
 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส  
เงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี              
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่า       
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
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วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 



 

 

 
 
 
 
 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 (หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  71,842                         200,364                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 198,542                       120,918                       

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5 247,627                       217,304                       

อะไหล่และวสัดุ - สุทธิ 52,325                         52,196                         

เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 6 -                                   -                                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,422                           5,488                           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 575,758                       596,270                       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถูกพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด - สุทธิ 7 -                                   -                                   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 8 -                                   -                                   

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 9 790,549                       790,549                       

อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 10 1,543,098                    1,578,891                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 11 218,626                       221,293                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 12 4,790                           5,198                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 654                              580                              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,557,717                    2,596,511                    
รวมสินทรัพย์ 3,133,475                    3,192,781                    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 (หน่วย : พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 52,312                         48,264                         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,569                           1,584                           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 255                              255                              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,631                           782                              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 55,767                         50,885                         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 12 3,337                           3,707                           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 404,378                       411,781                       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,280                         13,261                         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 421,995                       428,749                       

รวมหนีสิ้น 477,762                       479,634                       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

     หุน้สามญั 20,475,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 20,475,000                  20,475,000                  

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

     หุน้สามญั 16,826,223,539 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 16,826,224                  16,826,224                  

ส่วนต ่ากวา่มูลคา่หุน้สามญั (13,264,915)                 (13,264,915)                 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,165,871)                   (2,136,004)                   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,260,275                    1,287,842                    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,655,713                    2,713,147                    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,133,475                    3,192,781                    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 17 258,294                    -                               

ตน้ทุนขาย (261,311)                   -                               

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (3,017)                       -                               

รายไดอ่ื้น 16 3,514                        1,444                        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (14,580)                     -                               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (50,035)                     (64,873)                    

ตน้ทุนทางการเงิน  (720)                          (67)                           

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (64,838)                     (63,496)                    

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 7,404                        (570)                         
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (57,434)                     (64,066)                    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลัง

   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                                6,891                        
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี -                                6,891                        

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (57,434)                     (57,175)                    

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 14 (0.003)                       (0.004)                      

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 15 (0.003)                       (0.004)                      

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 3



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น         "สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนต ่ากว่า ส่วนเกินทนุ รวมก าไร รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม จากการ (ขาดทนุ) ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตีราคาสินทรัพย์ เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 16,826,224  (13,264,915)  -  (2,136,004)  (2,136,004) 1,287,842 1,287,842 1,287,842 2,713,147                       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด  -  -  - (57,434)                        (57,434)  -  -  - (57,434)                           

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  - 27,567                        27,567 (27,567)               (27,567)  (27,567) -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 16,826,224                   (13,264,915)                   - (2,165,871)                  (2,165,871)                  1,260,275          1,260,275          1,260,275                  2,655,713                       

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 14,332,500  (11,145,250)  -  (2,007,770)  (2,007,770) 1,399,639 1,399,639 1,399,639 2,579,119                       

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 250,901  (213,266)  -  -  -  -  -  - 37,635                            

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  -  -  -  (64,066)  (64,066)  -  -  - (64,066)                           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด  -  -  - -                               - 6,891                 6,891 6,891 6,891                              

คา่เส่ือมราคาทรัพยสิ์นท่ีตีเพ่ิม  -  -  - 34,458                        34,458 (34,458)               (34,458)  (34,458)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 14,583,401                   (11,358,516)                   - (2,037,378)                  (2,037,378)                  1,372,072          1,372,072          1,372,072                  2,559,579                       

ขาดทนุสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (57,434)                    (64,066)                   

รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (7,404)                      570                          
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (77,686)                    (10,868)                   
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ (31,085)                    (47,798)                   
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในอะไหล่และวสัดุ (129)                         1,069                       
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,502)                      (3,077)                     
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (74)                           (27)                          
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,024                       13,271                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 849                          (272)                        
ค่าเผ่ือสินคา้ อะไหล่และวสัดุเส่ือมสภาพ/ลา้สมยั (กลบัรายการ) 762                          -                              
ค่าเส่ือมราคา 44,115                     42,119                     
รายจ่ายตดับญัชี 2,568                       329                          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 1,020                       760                          
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 94                            -                              
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นและวสัดุส้ินเปลือง -                               6                              
ดอกเบ้ียจ่าย 68                            58                            
ดอกเบ้ียรับ (44)                           -                              
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (65,424)                    (3,860)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (122,858)                  (67,926)                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 5



