 ลา้นบาทและ 4,014.6 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
11. ทุนเรือนหุ้น 
 
   พนัหุน้ / พนับาท 
   30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่าหุน้ 

(บาท) 
  

จ านวนหุน้ 
 จ านวนเงิน

ตามมูลค่าหุน้ 
  

จ านวนหุน้ 
 จ านวนเงิน

ตามมูลค่าหุน้ 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

         

-  หุน้สามญั 0.50  2,009,468  1,004,734  2,009,468  1,004,734 
ทุนท่ีออกและช าระ          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 และ 
2564 

         

-  หุน้สามญั 0.50  1,760,635  880,318  1,614,679  807,339 
การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 
ซ้ือหุน้สามญั (ดูหมายเหตุ 12) 

 
0.50  87,155 

 
43,577 

  
145,956 

  
72,979 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

         

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

 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้ขยายระยะเวลาการจดัสรร
หุ้นสามญัของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน 161,467,890 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.50 
บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวเคยไดรั้บการอนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 
เมษายน 2564 
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12. ใบส ำคัญแสดงสิทธิและก ำไรต่อหุ้น 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้บริษทัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (“NER-W1”) จ านวน 308,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้นต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้  
  
ราคาใชสิ้ทธิ 1.80 บาทต่อหุน้ 
  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และสามารถ

ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 3 คร้ัง ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 15 ของเดือนมิถุนายน
และธนัวาคม 2564 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

  
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้ 

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้ค าสั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั (NER-W1) จ านวน 307,999,935 หน่วย เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป รายละเอียดการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิมีดงัน้ี 
 

 
 
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ  

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีน ามา
ซ้ือหุ้นสามญั 

(หน่วย)  

เงินรับจาก 
การใชใ้บส าคญั 
แสดงสิทธิ 

(บาท)  

 
 

ทุนท่ีช าระแลว้ 
(บาท)  

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

(บาท)  

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ี 
ยงัไม่ไดถู้ก 
ใชสิ้ทธิ  

วนัท่ีจดทะเบียน 
การเพ่ิมทุนท่ีออกและ

ช าระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชย ์

15 ธนัวาคม 2563  74,678,906  134,422,031  37,339,453  97,082,578  233,321,029  18 ธนัวาคม 2563 
15 มิถุนายน 2564  30,632,040  55,137,672  15,316,020  39,821,652  202,688,989  22 มิถุนายน 2564 
15 ธนัวาคม 2564  115,324,110  207,583,398  57,662,055  149,921,343  87,364,879  17 ธนัวาคม 2564 

26 พฤษภาคม 2565 *  87,154,692  156,878,446  43,577,346  113,301,100  210,187  30 พฤษภาคม 2565 
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*  เป็นวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยโดยวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัได้
พน้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ค านวณโดยการหาร
ก าไรส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหว่างงวดซ่ึงแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท / พนัหุน้ 
 งวดสามเดือน   งวดเกา้เดือน  
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 528,880  440,304  1,379,973  1,245,643 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน  
(พนัหุน้) 

 
1,847,790 

 
1,645,311 

  
1,801,499 

 
1,626,797 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.286  0.268  0.766  0.766 
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ค านวณโดยการหารก าไร
ส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างงวดหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของตรา
สารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดซ่ึงแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท / พนัหุน้ 
 งวดสามเดือน   งวดเกา้เดือน  
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 528,880  440,304  1,379,973  1,245,643 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน  
(พนัหุน้) 

 
1,847,790 

 
1,645,311 

  
1,801,499 

 
1,626,797 

ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (พนัหุน้) 

 
     - 

  
154,997 

  
34,588 

  
145,234 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับลด 
(พนัหุน้) 

 
1,847,790 

 
1,800,308 

  
1,836,087 

  
1,772,031 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.286  0.245  0.752  0.703 
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13. เงินปันผล 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
หุ้นละ 0.07 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 129.3 ล้านบาทโดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2565 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผลงวด
สุดทา้ยส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.36 บาทคิดเป็นเงินรวมประมาณ 633.8 ลา้นบาท 
โดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 
6 พฤษภาคม 2565 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
หุ้นละ 0.07 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 115.2 ล้านบาทโดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2564 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผลงวด
สุดทา้ยส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.15 บาทคิดเป็นเงินรวมประมาณ 242.2 ลา้นบาท 
โดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 
7 พฤษภาคม 2564 
 

14. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

งบก าไรขาดทุนซ่ึงเน้นขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรขั้นตน้เป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของบริษทัซ่ึงถูก
น าเสนอให้กบัผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัยงัคงมีส่วนงานทางธุรกิจหรือเชิงผลิตภณัฑ์หลกัท่ีด าเนินงานแลว้เพียง
ส่วนงานเดียว (ซ่ึงก าหนดจากส่วนงานท่ีรายงานเป็นการภายใน) คือ การผลิตและจ าหน่ายยางแผน่รมควนั ยางแท่ง และ
ผลิตภณัฑ์จากยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยส่วนงานอ่ืน ๆ มีสัดส่วนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทั
จึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจหรือเชิงผลิตภณัฑ์ไวใ้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 
นอกจากน้ี บริษทับนัทึกรายการโอนระหวา่งส่วนงานในราคาทุนและไม่สามารถจ าแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
แต่ละส่วนงานไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจ าเป็น 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 และ 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว)  
วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 
 

 งวดเกา้เดือน - พนับาท 
 ขายต่างประเทศ  ขายในประเทศ  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รายไดจ้ากการขาย 5,863,462  6,664,638  12,222,891  11,741,075  18,086,353  18,405,713 
หกั ค่าใชจ้่ายตามส่วนงาน*** (5,454,218)  (6,295,885)  (10,825,102)  (10,532,762)  ( 16,279,320)  ( 16,828,647) 
ผลไดต้ามส่วนงาน 409,244  368,753  1,397,789  1,208,313  1,807,033  1,577,066 

บวก รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน            
- รายไดอ้ื่น          6,647  29,599 
หกั ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน            
- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (      107,953)  (       96,858) 
- ตน้ทุนทางการเงิน         (      300,187)  (     236,480) 
- ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (        25,567)  (       27,684) 
ก าไรส าหรับงวด         1,379,973  1,245,643 

 
*** รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์และ
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ประเทศ) ท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
 

 งวดเกา้เดือน - พนับาท 
 2565  2564 
จีน 3,665,833  4,836,037 
สิงคโปร์ 2,102,798  1,809,455 
อินเดีย 88,195  19,146 
บงักลาเทศ 6,636  - 
รวม 5,863,462  6,664,638 

 
บริษทัไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใด ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย 
 
 



บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้าท่ีมียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 
 
บริษทัไม่มีรายการคา้กบัลูกคา้รายใหญ่ จึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ไวใ้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
น้ี 
 
15. อ่ืน ๆ  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมี 
 
ก. ภาระผกูพนัจากงานระหวา่งก่อสร้างรวมถึงจากการจดัหาและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับงานโครงการ

ต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 54.9 ลา้นบาท 
 
ข. หนังสือค ้าประกนับริษทัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงให้แก่หน่วยงานรัฐบาลสองแห่งเป็นจ านวน

เงินรวมประมาณ 8.9 ลา้นบาท ซ่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทักบัธนาคารเดียวกนัเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1.4 ลา้นบาท 

 
ค. ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือยางพารากับผูข้ายท่ีไม่เก่ียวข้องกันหลายรายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 89.5 

ลา้นบาท  
 
ง. สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารในประเทศหกแห่งเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 42.1 ลา้น

เหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเป็นเงินบาทเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,514.5 ลา้นบาท และมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,586.6 ลา้นบาท สัญญาขายเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีระยะเวลา
ครบก าหนดในระหวา่งเดือนตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566  

 
จ. วงเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มเติมจากปี 2564 จ านวน 300.0 ลา้นบาทจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ประมาณ 210.0 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียต่อปีเท่ากบั MLR-2.375  
เงินกูย้ืมน้ีครบก าหนดช าระเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 54 เดือนโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้(สิงหาคม 2565)
โดยเดือนท่ี 1 - 6 ปลอดช าระเงินตน้แต่ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เดือนท่ี 7 - 53 ช าระเงินตน้ 5,560,000 บาทต่อเดือน
และช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และเดือนท่ี 54  ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเหลือทั้งหมด วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้
ค ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเงิน
กูย้มืน้ีตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
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16. รำยได้ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรท ำประกันภัย 
 
ในเดือนกนัยายน 2563 ไดเ้กิดอุบติัเหตุเพลิงไหมค้ลงัเก็บวตัถุดิบประเภทยางสังเคราะห์  ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่
วตัถุดิบและตวัอาคารคลงัเก็บสินคา้บางส่วนโดยบริษทัมีผลขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเสียหายประมาณ 24.3 
ลา้นบาทและประมาณการค่าซ่อมแซมส่วนของอาคารท่ีเสียหายประมาณ 2.8 ลา้นบาทรวมจ านวนเงินประมาณ 27.1 
ลา้นบาทซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายแลว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงต่อมาใน
เดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บเงินชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากบริษทัผูรั้บท าประกนัภยัเป็นจ านวน
เงินรวมประมาณ 24.0 ลา้นบาท 
 
17. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2565 


