บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561
และ
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ

คณะกรรมการของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหาร
ของกิ จการเป็ นผู้รั บผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี้ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป
(ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.4 (1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ฟ้องเป็นจาเลยที่ 3 กับศาลแพ่งตามสัญญาจานาหุ้นที่ออกให้ค้าประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ศาลได้พิพากษายกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์และบริษัทยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ซึ่งศาลมีคาสั่งรับเป็นคาแก้อุทธรณ์ และคาคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี กับธนาคาร ต่อมาศาลอุทธรณ์นัดฟังคาพิพากษาใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษากลับโดยเห็นว่าสัญญาจานายังไม่ระบบสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดเพียงเท่าที่
บังคับจานาได้แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทถูก
ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวฟ้องเป็นจาเลยที่ 3 ตามสัญญาจานาหุ้นฉบับเดียวกันกับคดี (1) กับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้า
ระหว่างประเทศกลาง โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาให้
บริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 600 ล้านบาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชาระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทดาเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
โดยทั้ ง สองคดี บริ ษั ท เป็ น จ าเลยตามสั ญ ญาจ าน าหุ้ น วงเงิ น 600 ล้ านบาท ทนายความของบริ ษั ท มี ความเห็ น ว่ าสั ญ ญา
จานาหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันระยะเวลา 4 ปี ได้สิ้นสุดแล้ว แต่หากจะต้องรับผิด บริษัทก็รับผิดเพียงเท่าจานวนเงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดทรั พย์ จานา ทั้ งนี้ ไม่ เกิน 600 ล้ านบาท แต่ ปัจจุบั นบริษั ทร่ วมดังกล่าวถู กศาลล้มละลายกลางพิ พากษาให้
ล้มละลาย และมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่มีมูลค่าอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทาให้บริษัทต้องรับชดใช้เพิ่มเติมอีก
*****/2

-2(ข) ตามที่กล่าวไว้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 22 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมียอดคงเหลือ
ประมาณ 383.14 ล้านบาท โดยยังไม่ได้รวมผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องของคดีตามข้อ 18.4 (2) ที่ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาบริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 600 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชาระเสร็จ การดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัทขึ้นอยู่
อย่างมากกับ ผลการพิจ ารณาของศาลในชั้นอุท ธรณ์ แ ละฎีกาซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัจจั ยเหล่ านี้ชี้ใ ห้เห็น ความ
ไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสาคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของบริษัท
การไม่ให้ข้อสรุป
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยรวม ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้างต้นได้
เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันของข้าพเจ้า ซึ่งไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามรายงานลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
อะไหล่และวัสดุ - สุทธิ
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถกู พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -สุทธิ
เงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ที่ดนิ ที่ใช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

4
5
6

7
8
9
3.1
10
11
12

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ตรวจสอบแล้ว"
"สอบทานแล้ว"

12,623
215,011
227,479
56,183
6,721
518,017

56,367
245,773
203,396
55,544
7,759
568,839

1,050
474,877
651,095
293,522
6,988
1,427,532
1,945,549

1,040
474,877
665,092
301,917
6,841
1,449,767
2,018,606

1

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

หมายเหตุ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ตรวจสอบแล้ว"
"สอบทานแล้ว"

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

130,424

24,087

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -อื่น

3.1

274,043

170,708

เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

3.1

80,000

80,000

14

654,612

892,466

190

2,175

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,812

629

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,141,081

1,170,065

244,996

277,985

148,317

148,403

28,013

26,839

421,326

453,227

1,562,407

1,623,292

2,661,750

2,661,750

2,047,500

2,047,500

(88,750)

(88,750)

กาไร (ขาดทุน) สะสม -ยังไม่ได้จัดสรร

(1,765,440)

(1,753,268)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

189,832

189,832

383,142
1,945,549

395,314
2,018,606

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,661,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,047,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2

บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทำนแล้ว"

