รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพำะบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) ตำมลำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับ ปี สิ้นสุด เดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุ สรุปนโยบำยกำรบั ญชีที่สำคัญ และ
หมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของ
ข้ ำ พเจ้ ำ ข้ ำพเจ้ ำ ได้ ป ฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญ ชี ซึ่ ง ก ำหนดให้ ข้ ำพเจ้ ำ ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดด้ ำ น
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลใน
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ
กำรควบคุ ม ภำยในของกิจ กำร กำรตรวจสอบรวมถึ ง กำรประเมิ น ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบั ญ ชี ที่ ใ ช้ แ ละควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

****/2

-2ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็น ว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจ กำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อ ย และของเฉพำะบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมิได้เป็นกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไข ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกต หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26.4 (1) เมื่อวันที่ 8
พฤษภำคม 2551 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลแพ่ง และ (2) เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552
บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง โดยทั้งสองคดี
บริษัทเป็นจำเลยตำมสัญญำจำนำหุ้นสำหรับเงินต้น 600 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย และทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็นว่ำสัญญำ
จำนำหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันระยะเวลำ 4 ปี ได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในที่สุด

(นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113
บริษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด
กรุงเทพมหำนคร
23 กุมภำพันธ์ 2559

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่ - สุทธิ
ลูกหนี้อนื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
อะไหล่และวัสดุ - สุทธิ
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน-สุทธิ
บริษัทอืน่
เงินให้กยู้ ืม เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ
ทีด่ ินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน-ในราคาประเมิน
อาคารและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการดาเนินงาน - สุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทไี่ ม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

5,554,358
304,861,210
270,315,909
57,593,346
29,858,927
668,183,750

7,321,457
413,813,885
275,394,252
57,442,704
30,576,861
784,549,159

4,314,384
304,861,210
827,408
270,315,909
57,593,346
29,858,927
667,771,184

5,916,570
413,813,805
178,738
275,394,252
57,442,704
30,576,861
783,322,930

9
10, 11

1,017,665
-

2,003,244
-

1,017,665
3,999,600

2,003,244
3,999,600

12

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5.1
13
14
15

474,877,000
1,703,653,649
62,974,988
2,032,137
2,246,555,439
2,914,739,189

456,057,000
1,411,321,752
117,187,776
2,021,357
1,990,591,129
2,775,140,288

8,267,288
474,877,000
1,703,653,649
62,974,988
2,032,001
2,258,822,191
2,926,593,375

8,267,288
456,057,000
1,411,321,752
117,187,776
2,021,357
2,002,858,017
2,786,180,947

6
5.1
7
8

1

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่ - อืน่
ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,661,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
( ปี 2557 หุ้นสามัญ 2,847,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,047,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม -ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
17

17
18
19

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

833,164,495
294,261,280
197,960,893
859,211
1,326,245,879

672,932,471
505,962,203
177,960,862
1,129,565
1,357,985,101

833,164,495
294,111,280
197,960,893
857,211
1,326,093,879

672,932,471
505,812,204
177,960,862
1,127,565
1,357,833,102

272,679,199
39,617,699
312,296,898
1,638,542,777

197,960,893
204,312,149
35,305,226
437,578,268
1,795,563,369

272,679,199
39,617,699
312,296,898
1,638,390,777

197,960,893
204,312,149
35,305,226
437,578,268
1,795,411,370

2,661,750,000

2,847,500,000

2,661,750,000

2,847,500,000

2,047,500,000
(88,750,000)
(1,377,271,707)
694,718,119
1,276,196,412
2,914,739,189

2,047,500,000
(88,750,000)
(1,397,405,052)
418,231,971
979,576,919
2,775,140,288

2,047,500,000
(88,750,000)
(1,365,265,521)
694,718,119
1,288,202,598
2,926,593,375

2,047,500,000
(88,750,000)
(1,386,212,394)
418,231,971
990,769,577
2,786,180,947

20

20

2

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
1. เรื่องทั่วไป
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 882/2526
ต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกั ด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000386
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ได้แก่ กลุ่มมหำกิจศิริ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงำนตั้งอยู่ ณ สถำนที่
ต่ำง ๆ ดังนี้
ก) สำนักงำนและโรงงำน

: 73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด ต. บำงโฉลง อ. บำงพลี สมุทรปรำกำร

ข) โรงงำน

: 327 หมู่ 8 ต. มำบข่ำ อ. นิคมพัฒนำ ระยอง

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ
งบกำรเงิ น นี้ จั ดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น รวมถึ ง กำรตี ควำมและแนวปฏิบั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี
ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงิน บริษัทได้จัดทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย
นี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในประเทศ
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
บริษัทฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับ
ผู้ใช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลง
หลักกำรสำคัญซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำว
ทันทีในกำไรขำดทุน หรือในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรั บปรุงดังกล่ำวไม่ มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้เนื่องจำกบริษัทฯรับรู้รำยกำรกำไรขำดทุ นจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดควำมซ้ำซ้อนของคำนิยำมของ
มูลค่ำยุติธรรม โดยกำรกำหนดคำนิยำม และแหล่งข้อมูลในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับใช้
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นเรื่อง
กำรเปิดเผยข้อมูล
2.3 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ดังต่อไปนี้
- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำยุติธรรม
- ที่ดินและเครื่องจักรในรำคำที่ตีใหม่
2.4 สกุลเงินที่นำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้ำนบำท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
2.5 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณและ
ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนและในงวดอนำคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมำณควำมไม่แน่นอนและข้อสมมติฐำนที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีมีผลกระทบ
สำคัญต่อกำรรับรู้จำนวนเงินในงบกำรเงิน และรวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 19

กำรวัดมูลค่ำของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
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กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
บริษัทประมำณมูลค่ำยุติธรรมสำหรับ ที่ดิน และเครื่องจักร โดยมูลค่ำยุติธรรมสำมำรถจำแนกตำมวิธีประมำณมูลค่ำ
ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูลได้ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
บริษัทได้เปิดเผยวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่กล่ำวข้ำงต้นไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติ โดยสม่ำเสมอ สำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน
บริษัทฯ และอดีตบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญดังนี้
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบันกำรเงินประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทรำบได้ และมีควำมเสี่ย งต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ำ
น้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝำกที่ต้องจ่ำยคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลำที่กำหนดเกินกว่ำสำมเดือน (เงินฝำกประจำ)
3.2 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับจำนวนหนี้ที่คำดว่ ำจะเก็บเงิน
ไม่ได้โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรำยตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
3.3 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำคำนวณ
ตำมเกณฑ์ ดังนี้
สินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ

ตำมต้นทุนมำตรฐำนซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย

วัตถุดิบและวัสดุโรงงำน

ตำมรำคำต้นทุนวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่ซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อรวมค่ำใช้จ่ำยอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำ
นั้น กิจกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นต้อง
จ่ำยเพื่อให้ขำยสินค้ำนั้น
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บันทึกตำมวิธีรำคำทุนเดิม (Cost Method) และ
ปรับด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำของเงินลงทุนลดลงถำวร
เงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรตลำด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็น เงินลงทุน
ทั่วไปแสดงด้วยรำคำทุน และปรับด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำของเงินลงทุนลดลงถำวร
3.5 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที่เริ่มแรกของรำยกำรที่ดินบันทึกบัญชีตำมรำคำทุน ส่วนอำคำรและอุปกรณ์บันทึกตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำร
ก่อสร้ำงเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะ
สถำนที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม นอกจำกนี้ต้นทุนอำจรวมถึงกำไรหรือขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กระแสเงินสดจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งถูกโอนจำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สำมำรถทำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่ำ
ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เลือกที่จะแสดงมูลค่ำของที่ดิน และเครื่องจักรในรำคำประเมิน (รำคำที่ตีใหม่) ซึ่งประเมินโดย
ผู้ประเมินรำคำอิสระ รำคำที่ตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซึ่งกำหนดจำกกำรเกณฑ์กำรใช้งำนของสินทรัพย์ทมี่ ีอยู่จริง
ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่ หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมที่คำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังจำกนั้นและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์
กำรประเมินรำคำใหม่ดำเนินกำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่มีกฎหมำยรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่ำรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ที่ได้รับกำรประเมินไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัทฯ มีนโยบำยประเมินรำคำสินทรัพย์ทุกๆ สำม (3) ถึงห้ำ (5) ปี หรือเมื่อรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์แตกต่ำง
จำกรำคำตำมบัญชีอย่ำงมีสำระสำคัญ
ในกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ใหม่ หำกสินทรัพย์มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่ ำส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์ โดยสุทธิจำกมูลค่ำที่เคยประเมินและเคยรับรู้ในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จแล้วเสียก่อน และหำก
เป็นกรณีที่มูลค่ำของสินทรัพย์ลดลงจำกกำรประเมินจะบันทึกในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับมูลค่ำที่ลดลง
เฉพำะจำนวนที่มำกกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อน ในกรณีที่มีกำรจำหน่ำย
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สินทรัพย์ที่เคยประเมินมูลค่ำ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ที่จำหน่ำยจะถือเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นแล้วจะโอน
ไปยังกำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกำรคำนวณกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัด
มูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณจำกมูลค่ำเสื่อมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ดังต่อไปนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุง

30-50 ปี

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ

5-20 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงำน

5-10 ปี

ยำนพำหนะ

5

ปี

สินทรัพย์อื่นๆ

5

ปี

3.6 ที่ดิน อำคำรและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
ที่ดิน อำคำรและเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
3.7 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของบริษัท ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ในกรณีที่
มีข้อบ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งำนจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทุกปีใน
ช่วงเวลำเดี ยวกัน ขำดทุน จำกกำรด้ อ ยค่ ำรั บ รู้เ มื่อ มูล ค่ ำตำมบัญ ชี ของสิ น ทรั พย์ หรื อมู ลค่ ำตำมบั ญชี ข องหน่ วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุน เว้นแต่เมื่อ
มีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
และมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนคำนึง
ภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่
ออกรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมี
กำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
3.8 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงในรำคำทุน
3.9 ผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน เป็นผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำรทำงำน
ของพนักงำนในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบันแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรำยกำรกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนวัดมูลค่ำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อพนักงำนทำงำนให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระสำหรับกำรจ่ำยโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หำกบริษัทมีภำระผูกพันตำม
กฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ทำงำนให้ในอดีตและภำระ
ผู กพั น นี้ สำมำรถประมำณได้ อ ย่ ำงสมเหตุ ส มผลบริ ษั ท ฯรั บ รู้ เ งิ น เดื อ น ค่ ำจ้ ำง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
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3.10 กำรรับรู้รำยได้และต้นทุนขำย
กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระสำคัญของควำม
เป็น เจ้ำของสินค้ำที่มีนัยสำคัญได้ถูกโอนไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่มีกำรรับรู้รำยได้หำกมีควำมไม่แน่นอนที่มี
นัยสำคัญในกำรได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีนั้นไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือหรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้ำ หรือฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่
ขำยไปแล้วนั้น
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.11 กำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจ หรือ
รำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรือขำดทุนประจำปีที่ต้อง
เสียภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษี ที่
เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่ งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรั บรู้เมื่อเกิดจำกผล
แตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี้กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรำยกำรที่
ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้
อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรกำหนดมู ล ค่ ำของภำษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บั น และภำษี เ งิ น ได้ รอกำรตั ด บั ญชี กลุ่ ม บริษั ท /บริ ษั ท ฯต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ชำระ บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผล
กระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฏหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้อยู่บน
พื้นฐำนกำรประมำณกำรและ ข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูล
ใหม่ ๆ อำจจะท ำให้ บริ ษั ท เปลี่ ย นกำรตั ด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่ กั บ ควำมเพี ย งพอของภำษี เ งิ น ได้ ค้ ำ งจ่ ำ ยที่ มี อยู่
กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
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สินทรัพ ย์ภำษี เงินได้รอกำรตัด บัญชีแ ละหนี้ สินภำษีเงิน ได้รอกำรตั ดบัญชี สำมำรถหักกลบได้เมื่อ กิจกำรมีสิท ธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหั กกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน
สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอด
สุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตั ด บั ญ ชี จ ะบั น ทึ ก ต่ อ เมื่ อ มี ค วำมเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ ำ งแน่ น อนว่ ำ กำไรเพื่ อ เสี ย ภำษี
ในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตั ด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น คำนวณโดยหำรกำไร(ขำดทุน) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ ออกจำหน่ำย
แก่บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี
3.13 เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรำยงำนได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำนกำรบัญชี
เกี่ยวกับภำษีเงินได้
3.14 กำรประมำณกำรและกำรใช้วิจำรณญำณ
กำรประมำณกำรในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำรและตั้งข้ อสมมติ ฐ ำนหลำยประกำร ซึ่งมี ผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน ที่เ กี่ยวกับ รำยได้ ค่ำใช้ จ่ำย
สินทรัพย์ หนี้สิน และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไป
จำกจำนวนที่ประมำณไว้
4. หลักเกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงิ น รวมประกอบด้ วยงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี อ ำนำจควบคุ ม หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ ำ
ร้อยละห้ำสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่ำว
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯมีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรกำหนด
นโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของบริษัทนั้น เพื่อได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั ย่อย งบกำรเงินของบริษัท
ย่อยได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม นับแต่วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง
งบกำรเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยบัญชีเดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คล้ำยคลึงกัน
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รำยกำรและยอดคงเหลือทำงบัญชีระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรำยละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้
สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

