รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท ไทยฟิล์ม
อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจ การเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหั ส 2410 “การสอบทานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและวิ ธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.2 ซึ่งระบุว่ำบริษัทมีผลขำดทุนติดต่อกัน โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับงวดหกเดือนแสดงผลขำดทุนจำนวน 156.60 ล้ำนบำท งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
แสดงผลขำดทุนสะสมจำนวน 2,203 ล้ำนบำท อีกทั้งตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
25 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษัทหยุดกำรผลิตทั้งหมดเป็นกำรชั่วครำวซึ่งบริษัทได้ดำเนินกำรตั้งแต่เดือนกันยำยน 2562
เป็นต้นไปและปรับลดจำนวนพนักงำนโดยบริษัทจ่ำยเงินชดเชยตำมที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน
2563 บริษัทมีเงินชดเชยจำกกำรเลิกจ้ำงค้ำงจ่ำยคงเหลืออยูจ่ ำนวนหนึ่ง
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-2และ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,021 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรรออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น
อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท มี แ ผนกำรขอรั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิ น จำกกลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ข องบริ ษั ท และแผน
กำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ ไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรั พย์สิน ลดภำระดอกเบี้ยจ่ำย
รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงำน ตำมแผนงำนที่ประเมินในช่วง 12 เดือนถัดไป นับจำกสิ้นรอบระยะเวลำ
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
2. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18.3 บริษัทยังคงมีมูลหนี้คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 30.4 ล้ำนบำท จำกกรณีที่ถูกฟ้องร้อง
จำกเจ้ำหนี้รำยหนึ่ง
3. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 20 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 บริษัทได้ รับหนังสือจำกธนำคำรเพื่อขอให้บริษัท
ปรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ใหม่เพิ่มเติม และบริษัท ได้ทำหนังสือ ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 เพื่อยินยอม
กำรปรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของธนำคำร ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำอนุมัติ
อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองปรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น ธนำคำรได้มีกำรออกหนังสือฉบั บ
ลงวัน ที่ 10 กรกฎำคม 2563 เพื่ อ บอกกล่ำวให้ ชำระหนี้ อีกครั้ ง ทั้ง นี้ ไปรษณีย์ ได้ ลงตรำประทั บรั บหนัง สือ วัน ที่ 13
กรกฎำคม 2563 แต่บริษัทได้รับหนังสือฉบับนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 โดยแจ้งให้บริษัทดำเนินกำรลงนำมสัญญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกกล่ำวชำระหนี้ คือ ภำยในวันที่
19 สิง หำคม 2563 และหำกกำรปรั บโครงสร้ ำงหนี้ ไม่ แล้วเสร็จ ตำมกำหนด ธนำคำรจะบอกกล่ ำวให้ ชำระหนี้ และ
แจ้งบังคับจำนอง เพื่อให้บริษัทนำเงินไปชำระหนี้ เพื่อไถ่ถอนจำนองให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ 19 สิงหำคม
2563 คือ ภำยใน 18 ตุลำคม 2563 ทั้งนี้บริษัทคำดว่ำก่อนถึงกำหนดวันที่ 19 สิงหำคม 2563 แผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้จะ
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร เนื่องจำกเป็นแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่บริษัทยอมปรับตำมแผนตำมที่
ธนำคำรแจ้งแล้ว
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ หำกไม่สำมำรถปฎิบัติได้ตำมแผนงำน
ที่กำหนด ซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องของบริษัท ทั้งนี้
ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
1. ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.1 เนื่องด้วยผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 บริษัทได้จัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2563 โดยเลือกนำแนวปฎิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติ ม
ทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดย
สภำวิชำชีพบัญชีมำถือปฎิบัติ
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-32. ข้ำพเจ้ำขอให้ สังเกตหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงินข้อ 13 และ 14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีห นี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินภำยใต้สัญญำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัท
อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงิน
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
เรื่องอื่น
1. เนื่องด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อน
กำรจัดประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไปจึงยังไม่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรื่องกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำหรับรอบปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งข้ำพเจ้ำ
เพื่อสอบทำนงบกำรเงินไตรมำสที่ 2 ปี 2563 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทให้แต่งตั้งข้ำพเจ้ำให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 ข้ำพเจ้ำจึงได้ป ฎิบัติงำนสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน (ก.ล.ท.)
ฉบับที่ ทจ.35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563
2. งบแสดงฐำนะกำรเงินของ บริษัท ไทยฟิล์ มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงำนเดียวกันของข้ำพเจ้ำ ซึง่ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำม
รำยงำนลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
งบกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จ สำหรั บงวดสำมเดื อนและหกเดื อนสิ้น สุด วันที่ 30 มิถุ นำยน 2562 และงบแสดง
กำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น และงบกระแสเงิน สดสำหรับ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ดวั น ที่ 30 มิถุ น ำยน 2562
ของบริ ษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) ที่ แสดงเป็น ข้อ มูลเปรียบเที ยบสอบทำนโดยผู้สอบบัญ ชีอื่น ใน
สำนักงำนเดียวกันของข้ำพเจ้ำ โดยไม่ให้ข้อสรุป ตำมรำยงำนลงวันที่ 14 สิงหำคม 2562

นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5897
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่ 14 สิงหำคม 2563

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5
6
7

8
9
10
11
12

30 มิถนุ ายน 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"

627
2,148
1,110
53,091
662
57,638

20,019
5,621
3,719
53,416
2,634
85,409

474,877
538,304
216,392
711
1,230,284
1,287,922

474,877
559,529
238,753
279
1,273,438
1,358,847

1

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563

หมายเหตุ

30 มิถนุ ายน 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
"ตรวจสอบแล้ว"

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

278,550

276,175

93,845

52,579

118,635

61,359

33,500
660,225
1,328

30,000
660,225
-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

787

777

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,186,870

1,081,115

142,080

147,130

13,024

28,052

155,104

175,182

1,341,974

1,256,297

2,661,750

2,661,750

2,047,500

2,047,500

(88,750)

(88,750)

กาไร (ขาดทุน) สะสม -ยังไม่ได้จัดสรร

(2,202,634)

(2,046,032)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

189,832

189,832

(54,052)
1,287,922

102,550
1,358,847

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้น -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เข้าเงื่อนไขผิดนัดชาระ
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

4.1
14

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทำนแล้ว"

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

2563
1,307
(1,171)
(36,147)
(6,015)
(30,136)
(72,162)
3,100

307,058
(276,573)
30,485
12,308
(9,532)
(51,223)
(1,518)
(13,977)
(33,457)
660

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(69,062)
-

(32,797)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(69,062)

(32,797)

(0.034)

(0.016)

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

17
4.2

(หน่วย: พันบาท)
2562

15
4.2
4.2
4.2

16

3

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

"สอบทำนแล้ว"

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

2563
76
(211)
(135)
3,240
(2,010)
(97,370)
(5,472)
(59,905)
(161,652)
5,050

641,054
(580,447)
60,607
21,418
(19,451)
(95,408)
(1,389)
(25,138)
(59,361)
147

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(156,602)
-

(59,214)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(156,602)

(59,214)

(0.077)

(0.029)

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

17
4.2

(หน่วย: พันบาท)
2562

15
4.2
4.2
4.2

16

4

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ก่าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

ทุนเรือนหุน้
ทีออกและ
ช่าระแล้ว
2,047,500
2,047,500

(88,750)
(88,750)

-

(1,857,603)
(59,214)
(1,916,817)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถอื หุน้
ก่าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
ส่วนเกินทุน
รวมก่าไร
รวมองค์ประกอบอืน
รวม
จากการ
(ขาดทุน)
ของส่วนของ
ตีราคาทีดิน
เบ็ดเสร็จอืน
ผู้ถอื หุน้
(1,857,603)
189,832
189,832
189,832
(59,214)
(1,916,817)
189,832
189,832
189,832

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ก่าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส่าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

2,047,500
2,047,500

(88,750)
(88,750)

-

(2,046,032)
(156,602)
(2,202,634)

(2,046,032)
(156,602)
(2,202,634)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

จัดสรรแล้ว

ขาดทุนสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

189,832
189,832

189,832
189,832

189,832
189,832

รวม
290,979
(59,214)
231,765
102,550
(156,602)
(54,052)

5

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563

(หน่วย : พันบาท)
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

(156,602)

(59,214)

รายการปรับปรุงกระทบกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดเป็นเงินสดรับ(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
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(5,050)
3,745
673
587
(431)
8,858
(1,366)
10
1,611
34,819
1,972
19,993
64
5,414
4
(193)
59,880
(8)
130,582
(26,020)

