บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561
และ
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ

คณะกรรมการของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิ เคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป
ก. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17.4 (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 ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษากลับโดยเห็นว่าสัญญาจานายังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดเพียงเท่าที่
บังคับหุ้นที่จานาได้แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และ (2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
บริษัทถูกธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวฟ้องเป็นจาเลยที่ 3 ตามสัญญาจานาหุ้นฉบับเดียวกันกับคดี (1) กับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้าระหว่างประเทศกลาง โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษา
ให้บริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 600 ล้านบาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชาระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทดาเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ และศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคาพิพากษาในวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษได้วินิจฉัยว่า
“ศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง ก็ไม่ได้วินิจฉัยให้ จาเลยที่ 3 ต้ องรับผิดเกินไปกว่าทรั พย์ จานา ”
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษจึงได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และบริษัทไม่ฎีกาในดคีดังกล่าว
*****/3

-2โดยคดีข้างต้น บริษัทเป็นจาเลยตามสัญญาจานาหุ้นวงเงิน 600 ล้านบาท ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษได้มีคาพิพากษาเกี่ยวกับประเด็นของบริษัท จาเลยที่ 3 โดยให้จาเลยที่ 3 ต้องรับผิดตามสัญญาจานาแก่โจทก์
ตามจานวนที่กาหนดในสัญญาเท่านั้น และไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่าทรัพย์จานา อันหมายความว่าหากโจทก์จะบังคับคดีตาม
คาพิพากษาของศาลก็สามารถบังคับตามสัญญาจานาหุ้นที่จานาไว้ แต่ไม่อาจบังคับเอากับทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทได้ ซึ่งหุ้น
ที่จานาปัจจุบันไม่มีมูลค่าอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทาให้บริษัทต้องรับชดใช้เพิ่มเติมอีก
ข. ตามที่กล่าวไว้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 21 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมียอดคงเหลือ
ประมาณ 331.42 ล้ านบาท โดยยั งไม่ ได้ รวมผลเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้ นจากการถู กฟ้ องร้ องของคดีตามหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 17.4 (2) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาบริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 600 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชาระเสร็จ
และศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษได้มีคาพิพากษาให้บริษัทต้องรับผิดตามสัญญาจานาแก่โจทก์ตามจานวนที่กาหนดในสัญญา
จานาหุ้น เท่านั้น ไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่าทรัพย์จานา ซึ่งปัจจุบันมูลค่าหุ้ นของบริษัทร่วมไม่มีมูลค่าแล้วตามข้อ 17.4(1)
ประกอบกับทนายความของบริษทั ให้ความเห็นว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่าทรัพย์จานา การดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท
ขึ้นอยู่อย่างมากกับ ผลการพิจารณาของศาลฎีกาตามข้อ ก. (1) ข้างต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็น
ความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสาคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญ เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของบริษัท
การไม่ให้ข้อสรุป
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยรวม ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้างต้นได้

-3เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันของข้าพเจ้า ซึ่งไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามรายงานลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิจ การสาหรั บงวดเก้ าเดือ น สิ้น สุด วัน ที่ 30 กันยายน 2560 ของ
บริษั ท ไทยฟิล์ มอิน ดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย ที่ แสดงเป็น ข้อมู ลเปรีย บเทียบสอบทานโดยผู้ สอบบัญ ชีอื่ น
ในสานักงานเดียวกันของข้าพเจ้า โดยไม่ให้ข้อสรุป ตามรายงานลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 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
3.1
9
10
11

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

2,639
225,736
176,189
55,207
6,810
466,581

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

474,877
624,570
277,458
1,276
1,378,181
1,844,762

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 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

12

403,445

24,087

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -อื่น

3.1

270,422

170,708

เงินกู้ยืมระยะสั้น -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

3.1

80,000

80,000

13

408,160

892,466

190

2,175

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,674

629

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,163,891

1,170,065

170,557

277,985

148,625

148,403

30,270

26,839

349,452

453,227

1,513,343

1,623,292

2,661,750

2,661,750

2,047,500

2,047,500

(88,750)