2558

2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ
1. บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ จำกัด

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

99.99

99.99

2. บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

99.96

99.96

3. บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

99.96

99.96

4. บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

99.96

99.96

5. บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด

ดำเนินกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ

99.96

99.96

ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุนใน บริษัทย่อยในบัญชี
ของบริษัทฯ และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
5. รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษั ท ฯ มี ร ำยกำรบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ บริ ษั ท ย่ อ ย และกิ จ กำรและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน โดยมี ผู้ ถื อ หุ้ น กลุ่ ม เดี ย วกั น หรื อ
มีกรรมกำรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่ สำคัญระหว่ำงบริษั ท ฯ กับบริ ษัทย่อยและกิจกำรและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัท ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้บริหำรสำคัญ

บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผน สั่งกำร
และควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมกำรของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่ำจะ
ทำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่)
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5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน มีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ำยแก่บริษัทย่อย
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด
บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557

บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด

-

-

2,067
2,067
2,067
2,067

2,067
2,067
2,067
2,067

รวม

-

-

8,268

8,268

37,965

37,965

37,965

37,965

(37,965)

(37,965)

(37,965)

(37,965)

สุทธิ

-

-

-

-

รวมเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ำย

-

-

8,268

8,268

บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด

-

-

207

45

บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด

-

-

207

45

บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด

-

-

207

45

บริษทั ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด

-

-

207

45

รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ

-

-

828

180

ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
จ่ำยคืนในระหว่ำงปี

-

-

8,268
-

15,483
1,455
(8,670)

ยอดคงเหลือ

-

-

8,268

8,268

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยฟิล์มบังคลำเทศ จำกัด
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยค้ำงรับ

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและ
เงินทดรองจ่ำย

17

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR+0.05 และ ร้อยละ MOR ต่อปี ตำมลำดับ
5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ จำกัด
บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 1) จำกัด
บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 2) จำกัด
บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 3) จำกัด
บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ (โครำช 4) จำกัด

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยำว

-

-

162
162
162
162
648

1
255
255
255
255
1,021

47,342
2,877
50,219

43,696
2,687
46,383

47,342
2,877
50,219

43,696
2,687
46,383

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แยกแสดงดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
แสดงอยู่ในต้นทุนขำย

4,179

4,610

แสดงอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

46,040

41,773

รวม

50,219

46,383
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อนื่
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

295,751,757
9,109,453
304,861,210

408,269,203
5,544,682
413,813,885

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
295,751,757
9,109,453
304,861,210

408,269,203
5,544,602
413,813,805

บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำที่แยกตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงชำระได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มำกกว่ำ 9 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ทคี่ ้ำงชำระ
ดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มำกกว่ำ 9 เดือนขึ้นไป
รวม
ตั๋วเงินรับ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557

126,271,979

165,836,196

126,271,979

165,836,196

64,634,022
1,579,098
895,916
193,381,015

97,262,488
1,696
895,916
263,996,296

64,634,022
1,579,098
895,916
193,381,015

97,262,488
1,696
895,916
263,996,296

81,234,291

79,051,972

81,234,291

79,051,972

6,067,831
114
87,302,236
15,964,422
(895,916)
295,751,757

14,283,792
47,063
94,024
93,476,851
51,691,972
(895,916)
408,269,203

6,067,831
114
87,302,236
15,964,422
(895,916)
295,751,757

14,283,792
47,063
94,024
93,476,851
51,691,972
(895,916)
408,269,203
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้กำรค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
895,916
895,916
895,916
895,916

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
895,916
895,916
895,916
895,916

7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม
2557

31 ธันวำคม
2558

31 ธันวำคม
2557

สินค้ำสำเร็จรูป

120,866,069

131,246,398

120,866,069

131,246,398

งำนระหว่ำงทำ

12,653,619

10,943,441

12,653,619

10,943,441

115,029,178

112,171,141

115,029,178

112,171,141

7,285,639

9,250,699

7,285,639

9,250,699

21,521,212

19,260,714

21,521,212

19,260,714

277,355,717

282,872,393

277,355,717

282,872,393

หัก สำรองค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำย

(7,039,808)

(7,478,141)

(7,039,808)

(7,478,141)

สุทธิ

270,315,909

275,394,252

270,315,909

275,394,252

วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวม
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัย/เสียหำยมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
2558
ยอดยกมำต้นปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม
2557

31 ธันวำคม
2558

31 ธันวำคม
2557

7,478,141

6,922,149

7,478,141

6,922,149

-

555,992

-

555,992

ลดลง

(438,333)

-

(438,333)

-

ยอดคงเหลือสิ้นปี

7,039,808

7,478,141

7,039,808

7,478,141

เพิ่มขึ้น

8. เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
45,593,886
45,593,886
(45,593,886)
(45,593,886)
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
45,593,886
45,593,886
(45,593,886)
(45,593,886)
-

เกิดจำกควำมต้องกำรที่จะขยำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ จึงได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น โดยเบื้องต้นได้ทดรองจ่ำยซื้อ
ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับก่อสร้ำงโรงงำน แต่ยังไม่ทันที่จะก่อสร้ำงโรงงำน ได้เกิดข้อพิพำท จึงได้มีกำรเจรจำและฟ้องร้อง
ขอเงินคืนอันเนื่องจำกกำรผิดสัญญำลงทุน บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนเงินทดรองจ่ำยนี้แล้ว
ต่อมำบริษัทฯ ได้มีกำรว่ำจ้ำงสำนักกฎหมำยใหม่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น แทนสำนักกฎหมำยเดิม เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำจึงได้
ทรำบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ำกำรร่วมลงทุนข้ำงต้นได้มีกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว และเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำวได้นับเป็น
กำรชำระค่ำหุ้นแล้วนำไปซื้อที่ดินในนำมนิติบุคคลที่ร่วมลงทุนนี้ แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนนี้ ศำลท้องถิ่นก็ได้ตัดสินให้
เป็นบริษัทล้มละลำยไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำรชำระบัญชี
9. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจำกัดในกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกประจำของธนำคำรพำณิชย์ บริษัทได้จำนำสิทธิเพื่อค้ำประกันกำรให้ธนำคำรพำณิชย์
ออกหนังสือค้ำประกันต่อกรมศุลกำกรจำนวน 1 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 26.1)
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท
บริษัท ทีเอฟไอ พำวเวอร์ จำกัด

ประเทศ
ที่ตั้ง
ไทย

ประเภทธุรกิจ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ

(พันบำท)

(ร้อยละ)

