รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้ก ล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผู้สอบบั ญชีต่ อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ ำมีค วำมเป็ นอิสระจำกบริษั ท ตำมข้ อกำหนด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี และ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำ เชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.2 ซึ่งระบุว่ำบริษัทมีผลขำดทุนติดต่อกัน โดยปี 2562 งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จแสดงผลขำดทุนสำหรับปี จำนวน 185.06 ล้ำนบำท และขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 188.43 ล้ำนบำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงผลขำดทุนสะสมจำนวน 2,046.03 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัทไม่สำมำรถ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยใต้สัญญำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ได้ อีกทั้งตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษัทหยุดกำรผลิตทั้งหมดเป็นกำรชั่วครำวซึ่งบริษัทได้ดำเนินกำรตั้ งแต่
เดือนกันยำยน 2562 เป็นต้นไปและปรับลดจำนวนพนักงำนโดยเลิกจ้ำงจำนวน 30% ของจำนวนพนักงำนทั้งหมดของบริษัท
โดยบริษัทจ่ำยค่ำชดเชยตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว รวมทั้งมีมูลหนี้คงเหลือ จำนวน 30.40 ล้ำนบำทที่ถูกฟ้องร้องจำกเจ้ำหนี้รำย
หนึ่ง (ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 22.3.3)
อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับธนำคำรซึ่งคำดว่ำจะสรุปผลได้ภำยในเดือน
มีนำคม 2563 และบริษัทมีแผนกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และแผนกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนเพือ่ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์สิน ลดภำระดอกเบี้ยจ่ำย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุน
หมุ น เวี ย นเพื่ อ ด ำเนิ น งำน ตำมแผนงำนที่ ป ระเมิ น ในช่ วง 12 เดื อ นถั ด ไป นั บ จำกสิ้ น รอบระยะเวลำบั ญ ชี สิ้น สุ ด วั น ที่
31 ธันวำคม 2562 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริษั ท ทั้งนี้ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกเรื่องนี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ คือ เรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบันตำมดุลยพินิจเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ เรื่องเหล่ำนี้ได้ถูกระบุในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ทั้ งนี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้ นอกจำกเรื่องที่กล่ำวไว้ในวรรคควำมไม่
แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง ข้ำพเจ้ำได้กำหนดเรื่องที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
ในกำรตรวจสอบเพื่อสื่อสำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ความเสี่ยง
บริษัทยังไม่ได้ทำกำรบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นจำนวนเงิน 535.29 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 15 เนื่องจำกกำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐำนของโอกำสในกำรนำไปใช้จริงที่ต้องอำศัย
ดุลยพินิจของผู้บริหำร ควำมคำดหวั งที่จะได้ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ นั้นขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยรวมถึงควำมเหมำะสมของ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวทำงภำษีและควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับกำรรับรู้ดังกล่ำว
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้
- พิจำรณำกำรประเมินของผู้บริหำรถึงควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับเพื่อที่ จะบันทึกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตและกระบวนกำรจัดทำประมำณกำร
ของผู้บริหำร
- ทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของกำรคำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมำณล่ำสุดที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และ
- สอบถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับสมมติฐำนสำคัญเรื่องกำรประมำณกำรอัตรำกำรเจริ ญเติบโตระยะยำวโดยเปรียบเทียบกับ
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตภำวะเศรษฐกิจ และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มของอุตสำหกรรม
จำกผลกำรทดสอบข้ำงต้น ทำให้ข้ำพเจ้ำมั่นใจว่ำบริษัทยังไม่ควรทำกำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เหตุเพรำะยัง
ไม่เห็นโอกำสของบริษัทที่จะได้ใช้ประโยชน์ทำงภำษีในอนำคตอย่ำงชัดแจ้ง
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หนี้สินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
ความเสี่ยง
บริษทั มีหนี้สินภำยใต้สัญญำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่เข้ำเงื่อนไขกำรผิดนัดชำระหนี้ เป็นจำนวน 660.23 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นบัญชี
ที่มีสำระสำคัญ บริษัทต้องปฏิบตั ิตำมเงือ่ นไขตำมรำยละเอียดที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 14 หำกบริษัทไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมรำยละเอียดดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรเรียกคืนหนี้สินตำมสัญญำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้จำกผู้ให้กู้
รวมถึงกำรจัดประเภทจำกหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน และกำรบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยและดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยตำมสัญญำ
ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัทได้
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนสัญญำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ทำควำมเข้ำใจ และประเมินกระบวนกำรในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ในสัญญำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดจำกผู้ให้กู้ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจ่ำยชำระหนี้ในระหว่ ำงงวด กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขทั้งส่วนที่เป็นข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดทำงกำรเงินและ
ผลกระทบจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ กำรจ่ำยชำระหนี้ภำยหลังวันสิ้นงวด กำรจัดประเภทรำยกำรหนี้ สิน ควำมครบถ้วนของ
กำรบันทึกดอกเบี้ยจ่ำย และค้ำงจ่ำยตำมสัญญำ และพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ของ
เงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ได้ระบุในสัญญำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
จำกกำรตรวจสอบข้ำงต้นข้ำพเจ้ำพบว่ำ หนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ทั้งมูลค่ำของเงินต้น และดอกเบี้ยได้มีกำร
บันทึกถูกต้องครบถ้วนตำมที่ควร รวมถึงมีกำรจัดประเภทรำยกำรหนี้สิน และกำรเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
1. ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และ 14 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี้สินเงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินภำยใต้สัญญำกำรปรั บโครงสร้ำงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัท
อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงิน
2. ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22.3
22.3.1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2551 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลแพ่งตำมสั ญญำ
จำนำหุ้นที่ออกให้ ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ศำลได้พิพำกษำ
ยกฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์และบริษัทยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มีนำคม
2560 ซึ่งศำลมีคำสั่งรับเป็นคำแก้อุทธรณ์ และคำคัดค้ำนกำรขอทุเลำกำรบังคับคดีกับ ธนำคำร ต่อมำศำล
อุทธรณ์นัดฟังคำพิพำกษำในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับโดยเห็นว่ำสัญญำจำนำ
ยังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดเพียงเท่ำที่บังคับหุ้นที่จำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ศำลฎีกำมีคำพิพำกษำแก้เป็นว่ำ ควำมรับผิดของจำเลยที่ 3 ต้องไม่เกินไปกว่ำ
600 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2550 จนกว่ำ
จะบังคับจำนำเสร็จ นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์
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22.3.2 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตำมสัญญำจำนำหุ้นฉบับ
เดี ย วกั น กั บ คดี (22.3.1) กั บ ศำลทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ และกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศกลำง โดยเมื่ อ วั น ที่
22 มิถุนำยน 2560 ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทร่วมรับผิด
เป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 600 ล้ำนบำท นับถัดจำก
วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 บริษัทดำเนินกำรยื่นอุท ธรณ์ต่อศำล
ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศ และศำลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ นั ด ฟั ง ค ำพิ พ ำกษำในวั น ที่
5 กันยำยน 2561 ซึ่งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้วินิจฉัยว่ำ “ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศกลำง ก็ไม่ได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดเกินไปกว่ำทรัพย์จำนำ” ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
จึงได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น และทั้งโจทก์และบริษัทไม่ได้ฎีกำในคดีดังกล่ำว จึงถือว่ำคดีถึงที่สุดแล้ว
โดยคดีข้ำงต้น บริษัทเป็นจำเลยตำมสัญญำจำนำหุ้นวงเงิน 600 ล้ำนบำท ทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็ นว่ำ
เมื่อศำลฎีกำได้มีคำพิพำกษำเกี่ ยวกับประเด็นของบริษัท จำเลยที่ 3 โดยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดตำมสัญญำ
จ ำน ำแก่ โ จทก์ ต ำมจ ำนวนที่ ก ำหนดในสั ญ ญำเท่ ำ นั้ น พร้ อ มดอกเบี้ ย ในอั ต รำร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี และ
ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด เกิน ไปกว่ ำ ทรั พ ย์ จ ำน ำอั น หมำยควำมว่ ำหำกโจทก์ จ ะบั ง คั บ คดี ต ำมค ำพิ พ ำกษำของศำล
ก็สำมำรถบังคับตำมสัญญำจำนำหุ้นที่จำนำไว้แต่ไม่อำจบังคับเอำกับทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทได้ ซึ่งหุ้ นที่
จำนำปัจจุบันไม่มีมูลค่ำอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้บริษัทต้องรับชดใช้เพิ่มเติมอีก
22.3.3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2562 บริษัทได้รับหมำยศำลว่ำถูกเจ้ำหนี้รำยหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยกับศำลล้มละลำยกลำง
โดยเจ้ำหนี้อ้ำงว่ำ บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวน 83.91ล้ำนบำท โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 บริษัทและ
เจ้ำหนี้รำยดังกล่ำวได้ตกลงกำรชำระหนี้กันได้ในจำนวน 61.40 ล้ำนบำท โดยจ่ำยชำระ ณ วันเดียวกัน จำนวน
31 ล้ำนบำท และจำนวนเงินคงเหลือจะจ่ำยชำระภำยใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตกลงกัน หำกไม่เป็นไปตำมที่
ตกลงเจ้ำหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ของต้นเงินที่ค้ำงชำระ ทั้งนี้ เจ้ำหนี้ได้มีกำรยื่นขอถอนฟ้อง
คดี และศำลได้มีกำรพิจำรณำคดีให้เจ้ำหนี้ ถอนฟ้องคดีดังกล่ำว โดยคดีควำมดังกล่ำว ทนำยควำมของบริษัท
มีควำมเห็นว่ ำในวัน พิจำรณำคดี บริ ษัทและเจ้ำ หนี้สำมำรถตกลงกัน ได้ใ นเงื่อนไขของกำรจ่ำยชำระหนี้
ผลในทำงคดีจึงปรำกฏได้ว่ำ เจ้ำหนี้ตกลงในข้อตกลงดังกล่ำว และได้ดำเนินกำรยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อ ศำล
ศำลมีคำสั่งอนุญำตและมีคำสั่งจำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมแล้ว บริษัทจึ งไม่มีภำระผูกพันเกินกว่ำหนี้
ที่ได้ตกลงกัน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจำปีนั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปีภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกั บกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่ มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ ำนี้โดยถูก ต้องตำมที่ค วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำร
มีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ
บั ญ ชี ซึ่ ง รวมควำมเห็ น ของข้ ำ พเจ้ ำอยู่ ด้ ว ย ควำมเชื่ อ มั่ น อย่ ำงสมเหตุ ส มผล คื อ ควำมเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
กำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุ จริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมี สำระสำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อ กำรตัดสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
•