(147)
39,893
53,967
(1,967)
(6,599)
(91)
(85,916)
119
470
42,870
6,471
12,788
(6,190)
1,389
8
(47)
22,598
(2)
79,614
20,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

6

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พันบาท)
2562

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
เงินสดจ่ายซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

8
3,419
(7)
3,420

2
2,578
(5,861)
(3,281)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ(จ่าย)คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(3)
3,500
(289)
3,208

145,688
(136,240)
(2,337)
(16,523)
(9,412)

(19,392)
20,019
627

7,707
1,462
9,169

61
291
264
11
627

81
7,483
1,594
11
9,169

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย:
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจา

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

7

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัท
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
882/2526 ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0107537000386 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ได้แก่ กลุ่มมหำกิจศิริ บริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 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
บริ ษั ท มี ผ ลขำดทุ น ติ ดต่ อ กัน โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 งบกำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จสาหรั บ งวดหกเดื อ น
แสดงผลขำดทุนจำนวน 156.60 ล้ำนบำท งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 แสดงผลขำดทุน
สะสมจำนวน 2,203 ล้ำนบำท อีกทั้งตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25
กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษัทหยุดกำรผลิตทั้งหมดเป็นกำรชั่วครำวซึ่งบริษัทได้ดำเนินกำรตั้งแต่เดือนกันยำยน
2562 เป็นต้นไปและปรับลดจำนวนพนักงำนโดยบริษัทจ่ำยเงินชดเชยตำมที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีเงินชดเชยจำกกำรเลิกจ้ำงค้ำงจ่ำยคงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีมูลหนี้
คงเหลือ จำนวน 30.4 ล้ำนบำทที่ถูกฟ้องร้องจำกเจ้ำหนี้รำยหนึ่ง (ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 18.3)
ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนิ นกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับธนำคำร และตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนเงินทั้งสิ้น
44,021 ล้ ำนบำท ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ ำงรอกำรอนุ มั ติ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ ะได้จั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ ำ งไรก็ต ำม บริ ษั ท
มีแผนกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั และแผนกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่
ไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนเพื่อ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทรัพย์สิน ลดภำระดอกเบี้ยจ่ำย รวมทั้งใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินงำน ตำมแผนงำนที่ประเมินในช่วง 12 เดือนถัดไปนับจำกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
2.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ร ะบำดของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำ งขึ้นอย่ ำงต่อเนื่อ ง
ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดั งกล่ำว
อำจน ำมำซึ่ ง ควำมไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ สภำพแวดล้ อ มของกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรของ
บริษั ทติด ตำมควำมคื บหน้ำของสถำนกำรณ์ ดัง กล่ำวและประเมิน ผลกระทบทำงกำรเงิน เกี่ ยวกั บมู ลค่ำของ
สินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษัท
เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ
งบกำรเงินประจำปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปทที่นาเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นจึงเน้นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นาเสนอซ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว
ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินสาหรับปทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินระหว่างกาลฉบับนี้จัดทาขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นต้องให้สอดคล้องกับ
งบการเงินฉบับภาษาไทย
2.3 สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบำทหรือ
ล้ำนบำทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
2.4 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับกำรจัดทำ
งบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
นอกจำกนี้ บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และกลุ่มมำตรฐำน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ
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2.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2562) และฉบับ ใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ง มีผ ลบัง คับ ใช้สำหรั บ
งบกำรเงิน ที่มี รอบระยะเวลำบั ญ ชีที่ เริ่ มในหรือ หลั งวั นที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือ ปฏิ บัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบ ำยให้ชั ดเจนเกี่ยวกับวิ ธี ปฏิบั ติ
ทำงกำรบั ญ ชี แ ละกำรให้ แ นวปฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี กับ ผู้ ใ ช้ ม ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ดั ง กล่ ำ วมำถื อ ปฏิ บั ติ นี้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งเป็ น สำระสำคั ญ ต่ อ งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท
อย่ ำงไรก็ต ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ ซึ่งได้ มีกำรเปลี่ย นแปลงหลั กกำรสำคั ญ
สำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ วยงาน