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

17
3.2

งบการเงินรวม
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

453,051
(403,782)
49,269
12,240
(13,159)
(49,445)
(35,887)
(36,982)
186

420,121
(387,611)
32,510
15,345
(12,287)
(44,034)
(3,793)
(12,259)
87

453,051
(403,782)
49,269
12,240
(13,159)
(49,406)
(35,887)
(36,943)
186

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(36,796)
-

(12,172)
-

(36,757)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(36,796)

(12,172)

(36,757)

(36,796)
(36,796)

(12,172)
(12,172)

(36,757)
(36,757)

(36,796)
(36,796)

(12,172)
(12,172)

(36,757)
(36,757)

(0.018)

(0.006)

(0.018)

15
3.2
3.2
3.2

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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3

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"
(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ว
2,047,500
2,047,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ้น
(88,750)
(88,750)

จัดสรรแล้ว
-

ขาดทุนสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
(1,500,483)
(36,796)
(1,537,279)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รวม
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
รวมกาไร
รวมองค์ประกอบอืน่
ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
รวม
จากการ
จากการตีราคา
(ขาดทุน)
ของส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
ทีไ่ ม่มี
ตีราคาทีด่ ิน
เครื่องจักร
เบ็ดเสร็จอืน่
ผูถ้ ือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ อานาจควบคุม
(1,500,483)
189,832
189,832
189,832
648,099
(36,796)
(36,796)
(1,537,279)
189,832
189,832
189,832
611,303
-

รวม
648,099
(36,796)
611,303
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บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ว
2,047,500
2,047,500

(88,750)
(88,750)

-

(1,501,417)
(36,757)
(1,538,174)

(1,501,417)
(36,757)
(1,538,174)

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

2,047,500
2,047,500

(88,750)
(88,750)

-

(1,753,268)
(12,172)
(1,765,440)

(1,753,268)
(12,172)
(1,765,440)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

จัดสรรแล้ว

ขาดทุนสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
รวมกาไร
รวมองค์ประกอบอื่น
จากการ
จากการตีราคา
(ขาดทุน)
ของส่วนของ
ตีราคาทีด่ นิ
เครื่องจักร
เบ็ดเสร็จอื่น
ผูถ้ อื หุน้
189,832
189,832
189,832
189,832
189,832
189,832
189,832
189,832

-

189,832
189,832

189,832
189,832

รวม
647,165
(36,757)
610,408
395,314
(12,172)
383,142

5

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว "

งบการเงินรวม
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

(36,796)

(12,172)

(36,757)

รายการปรับปรุงกระทบกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
(เพิ่มขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึน้ ) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
(เพิ่มขึน้ ) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
(เพิ่มขึน้ ) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึน้ ) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ /ล้าสมัย (กลับรายการ)
ค่าเสื่อมราคา
รายจ่ายตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึน้ จริง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)สาหรับงวด
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

(186)
(7,719)
(49,384)
441
(2,467)
(1,322)
17,269
(952)
8
452
25,756
4,270
1,955
(1,166)
6
35,166
(48)
22,079
(14,717)

(87)
30,700
(24,356)
(639)
(2,569)
(147)
103,794
(1,966)
1,182
273
24,008
3,608
1,155
(909)
(1,258)
11
(332)
2,558
(10)
135,016
122,844

(186)
(7,719)
(49,384)
441
(2,467)
(1,322)
17,232
(952)
8
452
25,756
4,270
1,955
(1,166)
6
35,166
(48)
22,042
(14,715)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว "

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(10)
10
(2,365)
(2,365)

(10)
10
3,046
(3,083)
(37)

(10)
10
(2,365)
(2,365)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

(77,234)
80,000
(5,306)
(2,540)

106,525
(270,843)
(2,233)
(166,551)

(77,234)
80,000
(5,306)
(2,540)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด

(19,622)
72,690
53,068

(43,744)
56,367
12,623

(19,620)
71,604
51,984

93
9,837
43,138
53,068

81
12,060
482
12,623

81
9,832
42,071
51,984

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย:
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