(88,750)

กาไร (ขาดทุน) สะสม -ยังไม่ได้จัดสรร

(1,817,163)

(1,753,268)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

189,832

189,832

331,419
1,844,762

395,314
2,018,606

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

13

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 ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทำนแล้ว "

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

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

16
3.2

งบการเงินรวม
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

416,265
(384,319)
31,946
11,603
(12,624)
(47,347)
(36,090)
(52,512)
(495)

400,432
(379,352)
21,080
17,852
(11,343)
(44,742)
(10,451)
(27,604)
(73)

416,265
(384,319)
31,946
11,603
(12,624)
(47,190)
(36,089)
(52,354)
(495)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(53,007)
-

(27,677)
-

(52,849)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(53,007)

(27,677)

(52,849)

(53,007)
(53,007)

(27,677)
(27,677)

(52,849)
(52,849)

(53,007)
(53,007)

(27,677)
(27,677)

(52,849)
(52,849)

(0.026)

(0.014)

(0.026)

14
3.2
3.2
3.2

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

3

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทำนแล้ว"

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อนื่
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

16
3.2

งบการเงินรวม
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,280,257
(1,169,033)
111,224
32,022
(37,854)
(145,137)
(107,778)
(147,523)
(745)

1,235,012
(1,142,378)
92,634
32,950
(34,933)
(131,391)
(1,106)
(21,827)
(63,673)
(222)

1,280,257
(1,169,033)
111,224
32,020
(37,854)
(144,903)
(107,776)
(147,289)
(745)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

(148,268)
-

(63,895)
-

(148,034)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(148,268)

(63,895)

(148,034)

(148,268)
(148,268)

(63,895)
(63,895)

(148,034)
(148,034)

(148,268)
(148,268)

(63,895)
(63,895)

(148,034)
(148,034)

(0.072)

(0.031)

(0.072)

14
3.2
3.2
3.2

กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

4

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"
(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 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)
(148,268)
(1,648,751)

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
(148,268)
(148,268)
(1,648,751)
189,832
189,832
189,832
499,831
-

รวม
648,099
(148,268)
499,831

5

บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

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

(88,750)
(88,750)

-

(1,501,417)
(148,034)
(1,649,451)

(1,501,417)
(148,034)
(1,649,451)

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

2,047,500
2,047,500

(88,750)
(88,750)

-

(1,753,268)
(63,895)
(1,817,163)

(1,753,268)
(63,895)
(1,817,163)

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
(148,034)
499,131
395,314
(63,895)
331,419

6

บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

งบการเงินรวม
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
รายการปรับปรุงกระทบกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ประมาณการหนีส้ นิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในหนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
ค่าเผือ่ สินค้า อะไหล่และวัสดุเสือ่ มสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
ค่าเสือ่ มราคา
รายจ่ายตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ นิ สาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จริง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
(โอนกลับ) ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเงินให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ค้างรับ บริษทั ย่อย
หนีส้ ญ
ู เงินให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ค้างรับบริษทั ย่อย
(โอนกลับ) ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ รับ
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(148,268)

(63,895)

(148,034)

745
25,930
(33,414)
3,437
(12,163)
(2,663)
53,732
(952)
(24)
1,687
75,908
11,855
5,821
503
169
(896)
1,359
105,743
(158)
236,619
88,351

222
19,777
24,604
341
(9,885)
5,564
98,130
(1,966)
1,045
2,599
69,828
10,835
3,412
(366)
(5,210)
30
(332)
17,837
(14)
236,451
172,556

745
25,929
(33,414)
3,437
(12,163)
(2,663)
53,651
(952)
(24)
1,687
75,908
11,855
5,821
503
169
(9,454)
9,454
(896)
1,359
105,743
(156)
236,539
88,505

7

บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย:
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(10)
94
(16,638)
(16,554)

1,039
22
9,389
(8,723)
1,727

(10)
92
(16,638)
(16,556)

(119,499)
80,000
(13,069)
(52,568)