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นกำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิ นลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจ กำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน ด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ3
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ
กำรตี ค วำมมำตรฐำนบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มำตรฐำนฉบั บ นี้ ไ ด้ ก ำหนดหลั ก กำรของกำรรั บ รู้ ร ำยกำร
กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำและกำหนดให้ผู้เช่ำ รับรู้สินทรัพย์
และหนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิง
นั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้
เช่ำยังคงต้ องจั ดประเภทสัญญำเช่ำเป็ น สัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือ สัญ ญำเช่ ำเงิน ทุน โดยใช้ หลักกำร
เช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
บริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังของกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติโดย
ปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง งบกำรเงินงวดก่อนที่ แสดง
เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้แนวทำงปฏิบัติที่ผ่อนปรน ดังนั้ น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำร
ปรับปรุงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม
2563
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่ อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชี พบั ญ ชี ได้ ป ระกำศใช้ แ นวปฏิบั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรั บ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดผลกระทบในบำงเรื่ อ งจำกกำรปฏิ บั ติ ต ำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีในช่วงเวลำ
ที่ยังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุด ภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
บริษัทเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ต้องนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัท ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรรับรู้
และกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำร
กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่นำมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เหมือนกับที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
3. ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นครั้งแรก
กำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ที่ เปิ ดเผยนี้เ ป็นกำรอธิบำยผลกระทบที่ เกิด จำกกำรที่ บริ ษัทได้นำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และกลุ่มมำตรฐำนที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และนโยบำยกำรบัญชีใหม่ที่นำมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ได้อธิบำยไว้ใน
หมำยเหตุฯ ข้อ 3.1
บริษัทได้นำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำร
ปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)
และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ดังนั้น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงที่
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
3.1 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ที่นำมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563
เครื่องมือทำงกำรเงิน
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบ่งออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยบริษัทสามารถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
- หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย บริษัทสามารถเลือก
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาหนด
- ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนยกเว้ นสัญญา
อนุพันธ์ที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ยง
• ข้อกาหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชี สาหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์
ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่
วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์ที่เกิด
จากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน โดยไม่จาเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์
ด้านเครดิตขึ้นก่อนบริษัทต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิต ของสินทรัพย์ทางการเงิน
เป็นสามระดับ ในแต่ละระดั บจะกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนและการคานวณวิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริงที่แตกต่างกันไป โดยมีข้อยกเว้นสาหรับลูกหนี้การค้าหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ
และลู กหนี้ ตามสั ญ ญาเช่ าจะใช้ วิธีการอย่ างง่ าย (Simplified approach) ในการพิจ ารณาค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุน
• การบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงผลกระทบในงบการเงิ น ซึ่ ง เกิ ด จาก
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการที่ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดที่เกิด ขึ้น
จากความเสี่ยงนั้น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน (หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณี
ของเงิ นลงทุน ในตราสารทุ นที่ กิจการเลือ กแสดงการเปลี่ยนแปลงมูล ค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเครื่องมือที่ใช้ป้องกั นความเสี่ยง
ภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
3.2 ผลกระทบต่อข้อมูลทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (วั นที่ ถื อปฏิบั ติ ครั้ งแรก) ผู้ บริหำรของบริ ษั ทได้ ประเมินโมเดลธุ รกิ จที่ ใช้จั ดกำร
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของบริษัท และจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย:พันบำท)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
มูลค่า
มูลค่า
ยุติธรรม
ยุติธรรม
ผ่านกาไร
ผ่านกาไร
ขาดทุน
ราคาทุนตัด
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จาหน่าย
รวม
-