•
•
•

•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่ อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้
หลักฐำนกำรสอบบั ญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมู ลที่ขั ดต่อ ข้อเท็จจริงอั นเป็ นสำระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ย งที่เ กิดจำกข้ อผิด พลำด
เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ย วกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลั กฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล
กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร
สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำม
ไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมู ลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็น
อิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำด
ควำมเป็นอิ สระจำกเรื่อ งที่สื่อสำรกับผู้ มีห น้ำที่ในกำรกำกับ ดูแ ลข้ำพเจ้ำได้พิ จำรณำเรื่ องต่ำงๆที่ มีนัย สำคัญ มำกที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะ
เกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดั งกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดั งกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ผู้สอบบัญชีที่รบั ผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือนำยจิโรจ ศิริโรโรจน์

นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
อะไหล่และวัสดุ - สุทธิ
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถกู พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -สุทธิ
ที่ดนิ ที่ใช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน - สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
6
7

8
9
10
11
12

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

20,018,821
5,621,041
3,718,743
53,416,463
2,633,816
85,408,884

1,461,533
171,053,034
151,106,120
53,767,157
6,939,746
384,327,590

474,877,000
559,528,704
238,753,166
279,367
1,273,438,237
1,358,847,121

474,877,000
610,913,766
270,519,402
873,298
1,357,183,466
1,741,511,056

1

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -อื่น

276,175,033

405,840,479

52,579,346

261,515,411

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

4.1

61,358,899

4,474,333

เงินกู้ยืมระยะสั้น -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

4.1

30,000,000

80,000,000

หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เข้าเงื่อนไขผิดนัดชาระ
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

14
14

660,225,388
-

369,697,304

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

-

140,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

776,613

1,111,462

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,081,115,279

1,122,778,989

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

14

-

150,830,897

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

147,130,310

149,253,084

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

28,051,534

27,669,027

175,181,844

327,753,008

1,256,297,123

1,450,531,997

2,661,750,000

2,661,750,000

2,047,500,000

2,047,500,000

(88,750,000)

(88,750,000)

กาไร (ขาดทุน) สะสม -ยังไม่ได้จัดสรร

(2,046,031,879)

(1,857,602,818)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

189,831,877

189,831,877

102,549,998
1,358,847,121

290,979,059
1,741,511,056

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

20
4.2
17
4.2
4.2
4.2
18

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ในกำไรหรือขำดทุนภำยหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

16

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

(หน่วย: บาท)
2561

2562
933,656,491
(845,613,077)
88,043,414
28,070,425
(29,232,985)
(191,648,002)
(1,647,606)
(80,771,954)
(187,186,708)
2,122,774

1,567,212,182
(1,460,149,556)
107,062,626
42,347,772
(44,731,511)
(175,879,641)
(32,284,329)
(103,485,083)
(849,610)

(185,063,934)

(104,334,693)

(3,365,127)
(3,365,127)

-

(188,429,061)

(104,334,693)

(0.090)

(0.051)

3

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุน้
ก่าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้