378,588
(591,730)
(14,869)
(228,011)

(119,499)
80,000
(13,069)
(52,568)

19,229
72,690
91,919

(53,728)
56,367
2,639

19,381
71,604
90,985

105
3,441
88,373
91,919

81
2,068
479
11
2,639

81
3,436
87,468
90,985
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“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
1. เรื่องทั่วไป
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
882/2526 ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107537000386 ผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ ได้แก่ กลุ่ มมหำกิจศิริ บริ ษัทด ำเนิ นธุ รกิจผลิ ตฟิล์ มบรรจุภัณฑ์ ปัจจุ บันบริษั ทมี
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 ำงกำลฉบับนี้ จัดท ำขึ้ นเป็ นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงิ นฉบั บนี้ เป็นภำษำอื่นต้ องให้สอดคล้ องกับ
งบกำรเงินฉบับภำษำไทย

9

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
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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 30 กันยำยน ณ 30 กันยำยน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

-

99.99

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

-

99.96
99.96
99.96
99.96

รำยกำรบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
งบกำรเงิ น รวมนี้ ไ ด้ จั ดท ำขึ้ น โดยใช้ น โยบำยกำรบั ญ ชีเ ช่ น เดีย วกับ ที่ใ ช้ สำหรับ รำยกำรบั ญ ชีที่ เ หมื อนกัน หรื อ
เหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับกำรจัดทำ
งบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สภำวิ ชำชีพ บั ญชี ได้ ประกำศใช้ม ำตรฐำนกำรบั ญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ป รับ ปรุง 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 ปรุ ง 2560) ได้ มีการปรับ ปรุ ง การเปิด เผยข้อ มู ล เพิ่ม เติ ม เกี่ย วกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการ
ที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสาหรับภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์
ในเรื่องดังต่อไปนี้
- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ใน
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกัน
เท่านั้น
- ในการประมาณกาไรทางภาษี ใ นอนาคตจะไม่ ร วมจ านวนที่ ใ ช้ หั กภาษี ที่ เ กิ ด จากการกลั บ รายการของ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อบริษัท
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2.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต ซึ่งสภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 หลักกำรสำคัญของมำตรฐำนดังกล่ำวสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง กิจกำรต้องใช้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่
ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับ
จำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มนำมำตรฐำน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
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 ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อยและกิจกำรและบุคคลที่
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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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
3.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน มีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

37,965
(37,965)
-

37,965
(37,965)
-

80,000

80,000

13

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 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 80
ล้ำนบำทไม่มีหลักประกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติยกหนี้ให้แก่บริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 9.46 ล้ำนบำท
เนื่องจำกบริษัทย่อยทั้งหมดได้เลิกกิจกำร

13

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
3.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน มีดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560
งบกำรเงินรวม
2560

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

1,234

1,234

1,234

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

10,194
887
11,081

10,504
453
10,957

10,194
887
11,081

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560
งบกำรเงินรวม
2560

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

2,964

3,662

2,964

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

32,385
2,683
35,068

31,656
1,384
33,040

32,385
2,683
35,068
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561
31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

205,729
20,007
225,736

226,395
19,378
245,773

บริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำที่แยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระได้ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561
31 ธันวำคม 2560
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

111,468

125,634

39,829
151,297

43,527
169,161

27,155

31,960

5,213
32,368
22,064
205,729

8,175
40,135
17,099
226,395
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้กำรค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยอดยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561
31 ธันวำคม 2560
896
(896)
-

เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2557 ศำลชั้นต้นได้ออกหนังสือว่ำคดีได้ถึงที่สุดแล้ว เนื่องจำกลูกหนี้รำยดังกล่ำวปรำกฏว่ำไม่มีชื่อ
เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆให้สำมำรถยึดหรืออำยัดเพื่อบังคับชำระหนี้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงตัดจำหน่ำย
บัญชีหนี้สูญดังกล่ำวออกจำกบัญชี ตั้งแต่วันที่ได้รับทรำบรำยงำนดังกล่ำว
5. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำยมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยอดยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยนยน 2561
31 ธันวำคม 2560
4,800
3,028
2,603
1,772
7,403
4,800

6. เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ประกอบด้วย

เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2561
31 ธันวำคม 2560
45,594
45,594
(45,594)
(45,594)
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 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
30
31
กันยำยน ธันวำคม
2561
2560
8,010
8,010

(ร้อยละ)
สัดส่วนเงินลงทุน
30
31
กันยำยน ธันวำคม
2561
2560
18.96
18.96

(ล้ำนบำท)
วิธีรำคำทุน
30
กันยำยน
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 บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว
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 กษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขำด และเมื่ อ วั น ที่ 18 มกรำคม 2560
ศำลล้มละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษัทร่วมดังกล่ำวล้มละลำย
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
8. 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 30
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยำยน 2561 ธันวำคม 2560 กันยำยน 2561 ธันวำคม 2560
53.57

53.57

37,487
(37,487)
-

37,487
(37,487)
-

9. ที่ดินที่ใช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำน
ของผู้ประเมินรำคำอิสระ (บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบับลง
วันที่ 6,11 มกรำคม 2559 โดยประเมินวันที่ 28-29 ธันวำคม 2558
10. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน :มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

665,092
8,723
(253)
(30)
(48,962)
624,570

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำยจำนวน 23.29 ล้ำนบำท และ
29.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจำนวน 25.67 ล้ำนบำท และ 45.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วัน ที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิด ค่ำเสื่อมรำคำ
ครบมูลค่ำแล้วแต่ใช้งำนอยู่โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 110.71 ล้ำนบำท และ 77.93 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน :มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
จำหน่ำย
โอนกลับด้อยค่ำ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

301,917
(3,925)
332
(20,866)
277,458

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำนรำคำทุน 74 ล้ำนบำท และ 1,063.28
ล้ำนบำทตำมลำดับ ได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระ (บริษัท เค. เค. แวลูเอชั่ น จำกัด 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
ระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯ จำหน่ำยเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ใ นกำรดำเนินงำนบำงส่วนโดยมีมูลค่ำตำมบัญชี จำนวน 3.59
ล้ำนบำท และรับรู้กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินจำนวน 4.31 ล้ำนบำท
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก หนี้สิน
จำกกำรทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำก
ธนำคำรภำยในประเทศ ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ณ วันที่ 30
ค้ำประกันและอัตรำ
ณ วันที่ 31
ค้ำประกันและอัตรำ
สกุลเงิน
กันยำยน 2561
ดอกเบี้ยร้อยละ
ธันวำคม 2560
ดอกเบี้ยร้อยละ
เงินบำท
885
2.00 – 8.620
885
2.00 – 8.620
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
13. หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืมตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

30 กันยำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
578,717
1,170,451
(408,160)
(892,466)
170,557
277,985

ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ลงนำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับ ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง เกี่ยวกับวงเงินกู้ยืม
ระยะยำวและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระหนี้ดังต่อไปนี้
วงเงินกู้ยืมระยะยำว
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น MLR
2. บริษัท ตกลงชำระหนี้เ งินต้ นและดอกเบี้ย จำนวน 110.72 ล้ ำนบำท ให้ธนำคำรภำยในระยะเวลำ 1 8 เดือน เป็ น
6 งวดสำหรับเงินต้นและ เป็น 18 งวดสำหรับดอกเบี้ยโดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2560 ถึงเดือนพฤษภำคม 2562
3. ธนำคำรจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 22.77 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น อัตรำปกติตำมสัญญำ
2. บริษัทตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 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 ถึ ง
เดือนธันวำคม 2563
3. ธนำคำจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 116.57 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องและครบถ้วนตำมสัญญำหำก
บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำ บริษัทได้ประมำณกำรจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำต่ำกว่ำ
มูลค่ำหนี้ตำมบัญชี ณ วันปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 88.50 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังไม่รับรู้กำไรจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้จนกว่ำจะปฏิบัติตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวจนลุล่วง
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 เงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12 และ13 ค้ำประกันด้วย
ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 952.69
ล้ำนบำท และจำนวน 1,004.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมำเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่จำนองเดิมถือเป็นทรัพย์ร่วมจำนอง
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
14. รายได้อื่น
รำยได้อื่นสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2560
2,285
68
3,290
5,960
11,603