-

20,019
1,362
4,259
2,634
279
28,553

20,019
1,362
4,259
2,634
279
28,553

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยมีมูลค่ำใกล้เคียงมูลค่ำยุตธิ รรม
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริษัทมีรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำที่ต้องมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษัทได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษัทมีกำรจัดกลุ่มลูกหนี้กำรค้ำตำมควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและระยะเวลำเกินกำหนดชำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำก
ลักษณะกำรจ่ำยชำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยในอนำคตที่จะมี
ผลกระทบต่ออัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว บริษัทจึงไม่มคี ่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

15

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
4. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้น กับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกำรร่วมกัน
ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

(หน่วย : พันบำท)
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562

37,965
(37,965)
-

37,965
(37,965)
-

33,500

30,000

557

-

30,000
3,500
33,500

80,000
50,000
30,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้น
ยอดยกมา
กู้เพิม่ ในระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระในระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 33.50
ล้ำนบำท และ 30 ล้ำนบำทตำมลำดับ ไม่มีห ลักประกัน โดยมีกำหนดจ่ำยคืนเมื่อ ทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อ ยละ
MOR-1 ต่อปี
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
4.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน มีดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
(หน่วย : พันบำท)
2562

2563
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

410

1,209

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

5,402
457
5,859

10,518
4,834
15,352

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
(หน่วย : พันบำท)
2562

2563
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

846

2,416

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว
รวม

11,587
1,264
12,851

20,993
5,140
26,133
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวำคม 2562

30 มิถุนายน 2563
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่

2,148
2,148

1,362
4,259
5,621

บริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำที่แยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
30 มิถนุ ายน 2563
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยูใ่ นกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ตั๋วเงินรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

31 ธันวำคม 2562
-

273

-

763
1,036

-

37

-

214
251
75

-

1,362
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
6. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
ประกอบด้วย

135
3,447
714
4,296
(3,186)
1,110

(หน่วย : พันบำท)
31 ธันวำคม 2562
311
3,950
708
4,969
(1,250)
3,719

30 มิถุนายน 2563
1,250
1,936
3,186

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวำคม 2562
3,790
(2,540)
1,250

30 มิถุนายน 2563
สินค้ำสำเร็จรูป
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์
รวม
หัก สำรองค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำย
สุทธิ
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำย มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยอดยกมำต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นงวด
7. เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ประกอบด้วย

เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

30 มิถุนายน 2563
45,594
(45,594)
-

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวำคม 2562
45,594
(45,594)
-
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
8. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย
(ล้ำนบำท)
ทุนชำระแล้ว
30
31
ประเทศ ประเภท มิถุนายน ธันวำคม
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
ธุรกิจ
2563
2562
บริ ษั ท ไทยคอปเปอ ร์ ไทย
ผลิต
8,010
8,010
อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ทองแดง
บริสุทธิ์
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สุทธิ

(ร้อยละ)
(ล้ำนบำท)
สัดส่วนเงินลงทุน
วิธีรำคำทุน
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวำคม มิถุนายน ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
18.96
18.96 1,518.98 1,518.98
(1,518.98) (1,518.98)
-

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) –TCI
บริษัทหยุดกำรคำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษั ท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) - TCI เนื่องจำก
บริษัทร่วมดังกล่ำวมีปัญหำด้ำนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจำนวนมำก
บริษัทจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีรำคำทุน บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ของเงินลงทุน
ดังกล่ำวเต็มจำนวน (1,519 ล้ำนบำท)
เมื่อวัน ที่ 22 มีน ำคม 2559 ศำลล้ม ละลำยกลำงมี คำสั่ งให้พิทั กษ์ ทรัพย์เ ด็ดขำด และเมื่อวั นที่ 18 มกรำคม 2560
ศำลล้มละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษัทร่วมดังกล่ำวล้มละลำย
ข้อมูลทำงกำรเงินของ TCI ที่จัดทำล่ำสุดที่สำคัญที่ส่งกระทรวงพำณิชย์ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม*
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้ำของ*

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

*หำกมีกำรปรับปรุงมูลค่ ำประเมินทรัพย์สินใหม่ ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระฉบับลงวันที่ 28 กันยำยน 2550
สินทรัพย์รวมและส่วนของเจ้ำของจะลดลงประมำณ 12,530 ล้ำนบำท
จนถึงปัจจุบัน TCI ยังไม่ได้มีกำรดำเนินพำณิชยกิจครั้งใหม่ และบริษัทดังกล่ำวยังมิได้มีกำรจัดทำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลและงบกำรเงิ นตั้งแต่ปี 2552 และยังไม่ได้รับงบกำรเงินที่ ตรวจสอบแล้วของปี 2551 อย่ำงไรก็ตำม
ผู้บริหำรของบริษัทคำดว่ำไม่น่ำจะมีผลกระทบ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินลงทุนเป็นศูนย์