ส่วนต่ากว่า

ทีออกและ

มูลค่าหุน้

ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

ช่าระแล้ว

ส่วนเกินทุน

ผลก่าไร (ขาดทุน)

รวมก่าไร

รวมองค์ประกอบอืน

จากการ

จากการวัดมูลค่าใหม่ของ

(ขาดทุน)

ของส่วนของ

ตีราคาทีดิน

ผลประโยชน์พนักงาน

เบ็ดเสร็จอืน

ผู้ถือหุน้

รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

2,047,500,000

(88,750,000)

-

(1,753,268,125)

(1,753,268,125)

189,831,877

-

189,831,877

189,831,877

395,313,752

ก่าไร (ขาดทุน) ส่าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,047,500,000

(88,750,000)

-

(104,334,693)
(1,857,602,818)

(104,334,693)
(1,857,602,818)

189,831,877

-

189,831,877

189,831,877

(104,334,693)
290,979,059

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

2,047,500,000

(88,750,000)

-

(1,857,602,818)

(1,857,602,818)

189,831,877

-

189,831,877

189,831,877

290,979,059

-

-

-

(185,063,934)

3,365,127

3,365,127

3,365,127

-

(3,365,127)
-

(3,365,127)
189,831,877

(3,365,127)
189,831,877

(3,365,127)
102,549,998

ก่าไร (ขาดทุน) ส่าหรับปี
โอนไปก่าไร (ขาดทุน) สะสม
ก่าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนส่าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

-

-

-

(185,063,934)

(185,063,934)

-

-

-

-

(3,365,127)

(3,365,127)

-

-

(2,046,031,879)

(2,046,031,879)

2,047,500,000

(88,750,000)

189,831,877

4

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

2562

(หน่วย : บาท)
2561

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

(185,063,934)

(104,334,693)

รายการปรับปรุงกระทบกาไร(ขาดทุน)สาหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
ค่าเสื่อมราคา
รายจ่ายตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

(2,122,774)
165,445,770
149,927,719
351,044
(7,773,546)
(187,667)
(207,412,761)
(36,467,045)
(334,847)
(2,540,693)
85,053,293
12,079,477
34,218,847
(874,423)
781,597
(64,929)
1,647,606
15,765
(46,527)
(507,037)
77,646,253
(38,455)
268,796,667
83,732,733

849,610
74,562,917
53,299,908
1,433,029
(13,293,111)
5,431,255
92,265,239
(5,745,640)
482,288
(1,014,168)
92,095,402
14,112,639
4,540,692
536,166
(3,205,432)
(5,210,131)
40,091
(332,398)
(196,112)
27,000,983
(12,196)
337,641,031
233,306,338

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
เงินสดจ่ายซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย:
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจา

(หน่วย : บาท)
2561

37,411
2,637,505
(6,156,344)
(3,481,428)

1,039,459
23,451
9,389,151
(10,057,963)
394,098

145,695,975
(136,683,720)
(50,000,000)
(20,706,272)
(61,694,017)

383,857,672
(649,918,490)
(22,545,147)
(288,605,965)

18,557,288
1,461,533
20,018,821

(54,905,529)
56,367,062
1,461,533

60,426
3,832,541
16,114,767
11,087
20,018,821

80,843
892,895
476,800
10,995
1,461,533

#REF!
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัท
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
882/2526 ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกั ด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0107537000386 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ได้แก่ กลุ่มมหำกิจศิริ บริษัท ดำเนินธุรกิจผลิต ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน
บริษัทมีสำนักงำนตั้งอยู่ 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
1.2 การดาเนินงานต่อเนื่อง
บริษั ทมี ผลขำดทุน ติด ต่อ กัน โดยปี 2562 งบกำไรขำดทุน เบ็ ดเสร็จ แสดงผลขำดทุน สำหรับ ปี จำนวน 185.06
ล้ำนบำท และขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 188.43 ล้ำนบำท งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 แสดงผลขำดทุนสะสมจำนวน 2,046.03 ล้ำนบำท ทั้งนี้บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยใต้
สัญญำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ได้ อีกทั้งตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25
กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษัทหยุดกำรผลิตทั้งหมดเป็นกำรชั่วครำวซึ่งบริษัทได้ดำเนินกำรตั้งแต่เดือนกันยำยน
2562 เป็นต้นไปและปรับลดจำนวนพนักงำนโดยเลิกจ้ำงจำนวน 30% ของจำนวนพนักงำนทั้งหมดของบริษัท โดย
บริษัทจ่ำยค่ำชดเชยตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว รวมทั้งมีมูลหนี้คงเหลือ จำนวน 30.40 ล้ำนบำทที่ถูกฟ้องร้องจำก
เจ้ำหนี้รำยหนึ่ง (ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 22.3.3)
อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับธนำคำรซึ่งคำดว่ำจะสรุปผลได้
ภำยในเดือนมีนำคม 2563 และบริษัทมีแผนกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท บริษัทมีแผนกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์สิน
ลดภำระดอกเบี้ยจ่ำย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงำน ตำมแผนงำนที่ประเมินในช่วง 12 เดือนถัดไป
นับจำกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้
โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงิน บริษัทได้จัดทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในประเทศ
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี
กับผู้ใช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู้
รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้
กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรใน
แต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี เ ริ่ ม ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภำวิ ชำชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ป ระกำศใช้ ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ก ำหนดหลั ก กำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ประเภทและ
กำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มนำมำตรฐำน
กลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 16 ใช้ แทนมำตรฐำนกำรบั ญชี ฉบั บที่ 17 เรื่อ ง สั ญ ญำเช่ ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
บริษัทคำดว่ำจะนำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติใ ช้ครั้งแรกโดยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวมำใช้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพย์บริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมำณ 1.03 ล้ำนบำท และหนี้สิน
บริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมำณ 1.03 ล้ำนบำท
2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบกำรเงินนี้จดั ทำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ดังต่อไปนี้
- ที่ดินในรำคำทีต่ ีใหม่
2.4 สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบำทหรือหลักล้ำนบำท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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2.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจกำรประมำณและ
ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนและในงวดอนำคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมำณควำมไม่แน่นอนและข้อสมมติฐำนที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีมีผลกระทบ
สำคัญต่อกำรรับรู้จำนวนเงินในงบกำรเงิน และรวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรวัดมูลค่ำของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ ผู้ อื่ น โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสภำพปกติ ร ะหว่ ำ งผู้ ซื้ อ และผู้ ข ำย (ผู้ ร่ ว มในตลำด)
ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำย
ในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรม
นั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุ ก วั น สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษั ท ฯจะประเมิ น ควำมจ ำเป็ น ในกำรโอนรำยกำรระหว่ ำ งล ำดั บ ชั้ น ของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่ นำเสนอดั งต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบั ติ โดยสม่ำเสมอ สำหรับงบกำรเงิน ทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญดังนี้
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่ มีสภำพคล่ องสูง ซึ่ งพร้อมที่จ ะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทรำบได้ และมีควำมเสี่ ยงต่อกำร
เปลี่ยนแปลง ในมูลค่ำน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝำกที่ต้องจ่ำยคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลำที่กำหนด
เกินกว่ำสำมเดือน (เงินฝำกประจำ)
3.2 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บ
เงินไม่ได้โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรำยตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
3.3 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำคำนวณ
ตำมเกณฑ์ ดังนี้
สินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบและวัสดุโรงงำน

ตำมต้นทุนมำตรฐำนซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย
ตำมรำคำต้นทุนวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อรวมค่ำใช้จ่ำยอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อ
สินค้ำนั้น กิจกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
จำเป็นต้องจ่ำยเพื่อให้ขำยสินค้ำนั้น
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงิน บันทึกตำมวิธีรำคำทุนเดิม (Cost Method) และปรับด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำของเงินลงทุนลดลงถำวร
เงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรตลำด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุน
ทั่วไปแสดงด้วยรำคำทุน และปรับด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำของเงินลงทุนลดลงถำวร
3.5 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที่เริ่มแรกของรำยกำรที่ดินบันทึกบัญชีตำมรำคำทุน ส่วนอำคำรและอุปกรณ์บันทึกตำมรำคำทุนหักค่ำ
เสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำทุ นรวมถึ งต้ นทุ น ทำงตรงที่ เกี่ย วข้ องกับกำรได้ม ำของสิ นทรั พย์ ต้ น ทุน ของกำรก่อ สร้ ำงสิ นทรัพ ย์ ที่
กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ
สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขน
ย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม นอกจำกนี้ต้นทุนอำจรวมถึงกำไรหรือขำดทุนจำก
กำรป้องกันควำมเสี่ยงกระแสเงินสดจำกกำรซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งถูกโอน
จำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ ซึ่งไม่สำมำรถทำงำนได้โดย
ปรำศจำกลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่ำ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เลือกที่จะแสดงมูลค่ำของที่ดินในรำคำประเมิน (รำคำที่ตีใหม่) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ รำคำที่ตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซึ่งกำหนดจำกกำรเกณฑ์กำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง
ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กำรประเมินรำคำใหม่ดำเนินกำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่มีกฎหมำยรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่ำรำคำตำมบัญชี
ของสินทรัพย์ที่ได้รับกำรประเมินไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน บริษั ท ฯ มี น โยบำยประเมิ นรำคำสิ น ทรัพ ย์ ทุ กๆ สำม (3) ถึง ห้ ำ (5) ปี หรือ เมื่ อรำคำยุ ติ ธรรมของ
สินทรัพย์แตกต่ำงจำกรำคำตำมบัญชีอย่ำงมีสำระสำคัญ
ในกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ใหม่ หำกสินทรัพย์มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่ำส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ โดยสุทธิจำกมูลค่ำที่เคยประเมินและเคยรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแล้วเสียก่อน
และหำกเป็นกรณีที่มูลค่ำของสินทรัพย์ลดลงจำกกำรประเมินจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับมูล
ค่ำที่ลดลง เฉพำะจำนวนที่มำกกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อน ในกรณีที่มี
กำรจำหน่ำย
สินทรัพย์ที่เคยประเมินมูลค่ำ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ที่จำหน่ำยจะถือเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นแล้วจะ
โอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกำรคำนวณกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น
และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ำยตำม
มูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไร
หรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเสื่อ มรำคำค ำนวณจำกมูล ค่ ำเสื่ อ มสภำพของรำยกำรอำคำรและอุ ป กรณ์ ซึ่ง ประกอบด้ วยรำคำทุน ของ
สินทรัพย์หรือต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ดังต่อไปนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สินทรัพย์อื่นๆ

30-50
5-20
5-10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

3.6 ที่ดิน อำคำรและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
ที่ดิน อำคำรและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
3.7 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของบริษัท ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งำนจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนทุกปีในช่วงเวลำเดียวกันขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่ อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำตำมบัญชี
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือ
ขำดทุน เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคย
รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลด
ก่อนคำนึงภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยง
ที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูล
ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใ ช่สินทรัพย์ ทำงกำรเงิ น ที่เคยรั บรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ
ทุกวันที่ที่ออกรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับ
รำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตัด
จำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมี กำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
3.8 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นแสดงในรำคำทุน
3.9 ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน เป็นผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำร
ทำงำนของพนักงำนในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบันแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์
ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนวัดมูลค่ำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อพนักงำนทำงำนให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระสำหรับกำรจ่ำยโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หำกบริษัทมีภำระผูกพัน
ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ทำงำนให้ในอดีตและ
ภำระ ผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้อ ย่ำงสมเหตุสมผลบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุน ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
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3.10 กำรรับรู้รำยได้และต้นทุนขำย
กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่ออำนำจควบคุม ของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มี
นัยสำคัญได้ถูกโอนไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่มีกำรรับรู้รำยได้หำกมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีนั้นไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
หรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้ำ หรือฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำย
ไปแล้วนั้น
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.11 กำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวม
ธุรกิจ หรือ รำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรือได้รั บชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรือขำดทุนประจำปีที่
ต้องเสียภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำง
ภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ
ภำษีเ งินได้ รอกำรตัดบั ญชีบัน ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ เกิดขึ้ นระหว่ำงมู ลค่ ำตำมบัญ ชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิด
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี้กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่ง
เป็นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผล
แตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำร
โดยใช้อัตรำภำษีทปี่ ระกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทฯต้องคำนึงถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ ย
ที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำร
ประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีตกำร
ประเมินนี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและ ข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อ มูลใหม่ๆ อำจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้น อยู่กับควำมเพีย งพอของ
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยที่มีอยู่
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กำรเปลี่ ย นแปลงในภำษี เ งิ น ได้ ค้ ำ งจ่ ำ ยจะกระทบต่ อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยภำษี เ งิ น ได้ ใ นงวดที่ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลง
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษี
ต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสียภำษี
ในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น คำนวณโดยหำรกำไร(ขำดทุน ) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ ออก
จำหน่ำย แก่บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี
3.13 เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหนี้ สิน ที่เ ป็น เงิ นตรำต่ ำงประเทศคงเหลื ออยู่ ณ วัน ที่ใ นรำยงำนได้ แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อั ตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำนกำร
บัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้
3.14 กำรประมำณกำรและกำรใช้วิจำรณญำณ
กำรประมำณกำรในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้
ดุลยพินิจกำรประมำณกำรและตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์ หนี้สิน และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
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4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกำรร่วมกัน
ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน มีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ณ วันที่ 31ธันวำคม 2561
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