(พันบำท)

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

วิธีรำคำทุน

31
ธันวำคม
2558
4,000

31
31
ธันวำคม ธันวำคม
2557
2558
4,000 99.99

31
ธันวำคม
2557
99.99

31
31
ธันวำคม ธันวำคม
2558
2557
4,000
4,000

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่
จำกัด (มหำชน)
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน

ประเทศ
ที่ตั้ง
ไทย

ประเภทธุรกิจ
ผลิตทองแดง
บริสุทธิ์

สุทธิ

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

(ล้ำนบำท)

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

วิธีรำคำทุน

31
ธันวำคม
2558

31
ธันวำคม
2557

31
ธันวำคม
2558

31
ธันวำคม
2557

8,010

8,010

18.96

18.96

31
ธันวำคม
2558

31
ธันวำคม
2557

1,518.98

1,518.98

(1,518.98)

(1,518.98)

-

-

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) –TCI
บริษัทหยุดกำรคำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) –TCI เนื่องจำกบริษัทร่วม
ดังกล่ำวมีปัญหำด้ำนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจำนวนมำก บริษัทจึงรับรู้
ส่วนได้เสีย เพียงเท่ำที่ ลงทุน (ศูน ย์) และในวิธีรำคำทุ น บริษัท ได้ ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจำนวน
(1,519 ล้ำนบำท)
ข้อมูลทำงกำรเงินของ TCI ที่จัดทำล่ำสุดที่สำคัญ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม*
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้ำของ*

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2550
“ตรวจสอบแล้ว”
23,937
20,684
3,253
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
*หำกมีกำรปรับปรุงมูลค่ำประเมินทรัพย์สินใหม่ ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระฉบับลงวันที่ 28 กันยำยน 2550 สินทรัพย์
รวมและส่วนของเจ้ำของจะลดลงประมำณ 12,530 ล้ำนบำท
จนถึงปัจจุบัน TCI ยังไม่ได้มีกำรดำเนินพำณิชยกิจครั้งใหม่ และบริษัท ดังกล่ำวยังมิได้มีกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและ
งบกำรเงินตั้งแต่ปี 2552 และยังไม่ได้รับงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2551 อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรของบริษัทคำดว่ำไม่
น่ำจะมีผลกระทบ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินลงทุนเป็นศูนย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียมียอดคงเหลือในบัญชีสุทธิเท่ำกับศูนย์ และงบกำรเงินที่แสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีรำยกำรและจำนวนเงินเช่นเดียวกับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดบัญชีเดียวกัน
12. เงินลงทุนระยะยำวอื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่ำเงินลงทุน

(ร้อยละ)

(หน่วย : พันบำท)

ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 ธันวำคม 2557 ธันวำคม 2558 ธันวำคม 2557
53.57

53.57

37,487
(37,487)
-

37,487
(37,487)
-

13. ทีด่ ินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน-ในรำคำประเมิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำอิสระ
(บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 6 , 11 มกรำคม 2559 โดย
ประเมินวันที่ 28-29 ธันวำคม 2558 ซึ่งรำคำประเมินของที่ดินดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกรำคำที่เคยประเมินไว้เดิมจำนวน 18.82
ล้ำนบำท ซึ่งได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่ดินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเ มินรำคำอิสระ
(บริษัท กรุง เทพประเมิน รำคำ จำกัด ) ตำมรำยงำนในเดือนธันวำคม 2553 และเดื อนมกรำคม 2554 ตำมวิ ธีรำคำตลำด
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
14. อำคำรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำน-สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
อำคำร และ
ส่วนปรับปรุง
รำคำทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนออกเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้
ดำเนินงำน
รับโอน(โอนออก)
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
โอนออกเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้
ดำเนินงำน
ตีรำคำเพิ่ม
โอนกลับจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เครื่องจักร

งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน
ยำนพำหนะ สินทรัพย์อื่น ๆ

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

อะไหล่และ
อุปกรณ์

รวม

453,199,913
-

3,360,159,904
250,000
-

109,708,505
1,812,606
-

28,340,834
1,586,480
-

29,549,942
(4,895,964)

-

143,697,347
15,795,155
-

3,448,499
1,916,029
-

4,128,104,944
21,360,270
(4,895,964)

453,199,913

(9,291,354)
4,316,028
3,355,434,578

1,048,500
(535,981)
112,033,630

(321,252)
29,606,062

24,653,978

-

(24,917,578)
134,574,924

(5,364,528)
-

(9,291,354)
(25,774,811)
4,109,503,085

-

2,205,745,290

-

-

-

-

-

-

2,205,745,290

-

(2,909,211)
515,914,203
(38,002)
2,718,712,280

-

-

-

-

-

-

(2,909,211)
515,914,203
(38,002)
2,718,712,280
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย : บำท)
อำคำร และ
ส่วนปรับปรุง
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-รำคำทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมสินทรัพย์ที่จำหน่ำยในปี
โอนออกเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้
ดำเนินงำน
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เครื่องจักร

งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน
ยำนพำหนะ สินทรัพย์อื่น ๆ

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

อะไหล่และ
อุปกรณ์

รวม

(323,486,287)
(8,236,280)

(2,466,803,506)
(77,467,462)
-

(99,079,233)
(2,641,172)
-

(23,448,815)
(1,686,800)
-

(29,549,901)
4,895,953

-

(22,365,968)
(19,459,890)
-

-

(2,964,733,710)
(109,491,604)
4,895,953

(331,722,567)

7,957,475
(2,536,313,493)

514,867
(101,205,538)

318,120
(24,817,495)

(24,653,948)

-

24,883,856
(16,942,002)

-

7,957,475
25,716,843
(3,035,655,043)

(1,957,397,190)
(133,522,306)

-

-

-

-

-

-

(1,957,397,190)
(133,522,306)

2,397,398
13,007
(2,088,509,091)

-

-

-

-

-

-

2,397,398
13,007
(2,088,509,091)

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่อมสำหรับปี
โอนออกเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้
ดำเนินงำน
โอนกลับจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย : บำท)
อำคำร และ
ส่วนปรับปรุง

งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน
ยำนพำหนะ สินทรัพย์อื่น ๆ

อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ

เครื่องจักร

อะไหล่และ
อุปกรณ์

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ :
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง

-

-

-

-

-

-

(397,582)
-

-

(397,582)
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

-

-

-

-

-

(397,582)

-

(397,582)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

129,713,626

1,141,704,498

10,629,272

4,892,019

41

-

120,933,797

3,448,499

1,411,321,752

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

121,477,346

1,449,324,274

10,828,092

4,788,567

30

-

117,235,340

-

1,703,653,649

ค่ำเสื่อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
8,236,280
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
8,236,280