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
6,495
2,285
1
68
757
4,259
3,290
6,340
5,960
17,852
11,603

รำยได้อื่นสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
2560
8,506
158
15,275
8,083
32,022

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
8,506
14
156
5,210
12,918
15,275
14,808
8,083
32,950
32,020
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
15. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 คำนวณ
จำกกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่ำงงวดสำมเดือนและ
เก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินรวม
2560
(53)
(148)

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(28)
(53)
(64)
(148)

งบกำรเงินรวม
2560

(หน่วย : ล้ำนหุ้น)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

จำนวนหุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน)

จานวนหุ้นสามัญที่มอี ยู่ในระหว่างงวดตามวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก(ขัน้ พื้นฐาน)
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน

2,048

2,048

2,048

(0.026)
(0.072)

(0.014)
(0.031)

(0.026)
(0.072)
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
16. 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 กในส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ ร ำยงำนเพี ย งส่ ว นงำนเดี 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 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

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

งบกำรเงินรวม
2560
294
62
16
2
42
416

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
267
294
67
6
5
55
400

62
16
2
42
416

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

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

งบกำรเงินรวม
2560
917
186
43
13
121
1,280

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
885
917
177
26
17
130
1,235

186
43
13
121
1,280
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 นอกจำกหนี้สินตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด(มหำชน)
ยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
17.1 หนี้ สิน ที่ อ ำจจะเกิด ขึ้ น จำกกำรออกหนั ง สื อ ค้ ำประกัน ของธนำคำรต่ อ กรมศุ ล กำกร กำรไฟฟ้ ำส่ วนภู มิ ภำค
กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรยำสูบแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงินประมำณ 6.32 ล้ำนบำท
17.2 เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต ,หนี้ สิน จำกกำรท ำทรั ส ต์ รี ซี ท และตั๋ วสั ญ ญำใช้ เ งิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ ำนวนเงิ น ประมำณ
1.08 ล้ำนบำท
17.3 บริษัทได้ มีกำรประกันกำรส่งออกกับธนำคำรพำณิชย์แ ห่งหนึ่ง เพื่อประกันควำมเสี่ยงในกำรรับชำระเงินค่ ำ
สินค้ำออกจำกผู้ซื้อหรือธนำคำรของผู้ซื้อในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทมีสิทธิภำยใต้สัญญำกำรประกันกำรส่งออกเป็ น
จำนวนเงิน 16.08 ล้ำนบำท
17.4 (1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2551 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลแพ่งตำมสัญญำจำนำหุ้น
ที่ออกให้ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ศำลได้พิพำกษำยกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่
26 มกรำคม 2560 โจทก์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ แ ละบริ ษั ท ยื่ น แก้ อุ ท ธรณ์ เ มื่ อ วั น ที่ 24 มี น ำคม 2560 ซึ่ ง ศำลมี ค ำสั่ ง รั บ เป็ น
ค ำแก้ อุ ท ธรณ์ และค ำคั ดค้ ำนกำรขอทุ เลำกำรบั ง คั บคดี กั บธนำคำร ต่ อมำศำลอุ ทธรณ์ นั ด ฟั ง ค ำพิ พ ำกษำในวั น ที่
21 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับโดยเห็นว่ำสัญญำจำนำยังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดเพียงเท่ำที่
บังคับหุ้นที่จำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
(2) เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตำมสัญญำจำนำหุ้นฉบับเดียวกันกับ
คดี (1) กับศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ศำลทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 600 ล้ำนบำท นับถัดจำกวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่
20 กันยำยน 2560 บริษัทดำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ต่อศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และศำลอุทธรณ์
ได้นัดฟังคำพิพำกษำในวันที่ 5 กันยำยน 2561 ซึ่งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้วินิจฉัยว่ำ “ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง ก็ไม่ได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดเกินไปกว่ำทรัพย์จำนำ” ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
จึงได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น และบริษัทไม่ฎีกำในดคีดังกล่ำว
โดยคดี ข้ ำงต้ น บริ ษั ทเป็ นจ ำเลยตำมสั ญญำจ ำน ำหุ้ น วงเงิ น 600 ล้ ำนบำท ทนำยควำมของบริ ษั ทมี ควำมเห็ นว่ ำ เมื่ อ
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพำกษำเกี่ยวกับประเด็นของบริษัท จำเลยที่ 3 โดยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดตำมสัญญำ
จำนำแก่โจทก์ตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำเท่ำนั้น และไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่ำทรัพย์จำนำ อันหมำยควำมว่ำหำกโจทก์จะ
บังคับคดีตำมคำพิพำกษำของศำลก็สำมำรถบังคับตำมสัญญำจำนำหุ้นที่จำนำไว้ แต่ไม่อำจบังคับเอำกับทรัพย์สินอื่นๆ ของ
บริษัทได้ ซึ่งหุ้นที่จำนำปัจจุบันไม่มีมูลค่ำอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้บริษัทต้องรับชดใช้เพิ่มเติมอีก
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
18. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในตลำด
และจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรือเพื่อกำรค้ำ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทเนื่องจำกบริษัทมีเงินฝำกและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน แต่อย่ำงไรก็ตำม
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯเชื่อว่ำจะไม่มี
ควำมเสี่ยงที่เป็นสำระสำคัญจำกอัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ กำรนำเข้ำวัตถุดิบ เนื่องจำกรำยกำรทำง
ธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
(หน่วย : พัน)
สกุลเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน

เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินเยน

ณ วันที่
30 กันยำยน 2561

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

931
24
9,828
3
21

865
246
3,380
6
21

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทมีสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จำนวน 2.97 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตำมข้อตกลง
ที่ให้ไว้กับบริษัทอย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจำกนี้ลูกหนี้ของบริษัท
ประกอบด้วยลูกหนี้หลำยรำย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกั บ
อัตรำในตลำดฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ จึงเชื่อว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวแสดงมูลค่ ำ
ไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
19. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีมูลค่ำทดแทนในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ำว
แทน บริษัทแสดงมูลค่ำที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560
จำนวน 475 ล้ำนบำท ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวคำนวณจำกวิธีตำมวิธีประเมินมูลค่ำตลำด (ข้อมูลระดับ 2)
20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
กำรดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 4.57:1.00 และ 4.11:1.00 ตำมลำดับ
21. การดาเนินงานต่อเนื่อง
ณ วันที่ 30 กัน ยำยน 2561 ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมียอดคงเหลือประมำณ 331.42 ล้ำนบำท โดยยังไม่ได้รวม
ผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องของคดีตำมข้อ 17.4 (2) ที่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศกลำงได้พิพำกษำบริษัทร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
จำนวน 600 ล้ำนบำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำชำระเสร็จ และศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพำกษำให้
บริษัทต้องรับผิดตำมสัญญำจำนำแก่โจทก์ตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำจำนำหุ้นเท่ำนั้น ไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่ำ
ทรัพย์จำนำ ซึ่งปัจจุบันมูลค่ำหุ้นของบริษัทร่วมไม่มีมูลค่ำ แล้วตำมข้อ 17.4 (1) ประกอบกับทนำยควำมของบริษัทให้
ควำมเห็นว่ำบริษัทไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่ำทรัพย์จำนำ กำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัทขึ้นอยู่กับผลกำรพิจำรณำของ
ศำลฎีกำตำมข้อ 17.4 (1) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร ดังนั้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดทำขึ้นตำมข้อสมมติฐำนว่ำ
กิจกำรจะดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้จึงไม่ได้รวมรำยกำรปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้
รับคืนและ กำรจัดประเภทของสินทรัพย์หรือจำนวนเงินและกำรจัดประเภทหนี้สิน
22. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561
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