#REF!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

#REF!
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1. เรื่องทั่วไป
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัด ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
882/2526 ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกั ด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107537000386 ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ได้แก่ กลุ่มมหำกิจศิ ริ บริ ษั ท ด ำเนิ นธุ รกิจผลิ ตฟิ ล์ มบรรจุ ภัณฑ์ ปั จจุ บันบริษั ท มี
สำนักงำนตั้งอยู่ ณ สถำนที่ต่ำง ๆ ดังนี้
ก) สำนักงำนและโรงงำน : 73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต. บำงโฉลง อ. บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
ข) โรงงำน
: 327 หมู่ 8 ต. มำบข่ำ อ. นิคมพัฒนำ จ.ระยอง
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลและการนาเสนองบการเงินรวม
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษัท
เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ
งบกำรเงินประจำปี
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่ำสุด ดังนั้นจึงเน้นกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว
ผู้ใช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่ไปกับงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินระหว่ ำงกำลฉบั บนี้จั ดทำขึ้ นเป็ นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบั บนี้ เป็นภำษำอื่ นต้ องให้ สอดคล้องกั บ
งบกำรเงินฉบับภำษำไทย
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2.2 เกณฑ์ในการนาเสนองบการเงินรวม
งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมงบกำรเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนำจ
ควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อยที่เลิกกิจกำร
1. บริษทั ทีเอฟไอ เทรดดิง้ จำกัด
บริษทั ย่อยทำงอ้อมที่เลิกกิจกำร
2. บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด
3. บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด
4. บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด
5. บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ
ณ 31 มีนำคม ณ 31 มีนำคม
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

-

99.99

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

-

99.96
99.96
99.96
99.96

รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงิน รวมนี้ ได้ จั ด ท าขึ้น โดยใช้น โยบายการบั ญ ชีเ ช่ น เดี ยวกับ ที่ ใ ช้สาหรั บ รายการบัญ ชี ที่ เ หมือ นกัน หรื อ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสาหรับการจัดทางบการเงินเฉพาะของบริษัท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทย่อยทั้งหมด ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2560 ให้บริษัทย่อย
ทั้งหมดดังกล่ำวเลิกกิจกำรและเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทย่อยทั้งหมดได้จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี
กับกระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว
2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบำท
หรือล้ำนบำทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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2.4 นโยบายการบัญชีทีสาคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับกำรจัดทำ
งบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สภำวิ ชำชี พบั ญชี ไ ด้ป ระกำศใช้ ม ำตรฐำนกำรบั ญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ป รับ ปรุ ง ใหม่แ ละ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับ ดังนี้
2.4.1 มำตรฐำนกำรบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 ซึ่งบริษัทได้นำมำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิในกำรจัดทำงบกำรเงินเริ่มตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2561 แล้ ว โดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ งวดอย่ ำ งเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ภำษีเงินได้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7 (ปรั บ ปรุง 2560) ได้ มี การปรั บ ปรุ ง การเปิ ด เผยข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม เกี่ย วกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการ
ที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสาหรับภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ใน
เรื่องดังต่อไปนี้
- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ใน
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกาไรทางภาษี ใ นอนาคตจะไม่ ร วมจ านวนที่ ใ ช้ หั กภาษี ที่ เ กิด จากการกลั บ รายการของ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อบริษัท
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2.4.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งสภำวิชำชีพบัญชีมีแผนที่จะให้มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้นำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19
เรื่อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรรับรู้
และกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำร
กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่นำมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เหมือนกับที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมี
กรรมกำรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำ งกันที่สำคัญระหว่ำงบริษัทกับ บริษัทย่อยและกิจกำรและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ทีเอฟไอ เทรดดิง้ จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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3.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน มีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ณ วันที่ 31ธันวำคม 2560
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