71,431,847
77,467,462

1,503,793
2,641,172

1,308,453
1,686,800

-

-

21,688,984
19,459,890

-

104,169,357
109,491,604

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
สำหรับงบกำรเงินรวม ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำยจำนวน
106.93 ล้ำนบำท และ 101.65 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจำนวน 2.56 ล้ำนบำท และ 2.52 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำยจำนวน
106.93 ล้ ำ นบำท และ 101.65 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดั บ และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยขำยและบริ ห ำรจ ำนวน 2.56 ล้ ำ นบำท และ
2.52 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีอำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำครบมูลค่ำแล้วแต่ใช้งำนอยู่
โดยมีรำคำทุนจำนวน 857.89 ล้ำนบำท และ 862.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริษัทบันทึกบัญชีเมื่อมีกำรตีรำคำใหม่ ตำมประกำศสภำวิชำชีพ ฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2554 ที่ได้ ผ่อนปรนให้กิจกำรที่
ใช้ วิ ธี กำรบั น ทึ กบั ญ ชี เ มื่ อ มี ก ำรตี รำคำใหม่ ส ำหรั บ สิ นทรั พย์ เ ดิ ม ตำมประกำศสภำวิ ช ำชี พ ฉบั บที่ 25/2549
โดยสำมำรถโอนค่ำเสื่อมรำคำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินที่ถือเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นแล้วไปยังกำไรสะสมโดยตรงโดยไม่ต้อง
ผ่ำนงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อไปจนถึงรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกรำคม 2559 โดยบริษัทเลือกทำงเลือกดังกล่ำวมีผลทำให้
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ในงบกำรเงินต่ำไปจำนวน 133.52 ล้ำนบำท และ 133.50 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และขำดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ในงบกำรเงินต่ำไป จำนวน 133.52 ล้ำนบำท และ
133.50ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ขำดทุนต่อหุ้นในงบกำรเงินปี 2558 และ 2557 ต่ำไป 0.07 บำท ต่อหุ้น และ 0.07 บำท ต่อหุ้น ตำมลำดับ)
ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทได้โอนเครื่องจักรบำงส่วนไปเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงำนมีมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี จำนวน 1.85 ล้ำน
บำท และในระหว่ำงปี 2557 บริษัทได้โอนเครื่องจักรบำงส่วนไปเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงำนมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวน
0.11 ล้ำนบำท และรับโอนจำกเครือ่ งจักรไม่ใช้ดำเนินงำนบำงส่วนไปเป็นเครื่องจักรที่ใช้ดำเนินงำนโดยมีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
จำนวน 0.51 ล้ำนบำท และค่ำเสื่อมรำคำสะสม 0.35 ล้ำนบำท
ในปี 2558 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำอิสระ (บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น
แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด) ตำมมูลค่ำทดแทนคงเหลือสุทธิ ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 โดยประเมินวันที่ 29 ธันวำคม
2558 และรำคำประเมินของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจำกรำคำที่เคยประเมินไว้เดิมจำนวนสุทธิ 515.91 ล้ำนบำท แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน-สุทธิ
ประกอบด้วย

รำคำทุน :
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รับโอน (โอนออก)
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน
เครื่องจักรและอื่นๆ
รวม
74,005,000
74,005,000

808,868,635
9,291,354
(450,000)
817,709,989

882,873,635
9,291,354
(450,000)
891,714,989

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รับโอน (โอนออก)
โอนกลับจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

276,763,895
2,909,211
(1,801,159)
277,871,947

276,763,895
2,909,211
(1,801,159)
277,871,947

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
(รับโอน) โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

(746,752,602)
(1,987,338)
(7,957,475)
(756,697,415)

(746,752,602)
(1,987,338)
(7,957,475)
(756,697,415)

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
(รับโอน) โอนออก
โอนกลับจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

(220,791,879)
(54,893,759)
(2,397,398)
1,115,702
(276,967,334)

(220,791,879)
(54,893,759)
(2,397,398)
1,115,702
(276,967,334)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(เพิ่มขึ้น) /ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(37,392,000)
2,337,000
(35,055,000)

(37,513,273)
(378,926)
(37,892,199)

(74,905,273)
1,958,074
(72,947,199)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

36,613,000
38,950,000

80,574,776
24,024,988

117,187,776
62,974,988

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

-

1,989,625

1,989,625

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

1,987,338

1,987,338

ค่ำเสื่อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ :
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่ดิน และเครื่องจั กรที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำนรำคำทุ น 74 ล้ำนบำท และ 817.71 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเมินอิสระ (บริษัท เค. เค. แวลูเอชั่น จำกัด และบริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ตำมลำดับ) ตำมรำยงำนลงวันที่ 6 มกรำคม 2559 (สำหรับที่ ดิน) และวันที่ 30 ธันวำคม 2558
(สำหรับเครื่องจักร) โดยประเมินวันที่ 28 ธันวำคม 2558 (สำหรับที่ดิน) และวันที่ 29 ธันวำคม 2558 (สำหรับเครื่องจักร)
ตำมวิธีประเมินมูลค่ำตลำด และมูลค่ำทดแทนคงเหลือสุทธิ ตำมลำดับ และมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของที่ดินและเครื่องจักร
ดังกล่ำว จำนวน 35.05 ล้ำนบำท และ 37.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ 31 ธันวำคม 2557 ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ใช้ในกำรดำเนินงำนได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผู้ประเมิน
รำคำอิสระ (บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ จำกัด และ บริษัท ยู เค แวลูเอชั่น จำกัด ตำมลำดับ) ตำมรำยงำนในเดือนมกรำคม
2554 (สำหรับที่ดิน) และ เดือนธันวำคม 2553 (สำหรับเครื่องจักร)
16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกู้ยืมเพื่อกำรส่งออก
หนี้สินจำกกำรทำทรัสต์รีซีท
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
25,847,679
11,970,364
78,397,000
57,089,000
313,938,541
294,782,217
414,981,275
309,090,890
833,164,495
672,932,471

(หน่วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
25,847,679
11,970,364
78,397,000
57,089,000
313,938,541
294,782,217
414,981,275
309,090,890
833,164,495
672,932,471

ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2558 และ 2557 บริษั ท ฯ มีเ งิ นเบิ กเกิน บั ญชี ธนำคำร เงิ นกู้ยืม เพื่อ กำรส่ง ออก หนี้ สิน จำกกำรท ำ
ทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสื อค้ำประกันซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
ภำยในประเทศหลำยแห่ง ดังนี้
(หน่วย : ล้ำน)

ธันวำคม 2558

ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ค้ำประกันและอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ

ธันวำคม 2557

ค่ำธรรมเนียมหนังสือ
ค้ำประกันและอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ

1,310

2.00 – 7.875

1,310

1.50 – 7.375

ณ วันที่ 31
สกุลเงิน
เงินบำท

ณ วันที่ 31

วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ค้ ำประกั น โดยสิ น ทรั พ ย์ ต ำมที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วไว้ ใ นหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ข้ อ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมำณ 254.78 ล้ำนบำท และ
214.52 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
17. เงินกู้ยืมระยะยำว
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

17.1 เงิ น กู้ ยื ม จำกกำร Refinance กั บ ธนำคำรในประเทศแห่ ง หนึ่ ง
จำนวนเงิน 54 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนทุก
ครึ่งปีจำนวน 12 งวด งวดละเท่ำ ๆ กันเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน
2546 โดย ณ วันที่ 25 มีนำคม 2548 ได้มีกำรแปลงหนี้คงเหลือจำก
เหรียญสหรัฐอเมริกำเป็นเงินบำทไทยทั้งจำนวน สำหรับยอดหนี้คง
ค้ำงก่อนวันที่ 30 มิถุนำยน 2549 บริษัทฯ ต้องชำระตำมเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2549

MLR

งบกำรเงินรวม /

งบกำรเงินรวม /

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557

134,738,206

249,476,400

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2551 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำรชำระ
หนี้ จ ำกเดื อ นธั น วำคม 2551 ถึ ง เดื อ นธั น วำคม 2553 เป็ น เดื อ น
มีนำคม 2552 ถึงเดือนมีนำคม 2554
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำรชำระ
หนี้จำกเดือนมีนำคม 2552 ถึงเดือนมีนำคม 2554 เป็นเดือนมีนำคม
2553 ถึงเดือนกันยำยน 2555
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำรชำระ
หนี้ จ ำกเดื อ นมี น ำคม 2553 ถึ ง เดื อ นกั น ยำยน 2555 เป็ น เดื อ น
มกรำคม 2554 ถึงเดือนกรกฎำคม 2559
เมื่อ วันที่ 25 มกรำคม 2554 บริษัทได้รับอนุมัติปรับสัดส่วนกำร
ชำระคืนวงเงินกู้ในปี 2554 ใหม่ โดยจำนวนรวมที่ชำระในปี 2554
ยังคงเท่ำเดิม
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย : บำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

17.2 เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงิน 500 ล้ำนบำท ซึ่งมี
กำหนดชำระคืนเป็นรำยไตรมำสจำนวน 16 งวด งวดละเท่ำ ๆ กัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2548 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2548 ได้มีกำรลด
วงเงิ นลงจ ำนวนเงิ น 77 ล้ ำนบำท คงเหลื อวงเงิ น 423 ล้ ำนบำท
(ดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 อัตรำ MLR-1 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 อัตรำ MLR ต่อปี)

งบกำรเงินรวม /

งบกำรเงินรวม /

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557

MLR

13,222,687

26,445,355

MLR

50,000,000

100,000,000

197,960,893
(197,960,893)
-

375,921,755
(177,960,862)
197,960,893

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2551 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำรชำระ
หนี้จำกเดือนพฤศจิกำยน 2551 ถึงเดือนพฤษภำคม 2552 เป็นเดือน
กุมภำพันธ์ 2552 ถึงเดือนสิงหำคม 2552
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำรชำระ
หนี้จำกเดือ นกุมภำพันธ์ 2552 ถึงเดือนสิงหำคม 2552 เป็นเดือน
กุมภำพันธ์ 2553 ถึงเดือนสิงหำคม 2553
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2552 บริษัทได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำรชำระ
หนี้จำกเดือ นกุมภำพันธ์ 2553 ถึงเดือนสิงหำคม 2553 เป็นเดือน
กุมภำพันธ์ 2554 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2559
17.3 เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งเป็นวงเงินที่แปลงหนี้เงินกู้
ระยะสั้นบำงส่วนจำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท เป็นหนี้เงินกู้ระยะ
ยำว ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเป็นรำยไตรมำสจำนวน 24 งวด งวดละ
12.50 ล้ำนบำท เริ่ม ชำระงวดแรกเดือ นกุมภำพัน ธ์ 2554 สิ้นสุ ด
เดือนพฤศจิกำยน 2559
รวม
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
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เงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16 ค้ำประกันด้วย
ก) ที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 จำนวน 1,696.39 ล้ำนบำท
(เครื่องจักรมีมูลค่ำตำมรำคำทุนเดิม 638.87 ล้ำนบำท) และ 1,422.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ข) อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ซื้อมำเพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่จำนองเดิมถือเป็นทรัพย์ร่วมจำนอง
18. หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนประกอบของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเครื่องจักร
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
1,871,675
3,245,738
97,127,995
96,508,418
47,457,969
43,693,969
126,221,560
60,864,024
272,679,199
204,312,149

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
1,871,675
3,245,738
97,127,995
96,508,418
47,457,969
43,693,969
126,221,560
60,864,024
272,679,199
204,312,149

รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได้)ใน

ณ วันที่ 1
มกรำคม
2558

(กำไร) หรือ กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้
ถือหุ้น

ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2558

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเครื่องจักร
รวม

3,246
96,508
43,694
60,864

(1,374)
620
-

-

3,764
65,357

1,872
97,128
47,458
126,221

204,312

(754)

-

69,121

272,679
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(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได้)ใน
ณ วันที่ 1
มกรำคม
2557

กำไร
(กำไร) หรือ ขำดทุน
ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2557

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย
อำคำรและอุปกรณ์
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเครื่องจักร
รวม

3,617
96,752
43,694
98,549

(371)
(244)
-

-

(37,685)

3,246
96,508
43,694
60,864

242,612

(615)

-

(37,685)

204,312

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชั่วครำวที่ใช้หักภำษี และขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 628.84 ล้ำนบำท และ 671.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริษัท
จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีมำกเพียงพอที่จะนำ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีมำหักได้ รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
2558
2557
สำรองกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
328,005,463
328,005,463
328,005,463
328,005,463
สำรองกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ถำวร
14,668,956
15,060,571
14,668,956
15,060,571
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
7,923,540
7,061,045
7,923,540
7,061,045
สำรองกำรด้อยค่ำสินทรัพย์อื่นๆ
2,997,012
3,023,698
2,997,012
3,023,698
ยอดขำดทุนยกไป
275,247,775
318,258,601
275,247,775
318,258,601
รวม
628,842,746
671,409,378
628,842,746
671,409,378
ขำดทุนทำงภำษีจะสิ้นอำยุในปี 2558-2563 ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ยังไม่สิ้นอำยุตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษีเงินได้
ปัจจุบนั บริษทั ยังมิได้รบั รู้รำยกำรดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนือ่ งจำกมีผลขำดทุนสะสมยกมำ
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19. หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ผู้เชี่ยวชำญอิสระรำยหนึ่งได้ทำกำรประเมินภำระหนี้สินที่ต้องจ่ำยสำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำน โดยใช้
วิธีกำร Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำน ดังนี้