20

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
ประกอบด้วย
สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31
ประเทศ ประเภท ทุนชำระ มิถุนำยน ธันวำคม
บริษัท
ที่ตั้ง
ธุรกิจ
แล้ว
2563
2562
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
ผลิตฟิล์ม 112 ล้ำน
(ประเทศบังคลำเทศเงินสกุล TAKA) บังคลำเทศ บรรจุภัณฑ์ TAKA
53.57
53.57
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สุทธิ

มูลค่ำเงินลงทุน
(หน่วย : พันบำท)
ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31
มิถุนำยน
ธันวำคม
2563
2562
37,487
(37,487)
-

37,487
(37,487)
-

10. ทีด่ ินที่ใช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำน
ของผู้ประเมินรำคำอิสระ (บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่ น จำกัด) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำน
ฉบับลงวันที่ 6 , 11 มกรำคม 2559 โดยประเมินวันที่ 28-29 ธันวำคม 2558
11. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
ราคาทุน :มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
โอนกลับด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

559,529
7
(147)
(4)
63
(21,144)
538,304

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำยจำนวน 11.60 ล้ำนบำท
และ ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจำนวน
21.14 ล้ำนบำท และ 17.62 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำ
ครบมูลค่ำแล้วแต่ใช้งำนอยู่โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 170.25 ล้ำนบำท และ 124.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
ราคาทุน :มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จาหน่าย
โอนกลับด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

238,753
(8,686)
(13,675)
216,392

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนิ นงำนรำคำทุน 74 ล้ำนบำท และ 712.30 ล้ำน
บำทตำมลำดับ ได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระ (บริษัท เค. เค. แวลู เอชั่น 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 และมีค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของที่ดินและเครื่องจักรดังกล่ำว จำนวน 35.06 ล้ำนบำท และ 37.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก หนี้สิน
จำกกำรทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
จำกธนำคำรภำยในประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 30
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ณ วันที่ 31
ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
มิถุนำยน 2563
ค้ำประกันและอัตรำ
ธันวำคม 2562
ค้ำประกันและอัตรำ
สกุลเงิน
(ล้ำนบำท)
ดอกเบี้ยร้อยละ
(ล้ำนบำท)
ดอกเบี้ยร้อยละ
เงินบำท
585
2 - MOR+1.5
585
2 - MOR+1.5
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวได้พิจำรณำอนุมัติให้ผ่อนผันกำรจ่ำยชำระหนี้สำหรับเงินกู้
ที่ครบกำหนด และให้ปรับลดภำระวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2563 บริ ษั ท มี ห นี้ สิน เงิ น เบิ กเกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จำกสถำบั น กำรเงิ น ที่ ถึ ง
กำหนดชำระแล้ว ซึง่ บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
14. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาปรับโครงสร้างหนี้
ยอดคงเหลือของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
30 มิถุนำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
เงินกู้ยมื ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
660,225
660,225
หัก ส่วนที่เข้ำเงื่อนไขผิดนัดชำระ
(660,225)
(660,225)
สุทธิ
14.1 ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งได้พิจำรณำอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระหนี้ ดังนี้
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ MOR+1.5% เป็น MLR
2. บริษทั ตกลงชำระเงินต้นจำนวน 278.86 ล้ำนบำท ให้กับธนำคำรภำยในระยะเวลำ 84 เดือน โดยเริ่มชำระ
งวดแรกเดือนกรกฎำคม 2562 ถึงเดือน มิถุนำยน 2569
3. ธนำคำรจะลดหนี้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 1.64 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2563 บริ ษั ท มี ห นี้ สิน ภำยใต้ สัญ ญำปรั บ โครงสร้ ำงหนี้ ที่ ถึ ง กำหนดชำระแล้ ว ซึ่ ง บริ ษั ท
อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
14.2

ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ลงนำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับธนำคำรพำณิชย์ แห่งหนึ่งเกี่ยวกับ
วงเงินกู้ยืมระยะยำวและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระหนี้
ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทได้ขอปรับเงื่อนไขกำรชำระหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นภำยใต้เงื่อนไข
กำรจ่ำยชำระดังกล่ำวที่ครบกำหนดกำรจ่ำยชำระในระหว่ำงงวด โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ธนำคำร
พำณิชย์ดังกล่ำวได้พิจำรณำอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นดังนี้
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. ธนำคำรจะลดหนี้ด อกเบี้ยค้ำงจ่ำย จำนวน 22.77 ล้ำนบำท เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนตำม
สัญญำ
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
1. ลดอัตรำดอกเบี้ยจำกร้อยละ 18 เป็น อัตรำปกติตำมสัญญำ
2. บริษทั ตกลงชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 948.69 ล้ำนบำท ให้ธนำคำรดังนี้
2.1 ชำระหนี้เงินต้นภำยในระยะเวลำ 42 เดือน (เดิม 24 เดือน) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ธั นวำคม 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
ตำมสัญญำหำกบริษัทสำมำรถปฏิบัติต ำมเงื่อนไขในสัญญำ บริษัทได้ประมำณกำรจำนวนเงินที่ต้องจ่ำ ย
ในอนำคตตำมสัญญำต่ำกว่ำมูลค่ำหนี้ตำมบัญชี ณ วันปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 58.75 ล้ำนบำท อย่ำงไร
ก็ตำมบริษัทยังไม่รับรู้กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้จนกว่ำจะปฏิบัติตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ดังกล่ำวจนลุล่วง
ณ 30 มิถุนำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และ14 ค้ำประกันด้วย
ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จำนวน 861.21 ล้ำนบำท และจำนวน 877.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมำเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่จำนองเดิมถือเป็นทรัพย์ร่วมจำนอง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระหนี้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
15. รายได้อื่น
รำยได้อื่นสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้
2563
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้อื่น
รวม

153
1,154
1,307

(หน่วย : พันบำท)
2562
6,873
2
1,453
3,980
12,308

รำยได้อนื่ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้
2563
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ
รำยได้อื่น
รวม

8
3,232
3,240

(หน่วย : พันบำท)
2562
12,168
2
2,783
6,465
21,418
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
16. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562
คำนวณจำกกำไร (ขำดทุน)สำหรับ งวดหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่อ อกอยู่ในระหว่ำงงวดสำม
เดือนและหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563และ 2562
2563
2562
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน (ล้ำนบำท)
(69)
(33)
สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน (ล้ำนบำท)
(157)
(59)
จำนวนหุน้ สำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้ำนหุน้ )
2,048
2,048
กำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน (บำท/หุ้น)
(0.034)
(0.016)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน (บำท/หุ้น)
(0.077)
(0.029)
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
17. การเสนอข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ข้ อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ ส อดคล้ อ งกั บ รำยงำนภำยในของบริ ษั ท ที่ 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 รำยงำนเพี ยงส่ วนงำนเดี ย ว คื อ บริ ษั ท ผลิ ต และจ ำหน่ ำยฟิ ล์ ม
แต่ดำเนินธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่ นๆ ยอดขำยฟิล์ม
แยกตำมภูมิศำสตร์
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้

-

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2562
197

-

57
6
3
44
307

-

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2562
424

-

111
19
4
83
641

2563
รำยได้จำกกำรขำย - ในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกำ
อื่น ๆ
รวมรำยได้จำกกำรขำย
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้
2563
รำยได้จำกกำรขำย - ในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกำ
อื่น ๆ
รวมรำยได้จำกกำรขำย