37,965
(37,965)
-

37,965
(37,965)
-

80,000

80,000
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27

80,000
80,000

80,000
80,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้น
ยอดยกมา
กู้เพิ่มในระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระในระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน 80
ล้ำนบำทไม่มีหลักประกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติยกหนี้ให้แก่บริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 9.46 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกบริษัทย่อยทั้งหมดได้เลิกกิจกำร
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
3.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน มีดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560
งบกำรเงินรวม
2560

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

510

1,207

510

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

11,119
909
12,028

10,573
479
11,052

11,119
909
12,028

4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

202,051
12,960
215,011

226,395
19,378
245,773
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำที่แยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระได้ดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มำกกว่ำ 9 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มำกกว่ำ 9 เดือนขึ้นไป
รวม
ตั๋วเงินรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
118,058

125,634

33,280
5
151,343

43,527
169,161

24,164

31,960

2,442
26,606
24,102
202,051

8,175
40,135
17,099
226,395

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้กำรค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยอดยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
896
(896)
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2557 ศำลชั้นต้นได้ออกหนังสือว่ำคดีได้ถึงที่สุดแล้ว เนื่องจำกลูกหนี้รำยดังกล่ำวปรำกฏว่ำไม่มีชื่อ
เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆให้สำมำรถยึดหรืออำยัดเพื่อ บังคับ ชำระหนี้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงตัดจำหน่ำย
บัญชีหนี้สูญดังกล่ำวออกจำกบัญชี ตั้งแต่วันที่ได้รับทรำบรำยงำนดังกล่ำว
5. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำยมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยอดยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
4,800
3,028
273
1,772
5,073
4,800

6. เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ประกอบด้วย

เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
45,594
45,594
(45,594)
(45,594)
-

7. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 เงินฝำกประจำของธนำคำรพำณิชย์ บริษัทได้จำนำสิทธิเพื่ อค้ำประกันกำรให้ธนำคำรพำณิชย์
ออกหนังสือค้ำประกันต่อกรมศุลกำกรจำนวน 1 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 18.1)
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
8. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วย

ประเทศ
ที่ตั้ง
ไทย

ชื่อบริษัท
บริ ษั ท ไทยคอปเปอร์
อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สุทธิ

ประเภทธุรกิจ
ผลิตทองแดง
บริสุทธิ์

(ล้ำนบำท)
ทุนชำระแล้ว
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560
8,010
8,010

(ร้อยละ)
สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560
18.96
18.96

(ล้ำนบำท)
วิธีรำคำทุน
31
มีนำคม
2561
1,518.98

31
ธันวำคม
2560
1,518.98

(1,518.98)
-

(1,518.98)
-

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) –TCI
บริษัทหยุดกำรคำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) –TCI เนื่องจำก
บริษัทร่วมดังกล่ำวมีปัญหำด้ำนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจำนวนมำก
บริษัทจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีรำคำทุน บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ ำว
เต็มจำนวน (1,519 ล้ำนบำท)
ข้อมูลทำงกำรเงินของ TCI ที่จัดทำล่ำสุดที่สำคัญที่ส่งกระทรวงพำณิชย์ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม*
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้ำของ*

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2550
“ตรวจสอบแล้ว”
23,937
20,684
3,253

*หำกมีกำรปรับปรุงมูลค่ำประเมินทรัพย์สินใหม่ ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระฉบับลงวันที่ 28 กันยำยน 2550
สินทรัพย์รวมและส่วนของเจ้ำของจะลดลงประมำณ 12,530 ล้ำนบำท
เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น ำคม 2559 ศำลล้ ม ละลำยกลำงมี ค ำสั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขำด และเมื่ อ วั น ที่ 18 มกรำคม 2560
ศำลล้มละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษัทร่วมดังกล่ำวล้มละลำย

16

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
ประกอบด้วย

ประเทศ
ทุนชำระ
บริษัท
ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
แล้ว
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
บังคลำเทศ ผลิตฟิลม์
112 ล้ำน
(ประเทศบังคลำเทศเงินสกุล TAKA)
บรรจุภัณฑ์ TAKA
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่ำเงินลงทุน
(ร้อยละ)
(หน่วย : พันบำท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2561 ธันวำคม 2560 มีนำคม 2561 ธันวำคม 2560
53.57