ผลประโยชน์พนักงำนต้นปี
บวก จำนวนที่รับรู้
หัก หนี้สินลดลงจำกกำรชำระ
ผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
35,305,226
30,130,989
7,502,773
6,841,507
(3,190,300)
(1,667,270)
39,617,699
35,305,226
39,617,699

35,305,226

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
35,305,226
30,130,989
7,502,773
6,841,507
(3,190,300)
(1,667,270)
39,617,699
35,305,226
39,617,699

35,305,226

สำรองผลประโยชน์พนักงำนที่แสดงรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภำระผูกพัน
รวม

6,179,040
1,323,733
7,502,773

5,705,368
1,136,139
6,841,507

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
6,179,040
1,323,733
7,502,773

5,705,368
1,136,139
6,841,507

สมมติฐำนตำมเกณฑ์คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
อัตรำคิดลด (ร้อยละ)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละ)
อำยุครบเกษียณ (ปี)

3.92

3.92

3

3

55

55

34

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
20. ทุนจดทะเบียน
ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
20.1 อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำกเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847.50 ล้ำนบำทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
2,047.50 ล้ำนบำทโดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ำย จำนวน 800 ล้ำนหุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1 บำท และจดทะเบียนลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2558
20.2 อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614.25 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047.50 ล้ำน
บำท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,661.75 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 614.25 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น (Right Offering) โดยกำรเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2558
20.3 อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 614.25 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระ
แล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้มีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate)
ซึ่งเท่ำกับ 2,047.50 ล้ำนบำท
- ในกรณี ที่มี หุ้ นสำมั ญเพิ่ มทุ นเหลื อจำกกำรจั ดสรรให้ แก่ผู้ถื อหุ้ นเดิ มตำมสั ดส่ วนในรอบแรก บริษั ทฯ จะ
ดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่ง
แสดงควำมจำนงจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (“ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
เดิม (Pro Rata Basis) ในรำคำเดียวกันกับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้รับกำรจัดสรรตำมสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่
สำมำรถจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้เนื่องจำกเป็นเศษหุ้น
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่ำวอีกต่อไป
- ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำย
ถืออยู่ (Right Offering) ข้ำงต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ ต้องไม่เกิน 204.75 ล้ำนหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้มีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) ซึ่ง
เท่ำกับ 2,047.50 ล้ำนบำท รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering)
และจะไม่ต่ำกว่ ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยจะกำหนดรำคำตลำดตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

21. รำยได้อื่น
รำยได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,888,769
12,072,070
668,740
1,286,385
3,286,119
2,337,000
8,777,933
24,945,472
16,958,561
38,303,927

งบกำรเงินรวม
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
กำไรจำกกำรโอนกลับกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
รำยได้อื่น
รวม

2558
1,888,769
25,562
3,286,119
2,337,000
8,777,933
16,315,383

2557
12,072,070
275,075
24,945,472
37,292,617

22. ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
ก่อนภำษี
เงินได้

2557

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี สุทธิจำกภำษี
เงินได้
เงินได้

ก่อนภำษี
เงินได้

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษีเงินได้

สุทธิจำกภำษี
เงินได้

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนเกิน
ทุนจำกกำรตีรำคำเครื่องจักร

(188)

38

150

(188)

37

(151)

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเพิ่ม
ที่ดิน และ เครื่องจักร

535

(107)

428

-

-

-
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2558

2557

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคล

-

-

-

-

(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ ภำษีเงินได้รอกำรตั ดบัญชีจำก
กำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว

754,487

614,918

754,487

614,918

(ค่ ำ ใช้ จ่ำ ย)รำยได้ ภ ำษี เงิ น ได้ ที่ แ สดงในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ

754,487

614,918

754,487

614,918

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่
10 พฤศจิกำยน 2557 ให้ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2558 ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559 ในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำ
ร้อยละ 30 เป็นอัตรำร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป
บริษัทใช้อัตรำภำษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 และ 2557 ตำมคำชี้แจงของสภำวิชำชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

23. กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ
2557 คำนวณจำกกำไร (ขำดทุน) สำหรับปีหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

20

(210)

21

(209)

จำนวนหุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน)
(หน่วย : ล้ำนหุ้น)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
จำนวนหุน้ สำมัญคงเหลือ ณ 1 มกรำคม

2,047

2,047

2,047

2,047

ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจำหน่ำยระหว่ำงปี
จ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ที่ มี อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งงวดตำมวิ ธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ขั้นพื้นฐำน)

-

-

-

-

2,047

2,047

2,047

2,047

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน(บำท)

0.010

(0.102)

0.010

(0.102)
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

24. กำรเสนอข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
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 ดด้ ำ น
กำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพ ยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยฟิล์มแต่ดำเนิน
ธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่นๆ ยอดขำยฟิล์มแยกตำมภูมิศำสตร์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ข้ำงต้นมีรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
รำยได้จำกกำรขำย - ในประเทศ

1,616

1,991

1,616

1,991

ทวีปเอเชีย

940

1,222

940

1,222

ทวีปยุโรป

76

204

76

204

ทวีปอเมริกำ

37

75

37

75

199

182

199

182

2,868

3,674

2,868

3,674

รำยได้จำกกำรขำย - ต่ำงประเทศ

อื่น ๆ
รวม
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2558
2557
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยโรงงำนหยุดกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเครื่องจักรไม่ใช้ดำเนินงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

225,723,954
111,478,942
28,621,104

232,181,072
106,158,983
32,495,406

225,723,954
111,478,942
28,621,104

232,181,072
106,158,983
32,495,406

67,832,522

60,457,304

67,832,522

60,457,304

2,042,557,818

2,979,553,792

8,231,819

67,677,401

8,231,819

67,677,401

57,968

166,517

57,968

166,517

378,926

-

378,926

-

2,042,557,818 2,979,553,792

26. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 นอกจำกหนี้สินตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
ยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
26.1 หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรออกหนังสือค้ำประกันของธนำคำรต่อกรมศุลกำกร โรงงำนยำสูบ กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นจำนวนเงินประมำณ 13.33 ล้ำนบำท บริษัทได้นำสมุดเงินฝำกประจำวงเงิน 1 ล้ำนบำท
(ดูหมำยเหตุ 9) วำงเป็นประกัน
26.2 เลตเตอร์ออฟเครดิต, หนี้สินจำกกำรทำทรัสต์รีซีท และตั๋วสัญญำใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงินประมำณ 111.84 ล้ำนบำท
26.3 บริษัทได้มีกำรประกันกำรส่งออกกับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อประกันควำมเสี่ยงในกำรรับชำระเงินค่ำสินค้ำออก
จำกผู้ซื้อหรือธนำคำรของผู้ซื้อในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทมีสิทธิภำยใต้สัญญำกำรประกันกำรส่งออกเป็นจำนวนเงิน
29.16 ล้ำนบำท
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