37,965
(37,965)
-

37,965
(37,965)
-

30,000

80,000

-
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80,000
50,000
30,000

80,000
80,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้น
ยอดยกมา
กู้เพิ่มในระหว่ำงปี
จ่ำยชำระในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน 30 ล้ำนบำท
และ 80 ล้ำนบำทตำมลำดับ ไม่มีหลักประกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี
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4.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน มีดังนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
(หน่วย : พันบำท)
2561

2562
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

4,002

4,896

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

34,936
9,690
44,626

41,328
1,837
43,165

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แยกแสดงดังนี้
2562
แสดงอยู่ในต้นทุนขำย
แสดงอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
รวม

5,544
39,082
44,626

(หน่วย : พันบำท)
2561
5,173
37,992
43,165

19

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ประกอบด้วย
31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

1,361,969
4,259,072
5,621,041

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
160,569,314
10,483,720
171,053,034

บริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำที่แยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระได้ดังนี้
(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มำกกว่ำ 9 เดือนขึน้ ไป
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มำกกว่ำ 9 เดือนขึน้ ไป
รวม
ตั๋วเงินรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

31 ธันวำคม 2561

272,927

78,003,852

762,668
1,035,595

37,265,677
115,269,529

37,436

20,123,626

213,600
31
251,067
75,307

6,492,036
26,615,662
18,684,123

1,361,969

160,569,314
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ประกอบด้วย

สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม
หัก สำรองค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำย
สุทธิ

31 ธันวำคม 2562
310,531
3,950,364
707,676
4,968,571
(1,249,828)
3,718,743

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
73,727,832
6,262,964
57,651,703
4,179,719
13,074,073
154,896,291
(3,790,171)
151,106,120

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำยมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นปี

31 ธันวำคม 2562
3,790,171
(2,540,343)
1,249,828

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
4,800,356
(1,010,185)
3,790,171
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
7. เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ประกอบด้วย

เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

31 ธันวำคม 2562
45,593,886
(45,593,886)
-

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
45,593,886
(45,593,886)
-

เกิดจำกควำมต้องกำรที่จะขยำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ จึงได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น โดยเบื้องต้นได้ทดรอง
จ่ำยซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับก่อสร้ำงโรงงำน แต่ยังไม่ทันที่จะก่อสร้ำงโรงงำน ได้เกิดข้อพิพำท จึงได้มีกำร
เจรจำและฟ้องร้องขอเงินคืนอันเนื่องจำกกำรผิดสัญญำลงทุน บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
เงินทดรองจ่ำยนี้แล้ว
ต่อมำบริษัทฯ ได้มีกำรว่ำจ้ำงสำนักกฎหมำยใหม่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น แทนสำนักกฎหมำยเดิม เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำ
จึงได้ทรำบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ำกำรร่วมลงทุนข้ำงต้นได้มีกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว และเงินทดรองจ่ำย
ดังกล่ำวได้นับเป็นกำรชำระค่ำหุ้นแล้วนำไปซื้อที่ดินในนำมนิติบุคคลที่ร่วมลงทุนนี้ แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนนี้
ศำลท้องถิ่นก็ได้ตัดสินให้เป็นบริษัทล้มละลำยไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำรชำระบัญชี
8. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(ล้ำนบำท)
ทุนชำระแล้ว
31
31
ประเทศ ประเภท ธันวำคม ธันวำคม
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
ธุรกิจ
2562
2561
บริ ษั ท ไทยคอปเปอ ร์ ไทย
ผลิต
8,010
8,010
อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ทองแดง
บริสุทธิ์
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สุทธิ
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) –TCI

(ร้อยละ)
สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวำคม ธันวำคม
2562
2561
18.96
18.96

(ล้ำนบำท)
วิธีรำคำทุน
31
31
ธันวำคม ธันวำคม
2562
2561
1,518.98 1,518.98
(1,518.98) (1,518.98)
-

บริษัทหยุดกำรคำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) - TCI เนื่องจำก
บริษัทร่วมดังกล่ำวมีปัญหำด้ำนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจำนวนมำก
บริษัทจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีรำคำทุน บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวเต็มจำนวน (1,519 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
ข้อมูลทำงกำรเงินของ TCI ที่จัดทำล่ำสุดที่สำคัญที่ส่งกระทรวงพำณิชย์ มีดังนี้
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

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
จนถึงปัจจุบัน TCI ยังไม่ได้มีกำรดำเนินพำณิชยกิจครั้งใหม่ และบริษัทดังกล่ำวยังมิได้มีกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำง
กำลและงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2552และยังไม่ได้รับงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2551 อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรของ
บริษัทคำดว่ำไม่น่ำจะมีผลกระทบ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินลงทุนเป็นศูนย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียมียอดคงเหลือในบัญชีสุทธิเท่ำกับศูนย์ และงบกำรเงินที่แสดงตำมวิธีส่วน
ได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยกำรและจำนวนเงินเช่นเดียวกับงบกำรเงินในงวดบัญชี
เดียวกัน
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
ประกอบด้วย
สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ประเทศ ประเภท ทุนชำระ ธันวำคม ธันวำคม
บริษัท
ที่ตั้ง
ธุรกิจ
แล้ว
2562
2561
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
ผลิตฟิล์ม 112 ล้ำน
(ประเทศบังคลำเทศเงินสกุล TAKA) บังคลำเทศ บรรจุภัณฑ์ TAKA
53.57
53.57
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สุทธิ

มูลค่ำเงินลงทุน
(หน่วย : พันบำท)
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
37,487
(37,487)
-

37,487
(37,487)
-

10. ทีด่ ินที่ใช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำน
ของผู้ประเมินรำคำอิสระ (บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบับ
ลงวันที่ 6 , 11 มกรำคม 2559 โดยประเมินวันที่ 28-29 ธันวำคม 2558
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
11. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย

อำคำร และ
ส่วนปรับปรุง
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
รับโอน(โอนออก)
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เครื่องจักร

453,199,913
453,199,913

2,694,069,191
2,694,069,191

(356,453,970)
(8,220,407)
(364,674,377)

(2,294,778,951)
(34,839,220)
(2,329,618,171)

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
117,090,250
87,425
(47,248)
(606,204)
116,524,223

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำนักงำน

(หน่วย: บำท)

ยำนพำหนะ

อะไหล่และ
อุปกรณ์

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตัง้

รวม

28,617,425
284,420
(555,225)
28,346,620

12,134,703
(5,909,000)
6,225,703

119,255,108
5,784,499
1,100,000
(11,011,897)
115,127,710

1,174,999
(1,100,000)
74,999

3,425,541,589
6,156,344
(5,956,248)
(12,173,326)
3,413,568,359

(107,724,376) (26,677,714)
(3,393,042) (1,088,372)
47,248
601,103
553,888
(110,469,067) (27,212,198)

(11,990,224)
(65,420)
5,908,998
(6,146,646)

(11,996,528)
(9,919,175)
11,002,567
(10,913,136)