53.57

37,487
(37,487)
-

37,487
(37,487)
-

10. ทีด่ ินที่ใช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของ
ผู้ประเมินรำคำอิสระ (บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่
6 , 11 มกรำคม 2559 โดยประเมินวันที่ 28-29 ธันวำคม 2558
11. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน :มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

665,092
3,083
(11)
(17,069)
651,095

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำยจำนวน 8.45 ล้ำนบำท และ
9.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจำนวน 8.62 ล้ำนบำท และ 15.73 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วัน ที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท มีอ ำคำร เครื่อ งจักรและอุป กรณ์ที่คิด ค่ำเสื่อ มรำคำ
ครบมูลค่ำแล้วแต่ใช้งำนอยู่โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 110.04 ล้ำนบำท และ 77.93 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน :มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
จำหน่ำย
โอนกลับด้อยค่ำ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

301,917
(1,788)
332
(6,939)
293,522

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำนรำคำทุน 74 ล้ำนบำท และ 1,298.94 ล้ำนบำท
ตำมล ำดั บ ได้ มี ก ำรประเมิ น รำคำใหม่ ต ำมรำยงำนของผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระ (บริ ษั ท เค. เค. แวลู เ อชั่ น จ ำกั ด และ
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ตำมลำดับ) ตำมรำยงำนลงวันที่ 6 มกรำคม 2559 (สำหรับที่ดิน) และวันที่
30 ธันวำคม 2558 (สำหรับเครื่องจักร) โดยประเมินวันที่ 28 ธันวำคม 2558 (สำหรับที่ดิน) และวันที่ 29 ธันวำคม 2558
(สำหรับเครื่องจักร) ตำมวิธีประเมินมูลค่ำตลำด และมูลค่ำทดแทนคงเหลือสุทธิ ตำมลำดับ และมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
ที่ดินและเครื่องจักรดังกล่ำว จำนวน 35.05 ล้ำนบำท และ 37.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก หนี้สินจำก
กำรทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำก
ธนำคำรภำยในประเทศ ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ณ วันที่ 31
ค้ำประกันและอัตรำ
ณ วันที่ 31
ค้ำประกันและอัตรำ
สกุลเงิน
มีนำคม 2561
ดอกเบี้ยร้อยละ
ธันวำคม 2560
ดอกเบี้ยร้อยละ
เงินบำท
885
2.00 – 8.620
885
2.00 – 8.620
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“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
14. หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืมตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

31 มีนำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
899,608
1,170,451
(654,612)
(892,466)
244,996
277,985

ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ลงนำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับ ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืม
ระยะยำวและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระหนี้ดังต่อไปนี้
วงเงินกู้ยืมระยะยำว
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น MLR
2. บริษัทตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 110.72 ล้ำนบำท ให้ธนำคำรภำยในระยะเวลำ 18 เดือน เป็น
6 งวดสำหรับเงินต้นและ เป็น 18 งวดสำหรับดอกเบี้ยโดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2560 ถึงเดือนพฤษภำคม 2562
3. ธนำคำรจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 22.77 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น อัตรำปกติตำมสัญญำ
2. บริษทั ตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 948.69 ล้ำนบำท ให้ธนำคำรดังนี้
2.1 ชำระหนี้เงินต้นภำยในระยะเวลำ 24 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวำคม 2560 ถึง เดือนธันวำคม 2562
2.2 ชำระดอกเบี้ยภำยในระยะเวลำ 36 เดือน (ปลอดกำรชำระ 12 เดือน) โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนมกรำคม 2562 ถึง
เดือนธันวำคม 2563
3. ธนำคำจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 116.57 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องและครบถ้วนตำมสัญญำ
หำกบริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำ บริษัทได้ประมำณกำรจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำ
ต่ำกว่ำมูลค่ำหนี้ตำมบัญชี ณ วันปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 96.46 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังไม่รับรู้กำไรจำก
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้จนกว่ำจะปฏิบัติตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวจนลุล่วง
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 เงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และ14 ค้ำประกันด้วย
ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 984.88
ล้ำนบำท และจำนวน 1,004.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมำเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่จำนองเดิมถือเป็นทรัพย์ร่วมจำนอง
19