26.4 (1) เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2551 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งฟ้องเป็นจำเลยที่ 3 กับศำลแพ่งตำมสัญญำจำนำหุ้นที่
ออกให้ค้ำประกันแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2558 โดยศำลกำหนดวันนัดสืบพยำนบริษัทฯล่ำสุด
เป็นวันที่ 19-22 และ 29 เมษำยน 2559 (2) เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 บริษัทถูกธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวฟ้องเป็นจำเลยที่
3 กับศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง หมำยเลขดำที่ กค. 202/2552 ให้ร่วมรับผิดกับบริษัทร่วม
(จำเลยที่ 1) เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ได้กำหนดวันนัดสืบพยำน
บริษัทฯล่ำสุด เป็นวันที่ 26 30 และ 31 สิงหำคม 2559 โดยทั้งสองคดี บริษัทเป็นจำเลยตำมสัญญำจำนำหุ้นสำหรับเงินต้น
600 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย และทนำยควำมของบริษัทมีควำมเห็นว่ำสัญญำจำนำหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันระยะเวลำ 4
ปี ได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในที่สุด
27. เครื่องมือทำงกำรเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในตลำด
และจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรือเพื่อกำรค้ำ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ผลกำร
ดำเนิน งำนและกระแสเงิ นสดของบริ ษั ทเนื่ องจำกบริษั ท มีเ งิ นฝำกและเงิ นกู้ยื มจำกสถำบั น กำรเงิ น แต่ อย่ ำงไรก็ต ำม
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯเชื่อว่ำจะไม่มีควำมเสี่ยง
ที่เป็นสำระสำคัญจำกอัตรำดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ กำรนำเข้ำวัตถุดิบ เนื่องจำกรำยกำรทำงธุรกิจ
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่ เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
(หน่วย : พัน)
สกุลเงิน
สินทรัพย์

หนี้สิน

เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินเยน
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินเยน

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
2,097
261
569
11,748
25
25,414

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
2,654
20
15,473
19,203
1
12,786
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จำนวน 0.70 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ 0.10 ล้ำน
ยูโร และ สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 2.58 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จำนวน 1.69 ล้ำนดอร์ลำร์สหรัฐฯ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ำที่ไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ให้
ไว้กับบริษัทอย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจำกนี้ลูกหนี้ของบริษัทประกอบด้วย
ลูกหนี้หลำยรำย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้

มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำ
ในตลำดฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ จึ ง เชื่ อ ว่ ำมู ล ค่ ำตำมบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ทำงกำรเงิ น ดั ง กล่ ำวแสดงมู ล ค่ ำ
ไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
28. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทฯใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำด
ที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีมูลค่ำทดแทนในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทแสดงมูลค่ำที่ดินและเครื่องจักรที่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้วยมูลค่ำยุติธรรม จำนวน
1,924.28 ล้ำนบำท และ 1,597.76 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และที่ดินและเครื่องจักรที่ไม่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
จำนวน 62.97 บำท และ 117.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวคำนวณจำกวิธีตำมวิธีประเมินมูลค่ำตลำด
และมูลค่ำทดแทนคงเหลือสุทธิ (ข้อมูลระดับ 2)
29. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทำงกำรเงิ น คือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
กำรดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 งบกำรเงินรวมแสดงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.28 : 1.00 และ 1.83:1.00 ตำมลำดับ
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.27 :1 และ 1.81:1 ตำมลำดับ)
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30. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลำยฉบับได้มีกำรประกำศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้
นำมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่ำนี้อำจเกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559
กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

นโยบำยกำรบั ญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

กำร บั ญ ชี ส ำหรั บเงิ นอุ ดห นุ นจ ำกรั ฐบ ำลและ
กำร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนกำรยืม

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออก
จำกงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

กำไรต่อหุ้น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมำณกำรหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ ำจะเกิ ด ขึ้ น และ
สินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำประกันภัย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น ที่ ถื อ ไ ว้ เ พื่ อ ข ำ ย แ ล ะ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

ส่วนงำนดำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

กำรร่วมงำนกัน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมกำรดำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

ภำษีเ งิ นได้ -กำรเปลี่ ย นแปลงสถำนภำพทำงภำษีข อง
กิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซด์

กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 1 กำรเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิน ที่ เ กิด ขึ้ น จำกกำรรื้ อ ถอน
(ปรับปรุง 2558)
กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
(ปรับปรุง 2558)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนรื้อถอน กำรบูรณะ และ
(ปรับปรุง 2558)
กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
(ปรับปรุง 2558)
29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
(ปรับปรุง 2558)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 14 ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนด
(ปรับปรุง 2558)
เงิ นทุ นขั้ นต่ ำและปฏิ สัมพั นธ์ ของรำยกำรเหล่ ำนี้
สำหรั บ มำตรฐำนกำรบั ญชี ฉบั บที่ 19 (ปรั บปรุ ง
2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของสำนักงำน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 15 สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2558)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
(ปรับปรุง 2558)
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กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 20 ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
(ปรับปรุง 2558)

ฉบับที่ 21 เงินที่นำส่งรัฐกำร

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่องบกำรเงินรวมหรืองบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำกกำรถือปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่ำนี้ ซึ่งคำดว่ำไม่มีผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ในงวดที่ถือปฏิบัติ
31. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่6/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
นโยบำยบัญชีเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถำวรจำกวิธีรำคำที่ตีใหม่เป็นวิธีรำคำทุน มีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559
เป็นต้นไป โดยจะเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีสำหรับเครื่องจักร เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรบันทึกบัญชีด้วยวิธีรำคำทุนมี
ควำมเหมำะสมกว่ำวิธีรำคำที่ตีใหม่ เนื่องจำกสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้เหมำะสมกว่ำ
วิธีรำคำที่ตีใหม่ โดยอ้ำงถึงประกำศสภำวิชำชีฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2554 ที่ได้ผ่อนปรนให้กิจกำรที่ใช้วิธีกำร
บั น ทึ ก บั ญ ชี เ มื่ อ มี ก ำรตี ร ำคำใหม่ ส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ เ ดิ ม ตำมประกำศสภำวิ ช ำชี พ ฉบั บ ที่ 25/2549 โดยสำมำรถโอน
ค่ำเสื่อมรำคำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินที่ถือเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้ นแล้วไปยังกำไรสะสมโดยตรงโดยไม่ต้องผ่ำน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อไปจนถึงรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มก่อน 1 มกรำคม 2559 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว
จะมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประมำณกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ส่วนของสินทรัพย์ถำวรที่ตีรำคำลดลง

631

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลดลง

126

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำเครื่องจักรลดลง

505

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559
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