-

(2,809,621,763)
(57,525,636)
5,956,246
12,157,558
(2,849,033,595)
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

อำคำร และ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำนักงำน

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เครื่องจักร

(หน่วย: บำท)
อะไหล่และ
อุปกรณ์

ยำนพำหนะ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตัง้

รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(เพิ่มขึน้ ) / ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

-

-

-

-

(5,006,060)
(5,006,060)

-

(5,006,060)
(5,006,060)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

96,745,943
88,525,536

399,290,240
364,451,020

9,365,874
6,055,156

1,939,711
1,134,422

144,479
79,057

102,252,520
99,208,514

1,174,999
74,999

610,913,766
559,528,704

8,236,280
8,220,407

36,076,548
34,839,220

4,104,965
3,393,042

1,299,762
1,088,372

65,420
65,420

14,507,852
9,919,175

-

64,290,827
57,525,636

ค่ำเสื่อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำยจำนวน 16.86 ล้ำนบำท และ
29.66 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจำนวน 40.66 ล้ำนบำท และ 34.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คดิ ค่ำเสื่อมรำคำครบมูลค่ำแล้วแต่ใช้งำน
อยู่โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 124.32 ล้ำนบำท และ 110.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
ที่ดิน

เครื่องจักรและอื่นๆ

(หน่วย : บำท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รับโอน (โอนออก)
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

74,005,000
74,005,000

1,063,277,905
(199,400,372)
863,877,533

1,137,282,905
(199,400,372)
937,882,533

ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
รับโอน (โอนออก)
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

(794,148,702)
(27,527,657)
195,115,266
(626,561,093)

(794,148,702)
(27,527,657)
195,115,266
(626,561,093)

ค่าเผื่อการด้อยค่า :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(35,055,000)
(35,055,000)

(37,559,801)
46,527
(37,513,274)

(72,614,801)
46,527
(72,568,274)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

38,950,000

231,569,402

270,519,402

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

38,950,000

199,803,166

238,753,166

-

27,804,575
27,527,657

27,804,575
27,527,657

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำนรำคำทุน 74 ล้ำนบำท และ 863.88 ล้ำน
บ
ำ
ท
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 35.06 ล้ำนบำท และ 37.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก
หนี้สินจำกกำรทำทรัสต์รีซที
หนี้สินจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
รวม

31 ธันวำคม 2562
25,528,398
190,297,905
1,019,487
59,329,243
276,175,033

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
10,806,633
10,898,000
157,228,419
226,907,427
405,840,479

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก หนี้สินจำกกำร
ทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำก
ธนำคำรภำยในประเทศ ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ณ วันที่ 31
ค้ำประกันและอัตรำ
ณ วันที่ 31
ค้ำประกันและอัตรำ
สกุลเงิน
ธันวำคม 2562
ดอกเบี้ยร้อยละ
ธันวำคม 2561
ดอกเบี้ยร้อยละ
เงินบำท
585
2 - MOR+1.5
885
2 - MOR+1.5
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวได้พิจำรณำอนุมัติให้ผ่อนผันกำรจ่ำยชำระหนี้สำหรับเงินกู้ที่
ครบกำหนด และให้ปรับลดภำระวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนด
ชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
14. หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
เงินกู้ยืมตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนที่เข้ำเงื่อนไขผิดนัดชำระ
สุทธิ

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
660,225,388
520,528,201
(369,697,304)
(660,225,388)
150,830,897

14.1 ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งได้พิจำรณำอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระหนี้ ดังนี้
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ MOR+1.5% เป็น MLR
2. บริษัทตกลงชำระเงินต้นจำนวน 278.86 ล้ำนบำท ให้กับธนำคำรภำยในระยะเวลำ 84 เดือน โดยเริ่มชำระ
งวดแรกเดือนกรกฎำคม 2562 ถึงเดือน มิถุนำยน 2569
3. ธนำคำรจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 1.64 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัท
อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
14.2 ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ลงนำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งเกี่ยวกับวงเงิน
กูย้ ืมระยะยำวและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระหนี้ ต่อมำใน
เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทได้ขอปรับเงื่อนไขกำรชำระหนี้ วงเงินกู้ยืมระยะสั้นภำยใต้เงื่อนไขกำรจ่ำยชำระ
ดังกล่ำวที่ครบกำหนดกำรจ่ำยชำระในระหว่ำงงวด โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวได้
พิจำรณำอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นดังนี้
วงเงินกู้ยืมระยะยำว
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น MLR
2. บริษัทตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 110.72 ล้ำนบำท ให้ธนำคำรภำยในระยะเวลำ 18 เดือน
เป็ น 6 งวดส ำหรั บ เงิ น ต้ น และ เป็ น 18 งวดส ำหรั บ ดอกเบี้ ย โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วำคม 2560 ถึ ง
เดือนพฤษภำคม 2562
3. ธนำคำรจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 22.77 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น อัตรำปกติตำมสัญญำ
2. บริษทั ตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 948.69 ล้ำนบำท ให้ธนำคำรดังนี้
2.1 ชำระหนี้เงินต้นภำยในระยะเวลำ 42 เดือน (เดิม 24 เดือน) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวำคม 2560 ถึง
เดือนมิถุนำยน 2564
2.2 ชำระดอกเบี้ยภำยในระยะเวลำ 54 เดือน (เดิม 36 เดือน) (ปลอดกำรชำระ 12 เดือน) โดยเริ่มชำระตั้งแต่
เดือนมกรำคม 2562 ถึง เดือนมิถุนำยน 2565
3. ธนำคำรจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 116.57 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องและครบถ้วน
ตำมสัญญำหำกบริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำ บริษัทได้ประมำณกำรจำนวนเงินที่ต้องจ่ำย
ในอนำคตตำมสัญญำต่ำกว่ำมูลค่ำหนี้ตำมบัญชี ณ วันปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 56.45 ล้ำนบำท อย่ำงไร
ก็ตำมบริษัทยังไม่รับรู้กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้จนกว่ำจะปฏิบัติตำมสัญญำปรั บปรุงโครงสร้ำงหนี้
ดังกล่ำวจนลุล่วง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และ14 ค้ำประกันด้วย
ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จำนวน 877.99 ล้ำนบำท
และจำนวน 938.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมำเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่จำนองเดิมถือเป็นทรัพย์ร่วมจำนอง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
15. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนประกอบของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรำยกำร
ดังต่อไปนี้
31 ธันวำคม 2562
526,764
99,145,577
47,457,969
147,130,310

ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
รวม

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
1,387,949
100,407,166
47,457,969
149,253,084

รำยกำรเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์ ภำษี เงิ น ได้ ร อกำรตั ด บั ญชี และหนี้ สินภำษี เงิ น ได้ ร อกำรตั ด บั ญชี รวมที่ เกิ ดขึ้ น
ในระหว่ำงปีมีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
บันทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได้)ใน
ณ วันที่ 1
กำไร
ณ วันที่ 31
มกรำคม
(กำไร) หรือ ขำดทุน
ส่วนของ
ธันวำคม
2562
ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้น
2562
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
รวม