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
15. รายได้อื่น
รำยได้อื่นสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2560
4,164
48
6,923
1,105
12,240

(หน่วย : พันบำท)
งบเฉพำะกิจกำร
2561
2560
5,591
4,164
10
48
1,258
4,879
6,923
3,607
1,105
15,345
12,240

16. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 คำนวณจำกกำไร
(ขำดทุน) สำหรับงวดหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2561 และ 2560
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม

งบกำรเงินรวม
2560
(37)

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(12)
(37)

งบกำรเงินรวม
2560

(หน่วย : ล้ำนหุ้น)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

จำนวนหุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน)

จานวนหุ้นสามัญที่มอี ยู่ในระหว่างงวดตามวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก(ขัน้ พื้นฐาน)
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)

2,048
(0.018)

2,048
(0.006)

2,048
(0.018)
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“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
17. การเสนอข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ข้ อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ ส อดคล้ อ งกั บ รำยงำนภำยในของบริ ษั ท ฯที่ ผู้ มี อ ำนำจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริ ษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ ร ำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ บริ ษั ท ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยฟิ ล์ ม
แต่ดำเนินธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่นๆ ยอดขำยฟิล์ม
แยกตำมภูมิศำสตร์
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

รำยได้จำกกำรขำย - ในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกำ
อื่น ๆ
รวมรำยได้จำกกำรขำย

งบกำรเงินรวม
2560
332
62
8
8
43
453

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
307
332
60
11
7
35
420

62
8
8
43
453

18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 นอกจำกหนี้สินตำมทีป่ รำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินบริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
18.1 หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรออกหนังสือค้ำประกันของธนำคำรต่อกรมศุลกำกร เป็นจำนวนเงินประมำณ 0.11
ล้ำนบำท บริษัทได้นำสมุดเงินฝำกประจำวงเงิน 1 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 7) วำงเป็นประกัน
18.2 เลตเตอร์ออฟเครดิต , หนี้สินจำกกำรทำทรัสต์รีซีท และตั๋วสัญญำใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมำณ 12.17
ล้ำนบำท
18.3 บริษัทได้มีกำรประกันกำรส่งออกกับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อประกันควำมเสี่ยงในกำรรับชำระเงินค่ำสินค้ำออก
จำกผู้ซื้อหรือธนำคำรของผู้ซื้อในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทมีสิทธิภำยใต้สัญญำกำรประกันกำรส่งออกเป็นจำนวนเงิน
25.34 ล้ำนบำท
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
18.4 (1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2551 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลแพ่งตำมสัญญำจำนำหุ้นที่
ออกให้ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ศำลได้พิพำกษำยกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่
26 มกรำคม 2560 โจทก์ ยื่ น อุ ทธรณ์ แ ละบริ ษั ทยื่ นแก้ อุ ทธรณ์ เมื่ อวั น ที่ 24 มี น ำคม 2560 ซึ่ งศำลมี ค ำสั่ งรั บเป็ น
คำแก้อุทธรณ์ และคำคัดค้ ำนกำรขอทุเลำกำรบังคับคดี กับธนำคำร ต่อมำศำลอุทธรณ์นัดฟั งคำพิพำกษำในวันที่ 21
พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับโดยเห็นว่ำสัญญำจำนำยังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดเพียงเท่ำที่
บังคับจำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
(2) เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตำมสัญญำจำนำหุ้นฉบับเดียวกันกับ
คดี (1) กับศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี ของต้ นเงิ นจ ำนวน 600 ล้ ำนบำท นั บถั ดจำกวั นที่ ฟ้ องเป็ นต้ นไปจนกว่ ำชำระเสร็ จ โดยเมื่ อวั นที่
20 กันยำยน 2560 บริษัทดำเนินกำรยื่นอุ ทรณ์ต่อศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
โดยทั้งสองคดี บริษัทเป็นจำเลยตำมสัญญำจำนำหุ้นวงเงิน 600 ล้ำนบำท ทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็นสัญญำจำนำ
หุ้นเพื่อเป็นหลักประกันระยะเวลำ 4 ปี ได้สิ้นสุดแล้ว แต่หำกจะต้องรับผิด บริษัทก็รับผิดเพียงเท่ำจำนวนเงินที่ได้จำกกำร
ขำยทอดตลำดทรัพย์จำนำ ทั้งนี้ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท แต่ปัจจุบันบริษัทร่วมดังกล่ำวถูกศำลล้มละลำยกลำงพิพำกษำให้
ล้มละลำย และมูลค่ำหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่ำว ไม่มีมูลค่ำอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้บริษัท ต้องรับชดใช้
เพิ่มเติมอีก
19. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในตลำด
และจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรือเพื่อกำรค้ำ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทเนื่องจำกบริษัทมีเงินฝำกและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน แต่อย่ำงไรก็ตำม
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯเชื่อว่ำจะไม่มีควำมเสี่ยง
ที่เป็นสำระสำคัญจำกอัตรำดอกเบี้ย
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ กำรนำเข้ำวัตถุดิบ เนื่องจำกรำยกำรทำงธุรกิจ
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
(หน่วย : พัน)
สกุลเงิน
สินทรัพย์