บริษทั ได้หยุดกำรผลิตทั้งหมดเป็นกำรชั่วครำวตั้งแต่เดือน กันยำยน 2562 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเริ่มดำเนินกำรผลิต
ในไตรมำส 4 ปี 2563
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18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 นอกจำกหนี้สินตำมที่ ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินบริษัท ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี่ จำกัด
(มหำชน) ยังมีภำระผูกพันและหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
18.1 หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรออกหนังสือค้ำประกันของธนำคำรต่อกรมศุลกำกร เป็นจำนวนเงินประมำณ
1 ล้ำนบำท
18.2 เลตเตอร์ออฟเครดิต, หนี้สินจำกกำรทำทรัสต์รี ซีท และตั๋วสัญญำใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมำณ
80.64 ล้ำนบำท
18.3 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎำคม 2562 บริษัทได้รับหมำยศำลว่ำถูกเจ้ำหนี้รำยหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยกับศำลล้มละลำยกลำง
โดยเจ้ำหนี้อ้ำงว่ำ บริษัทผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวน 83.91 ล้ำนบำท โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 บริษัทและ
เจ้ำหนี้รำยดังกล่ำวได้ตกลงกำรชำระหนี้กันได้ในจำนวน 61.40 ล้ำนบำท โดยจ่ำยชำระ ณ วันเดียวกัน จำนวน
31 ล้ำนบำท และจำนวนเงินคงเหลือบริษัทจะจ่ำยชำระภำยใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตกลงกัน หำกไม่เป็นไป
ตำมที่ตกลงเมื่อพ้น 1 ปี เจ้ำหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินที่ค้ำงชำระ
ทั้งนี้ เจ้ ำหนี้ได้มี กำรยื่นขอถอนฟ้องคดี และศำลได้มีกำรพิจำรณำคดีให้เจ้ำหนี้ถอนฟ้องคดีดังกล่ำว โดย
คดีควำมดังกล่ำว ทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็นว่ำในวันพิจำรณำคดี บริษัทและเจ้ำหนี้สำมำรถตกลงกันได้
ในเงื่ อนไขของกำรจ่ำยชำระหนี้ ผลในทำงคดีจึ งปรำกฏได้ ว่ำ เจ้ำหนี้ ตกลงในข้อตกลงดังกล่ ำว และได้
ดำเนินกำรยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศำล ศำลมีคำสั่งอนุญำตและมีคำสั่งจำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมแล้ว
บริษัทจึงไม่มีภำระผูกพันเกินกว่ำหนี้ที่ได้ตกลงกัน
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19. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริษัท ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 “กำรเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำ บริษัทมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่มีนโยบำยที่ถือหรือ
ออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรือเพื่อกำรค้ำ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในท้องตลำดซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอัน เกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิก เกินบัญชี และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินระยะยำวภำยใต้สัญญำปรับ
โครงสร้ำงหนี้ ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยมี
น้อย ดังนั้นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จึงไม่ได้ทำสัญญำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ กำรนำเข้ำวัตถุดิบ เนื่องจำกรำยกำร
ทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมี
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
(หน่วย : พัน)
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
1
หนี้สิน
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
88
88
เงินเยน
14
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตำม
ข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัทอย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจำกนี้ลูกหนี้
ของบริษทั ประกอบด้วยลูกหนี้หลำยรำย ดังนั้นบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำก
กำรเก็บหนี้
มูลค่ายุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยของบริษัทกำหนดให้มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
และไม่ใช่ทำงกำรเงิน มู ลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรื อจะจ่ ำยเพื่อโอนหนี้สินใน
รำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผย
มูลค่ำยุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นบันทึกด้วยวิธี
รำคำทุนตัดจำหน่ำยซึ่งเป็นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่บันทึกไว้ในบัญชี
มูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่บันทึกไว้ในบัญชีเนื่องจำก
ส่วนใหญ่ของเครื่องมือทำงกำรเงินเหล่ำนี้มีดอกเบี้ยในอัตรำตลำด
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นมีมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
30 มิถุนำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน (ข้อมูลระดับ 2 )
475
475
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20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือจำกธนำคำร เพื่อขอให้บริษัทปรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ใหม่
เพิ่มเติม และบริษัทได้ทำหนังสือ ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 เพื่อยินยอมกำรปรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ของธนำคำร ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะกรรมกำรธนำคำรพิจำรณำอนุมัติ
อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองปรับแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้น ธนำคำรได้มีกำรออกหนังสือฉบับ
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เพื่อบอกกล่ำวให้ชำระหนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ไปรษณีย์ได้ลงตรำประทับรับหนังสือวันที่ 13
กรกฎำคม 2563 แต่บริษัทได้รับหนังสือฉบับนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 โดยแจ้งให้บริษัทดำเนินกำรลงนำมสัญญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกกล่ำวชำระหนี้ คือ ภำยใน
วันที่ 19 สิงหำคม 2563 และหำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ไม่แล้วเสร็จตำมกำหนด ธนำคำรจะบอกกล่ำวให้ชำระหนี้และ
แจ้งบังคับจำนอง เพื่อให้บริษัทนำเงินไปชำระหนี้ เพื่อไถ่ถอนจำนองให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ 19 สิงหำคม
2563 คือ ภำยใน 18 ตุลำคม 2563 ทั้งนี้บริษัทคำดว่ำก่อนถึงกำหนดวันที่ 19 สิงหำคม 2563 แผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
จะผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร เนื่องจำกเป็นแผนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่บริษัทยอมปรับตำมแผนตำมที่
ธนำคำรแจ้งแล้ว
21. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) แล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563
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