1,388
100,407
47,458
149,253

(861)
(1,262)
(2,123)

-

-

527
99,145
47,458
147,130
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : พันบำท)
ณ วันที่ 1
มกรำคม
2561

บันทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได้)ใน
กำไร
(กำไร) หรือ ขำดทุน
ส่วนของ
ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2561

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
รวม

1,552
99,393
47,458
148,403

(164)
1,014
850

-

-

1,388
100,407
47,458
149,253

ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2562 และ 2561 บริ ษัท ไม่ ได้ บัน ทึกสิน ทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้ร อกำรตัด บัญ ชีสำหรับ รำยกำรผล
แตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี และขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 535.29 ล้ำนบำท และ 561.88 ล้ำนบำท
ต
ำ
ม
ล
ำ
ดั
บ
โดยบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีกำไรทำงภำษี
มำกเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีมำหักได้ รำยละเอียดดังนี้

สำรองกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
สำรองกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ถำวร
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
สำรองกำรด้อยค่ำสินทรัพย์อื่นๆ
ยอดขำดทุนยกไป
รวม

31 ธันวำคม 2562
328,405,463
15,514,867
5,610,307
736,541
185,021,993
535,289,171

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
328,405,463
15,524,172
5,561,805
1,244,680
211,141,995
561,878,115

ขำดทุนทำงภำษีจะสิ้นอำยุในปี 2562 - 2567 ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ยังไม่สิ้นอำยุตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้รับรู้รำยกำรดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกมีผลขำดทุน
สะสมยกมำ
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
16. ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผู้เชี่ยวชำญอิสระรำยหนึ่งได้ทำกำรประเมินภำระหนี้สินที่ต้องจ่ำยสำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำน
โดยใช้วิธีกำร Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำน ดังนี้

ผลประโยชน์พนักงำนต้นปี
บวก จำนวนที่รับรู้
ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยชำระเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงำน
หัก หนี้สินลดลงจำกกำรชำระ
(โอนกลับ) เงินรำงวัลพนักงำน
ผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี
มูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

31 ธันวำคม 2562
27,809,027
14,535,368

(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2561
29,013,975
4,540,692

3,365,127
19,683,480
(36,467,045)
(874,423)
28,051,534

(5,745,640)
27,809,027

28,051,534

27,809,027

สำรองผลประโยชน์พนักงำนที่แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีดังนี้
(หน่วย : บำท)
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
3,483,252
3,855,618
ดอกเบี้ยของภำระผูกพัน
686,691
685,074
10,365,425
ต้นทุนบริกำรในอดีต
14,535,368
4,540,692
รวม
จานวนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

3,365,127

-
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สมมติฐำนตำมเกณฑ์คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
31 ธันวำคม 2562
อัตรำคิดลด (ร้อยละ)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละ)
อำยุครบเกษียณ (ปี)

31 ธันวำคม 2561

1.59

2.49

2

2

60

60

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน

(หน่วย : บำท)
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
กรณีอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ1
กรณีอัตรำลดลงร้อยละ 1
(2,494,982)
2,854,188
2,953,518
(2,623,401)
(2,607,115)
724,963

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกข้อสมมติฐำนอื่น
ซึ่งอำจมีควำมสัมพันธ์กัน
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
11,683,404
เกินกว่ำ 5 ปี
79,705,489
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำง
อัตรำสุดท้ำย 400 วัน นั้นได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมำยดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน บริษัทบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยบริษัทได้รับรู้ต้นทุนบริกำร
ในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนในงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นจำนวน 10.37 ล้ำนบำท
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
17. รายได้อื่น
รำยได้อนื่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้อื่น
รวม

2562
13,581,022
38,455
1,894,673
12,556,275
28,070,425

(หน่วย : บำท)
2561
176,274
12,196
5,210,131
17,215,610
19,733,561
42,347,772

18. ภาษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บำท)
2561

2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำว
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

2,122,774
2,122,774

(849,610)
(849,610)

กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบคุ คล
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2559 ให้ลดอัตรำ
ภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตรำร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559
เป็นต้นไป
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
19. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 คำนวณจำกกำไร (ขำดทุน)
สำหรับ ปีหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมั ญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่อ อกอยู่ ใ นระหว่ำงปี สิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
2562
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

(185)

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2561
(104)

จำนวนหุน้ สำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขัน้ พื้นฐำน)
(หน่วย : ล้ำนหุ้น)
2561

2562
จำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือ ณ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจำหน่ำยระหว่ำงปี
จานวนหุ้นสามัญที่มอี ยู่ในระหว่างงวดตามวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก(ขั้นพื้นฐาน)
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง (บาท)

2,047
-

2,047
-

2,047
(0.090)

2,047
(0.051)
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
20. 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
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำน
และประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริ ษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จหลั กในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ ร ำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ บริ ษั ท ผลิ ต และ จ ำหน่ ำยฟิ ล์ ม
แต่ดำเนินธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่นๆ ยอดขำยฟิล์ม
แยกตำมภูมิศำสตร์
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

605

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2561
1,110

167
23
7
132
934

231
40
19
167
1,567

2562
รำยได้จำกกำรขำย - ในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกำ
อื่น ๆ
รวมรำยได้จำกกำรขำย
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
(หน่วย : บำท)
2562
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน

2561

163,021,194

171,159,637

ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย

85,053,293
12,079,477

92,095,402
14,112,639

ค่ำใช้จ่ำยโรงงำนหยุดกำรผลิต

83,909,180

64,943,589

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

636,078,359

1,247,708,751

77,139,922

16,388,936

15,765

40,091

1,647,606

-

781,597

536,166

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
ขำดทุนจำกภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยไม่ขอคืน
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 นอกจำกหนี้สินตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด
(มหำชน) ยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
22.1 หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรออกหนังสือค้ำประกันของธนำคำรต่อกรมศุลกำกร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เป็นจำนวนเงินประมำณ 2.59 ล้ำนบำท
22.2 เลตเตอร์ออฟเครดิต, หนี้สินจำกกำรทำทรัสต์รีซีท และตั๋วสัญญำใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมำณ
80.64 ล้ำนบำท
22.3 บริษัทมีคดีควำมดังต่อไปนี้
22.3.1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2551 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลแพ่งตำมสัญญำ
จำนำหุ้นที่ออกให้ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ศำลได้พิพำกษำยก
ฟ้องบริษัท และเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์และบริษัทยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 มีนำคม
2560 ซึ่งศำลมีคำสั่งรับเป็นคำแก้อุทธรณ์ และคำคัดค้ำนกำรขอทุเลำกำรบังคับคดีกับธนำคำร ต่อมำศำล
อุทธรณ์นัดฟังคำพิพำกษำในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับโดยเห็นว่ำสัญญำ
จำนำยังไม่ระงับสิ้นไป และให้บริษัทรับผิดเพียงเท่ำที่บังคับหุ้นที่จำนำได้แต่ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ศำลฎีกำมีคำพิพำกษำแก้เป็นว่ำ ควำมรับผิดของจำเลยที่ 3 ต้องไม่เกินไปกว่ำ
600 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2550
จนกว่ำจะบังคับจำนำเสร็จ นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์
22.3.2 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 ตำมสัญญำจำนำหุ้นฉบับ
เดี ย วกัน กับ คดี (22.3.1) กับ ศำลทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำ และกำรค้ำระหว่ ำงประเทศกลำง โดยเมื่ อ วั น ที่
22 มิถุนำยน 2560 ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทร่วมรับ
ผิดเป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 600 ล้ำนบำท นับถัด
จำกวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำชำระเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 บริษัทดำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศำลทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำและกำรค้ ำระหว่ ำ งประเทศ และศำลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ นั ด ฟั ง ค ำพิ พ ำกษำในวั น ที่
5 กันยำยน 2561 ซึ่งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้วินิจฉัยว่ำ “ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศกลำง ก็ไม่ได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดเกินไปกว่ำทรัพย์จำนำ” ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
จึงได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น และทั้งโจทก์และบริษัทไม่ได้ฎีกำในคดีดังกล่ำว จึงถือว่ำคดีถึงที่สุดแล้ว
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โดยคดีข้ำงต้น บริษัทเป็นจำเลยตำมสัญญำจำนำหุ้นวงเงิน 600 ล้ำนบำท ทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็น
ว่ำ เมื่อศำลฎีกำได้มีคำพิพำกษำเกี่ยวกับประเด็นของบริษัท จำเลยที่ 3 โดยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดตำม
สัญญำจำนำแก่โจทก์ตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำเท่ำนั้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี และ
ไม่ต้องรั บผิดเกิน ไปกว่ำทรัพย์จำนำอันหมำยควำมว่ำหำกโจทก์จะบังคับคดีตำมคำพิพำกษำของศำล
ก็สำมำรถบังคับตำมสัญญำจำนำหุ้นที่จำนำไว้แต่ไม่อำจบังคับเอำกับทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทได้ ซึ่งหุ้นที่
จำนำปัจจุบันไม่มีมูลค่ำอยู่แล้วจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้บริษัทต้องรับชดใช้เพิ่มเติมอีก
22.3.3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2562 บริษัทได้รับหมำยศำลว่ำถูกเจ้ำหนี้รำยหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยกับศำลล้มละลำย
กลำง โดยเจ้ำหนี้อ้ำงว่ำ บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวน 83.91ล้ำนบำท โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562
บริษัทและเจ้ำหนี้รำยดังกล่ำวได้ตกลงกำรชำระหนี้กันได้ในจำนวน 61.40 ล้ำนบำท โดยจ่ำยชำระ ณ
วันเดียวกัน จำนวน 31 ล้ำนบำท และจำนวนเงินคงเหลือจะจ่ำยชำระภำยใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตกลงกัน
หำกไม่เป็นไปตำมที่ตกลงเจ้ำหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ของต้นเงินที่ค้ำงชำระ ทั้งนี้ เจ้ำหนี้
ได้มีกำรยื่นขอถอนฟ้องคดี และศำลได้มีกำรพิจำรณำคดีให้เจ้ำหนี้ถอนฟ้องคดีดังกล่ำว โดยคดีควำม
ดังกล่ำว ทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ในวันพิจำรณำคดี บริษัทและเจ้ำหนี้สำมำรถตกลงกันได้ใน
เงื่ อนไขของกำรจ่ ำยชำระหนี้ ผลในทำงคดี จึ งปรำกฏได้ ว่ำ เจ้ ำหนี้ ตกลงในข้อ ตกลงดั งกล่ ำว และได้
ดำเนินกำรยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศำล ศำลมีคำสั่งอนุญำตและมีคำสั่งจำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม
แล้ว บริษัทจึงไม่มีภำระผูกพันเกินกว่ำหนี้ที่ได้ตกลงกัน
23. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ในตลำดและจำกกำรที่ คู่ สัญ ญำไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำ ซึ่ ง บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่ เ หมำะสม
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไร
หรือเพื่อกำรค้ำ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในท้องตลำดซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สิน ระยะยำวภำยใต้สัญญำปรับ
โครงสร้ำงหนี้ ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
มีน้อย ดังนั้นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จึงไม่ได้ทำสัญญำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว
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(หน่วย : บำท)
อัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมรำคำ
ตลำด
2562
2561

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
2562
2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ไม่มีอัตรำดอกเบี้ย
2562
2561

2562

รวม

2561

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

11,087

10,995

16,114,767

476,800

3,892,967

973,738

20,018,821

1,461,533

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

5,621,041

171,053,034

5,621,041

171,053,034

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

2,633,816

6,939,746

2,633,816

6,939,746

-

11,087

10,995

16,114,767

476,800

279,367
12,427,191

873,298
179,839,816

279,367
28,553,045

873,298
180,327,611

-

เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จำก
สถำบันกำรเงิน

-

-

276,175,033

405,840,479

-

-

276,175,033

405,840,479

2.00 – 8.62 %

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

113,938,245

265,989,744

113,938,245

265,989,744

-

เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

30,000,000

80,000,000

-

-

30,000,000

80,000,000

5.87 - 6.12 %

หนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ

-

-

660,225,388

520,528,201

-

-

660,225,388

520,528,201

4.10 - 8.62%

28,051,534

27,809,027

-

-

-

-

28,051,534

27,809,027

1.59 - 2.49 %

28,051,534

27,809,027

966,400,421

1,006,368,680

776,613
114,714,858

1,111,462
267,101,206

776,613
1,109,166,813

1,111,462
1,301,278,913

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน

ผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

0.375 – 1%

-
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ กำรนำเข้ำวัตถุดิบ เนื่องจำกรำยกำรทำง
ธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
(หน่วย : พัน)
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
700
เงินยูโร
46
เงินปอนด์
15
หนี้สิน
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
88
10,701
เงินยูโร
6
เงินเยน
14
14
-ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัทอย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจำกนี้ลูกหนี้ของ
บริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลำยรำย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกกำร
เก็บหนี้
มูลค่ายุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยของบริษัทกำหนดให้มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
และไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำร
ที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่ำที่ใกล้เคียง
กับรำคำที่บันทึกไว้ในบัญชี
มูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่บันทึกไว้ในบัญชีเนื่องจำก
ส่วนใหญ่ของเครื่องมือทำงกำรเงินเหล่ำนี้มีดอกเบี้ยในอัตรำตลำด
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นมีมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน (ข้อมูลระดับ 2 )
475
475
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
24. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และกำรดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 12.25:1 และ 4.99:1.00 ตำมลำดับ
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
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