หนี้สิน

เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินปอนด์
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินเยน
เงินปอนด์

ณ วันที่
31 มีนำคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

663
64
31
5,784
2
21
1

865
246
3,380
6
21
-

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 บริษัทมีสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 0.05 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิ เชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ให้
ไว้กับบริษทั อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชือ่ ที่ระมัดระวัง นอกจำกนี้ลูกหนีข้ องบริษทั ประกอบด้วย
ลูกหนี้หลำยรำย ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รบั ควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำ
ในตลำดฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ จึ ง เชื่ อ ว่ ำมู ล ค่ ำตำมบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ทำงกำรเงิ น ดั ง กล่ ำวแสดงมู ล ค่ ำ
ไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
20. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำด
ที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีมูลค่ำทดแทนในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
บริษัทแสดงมูลค่ำที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้วยมูลค่ำ ยุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน
475 ล้ำนบำท ซึง่ มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวคำนวณจำกวิธีตำมวิธีประเมินมูลค่ำตลำด (ข้อมูลระดับ 2)
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21. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
กำรดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 4.08:1.00 และ 4.11:1.00 ตำมลำดับ
22. การดาเนินงานต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมียอดคงเหลือประมำณ 383.14 ล้ำนบำท โดยยังไม่ได้รวมผลเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องของคดีตำมข้อ 18.4 (2) ที่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงได้
พิพำกษำบริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 600 ล้ำนบำท
นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำชำระเสร็จ เนื่องจำกบริษัทไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพำกษำของศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง เพรำะหำกจะต้องรับผิดชอบ บริษทั รับผิดเพียงเท่ำที่บงั คับจำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท
ตำมคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ ซึ่งปัจจุบันมูลค่ำหุ้นของบริษัทร่วมไม่มีมูลค่ำแล้วตำมข้อ 18.4 (1) ประกอบกับทนำยควำม
ของบริษัทให้ควำมเห็นว่ำบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในที่สุด กำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัทขึ้นอยู่กับผลกำรพิจำรณำของ
ศำลในชั้นอุทธรณ์และฏีกำซึ่งต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร ดังนั้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดทำขึ้นตำมข้อสมมติฐำนว่ำ
กิจกำรจะดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้จึงไม่ได้รวมรำยกำรปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
และ กำรจัดประเภทของสินทรัพย์หรือจำนวนเงินและกำรจัดประเภทหนี้สิน
23. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561
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