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 36                            -                              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,247)                      (9,729)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,211)                      (9,729)                     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                               37,635                     

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (453)                         (213)                        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (453)                         37,422                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (128,522)                  (40,233)                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 200,364                   245,795                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 71,842                     205,562                   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน -                           3,695                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

ประกอบดว้ย:
เงินสดในมือ 81                            81                            

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 54,591 28,961 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 17,159 176,509 
เงินฝากประจ า 11 11 

71,842                     205,562                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 6
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตั้งขึ้น เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
882/2526 ต่อมำไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107537000386 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มมหำกิจศิริ บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภณัฑ์ ปัจจุบัน
บริษทัมีส ำนกังำนตั้งอยู ่ณ สถำนท่ีต่ำง ๆ ดงัน้ี 

ก)  ส ำนกังำนและโรงงำน : 73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต.บำงโฉลง  อ.บำงพลี  จ.สมุทรปรำกำร 
ข)  โรงงำน : 327 หมู่ 8 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพฒันำ จ.ระยอง 

1.2 การด าเนินงานต่อเน่ือง 

เน่ืองจำกบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนติดต่อกัน อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรท่ีบริษัทได้กลับมำผลิตฟิล์มใน          
เดือนเมษำยน ปี 2564 โดยเร่ิมจำก 3 สำยกำรผลิต แต่เน่ืองจำกกำรกลบัมำเร่ิมผลิตในช่วงแรกๆ ยงัไม่สำมำรถผลิต
ไดเ้ตม็ตำมก ำลงักำรผลิตท่ีมีทั้งหมด ซ่ึงในไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 นั้น ฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรปรับปรุงแผนธุรกิจเพ่ือเป็น
กำรเพ่ิมศกัยภำพดำ้นกำรขำยและผลิต โดยแผนงำนกลยุทธ์ทำงธุรกิจในช่วงตั้งแต่ เดือน เมษำยน – ธันวำคม 2565 
บริษทัจะมีกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิต และกำรขำยให้คลอบคลุมกำรขำยในประเทศ และต่ำงประเทศให้สำมำรถกลบัมำ
มีผลประกอบกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรลงทุน ซ่ึงจะสะทอ้นผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อีกทั้งฝ่ำยบริหำรไดเ้ตรียมแผนงำนเสริมผลิตภณัทป์ระเภทฟิลม์บรรจุภณัท์ชนิดอ่อน (Flexible packaging) เพื่อให้
บริษทัเป็นผูผ้ลิตแบบครบวงจร โดยบริษทัไดเ้ตรียมควำมพร้อมโดยกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และ
ไดรั้บกำรอนุมติัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อน่ึงแผนงำนผลิตภณัทป์ระเภทฟิลม์บรรจุภณัทช์นิดอ่อน (Flexible packaging) 
จะมีส่วนส ำคญัท่ีจะท ำให้บริษทัมีกำรเติบโตและสร้ำงควำมเขม้แขง็ในธุรกิจ อีกทั้งสำมำรถใชท้รัพยำกรส่วนกลำง 
(Share Service) ในกำรบริหำรจดักำรไดโ้ดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติม 
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2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล       
โดยบริษัทเลือกเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรใน         
งบกำรเงินเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเน้น  
กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแล้ว ผูใ้ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวำคม 2564  

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบั  
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

2.2 สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนนิงานและน าเสนองบการเงิน   

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
ขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับำทหรือ
ลำ้นบำทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัท ำ     
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิม   
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั  

2.4 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ 
และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ 
กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

   กำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
   ระหว่ำงกำล เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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3. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั 
ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทักบักิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น 
บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

3.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่ำงกนั มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั   
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั 37,965 37,965 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุน (37,965) (37,965) 
สุทธิ - - 

3.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยระหว่ำงกนั มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2565 2564 

   
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ   
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,759 4,658 
ผลประโยชน์ระยะยำว 280 477 
รวม 5,039 5,135 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   
- ลูกหน้ีการคา้  109,118 81,092 
- ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  89,424 39,826 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 198,542 120,918 

บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า   
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ   
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 64,569 44,277 
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี   

 ไม่เกิน 3 เดือน 8,361 25,574 
3 – 6 เดือน 566 - 

  รวม 73,496 69,851 
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ   
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 22,389 6,010 
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี   

ไม่เกิน 3 เดือน 6,968 - 
 29,357 6,010 

ตัว๋เงินรับ 6,265 5,231 
 รวมลูกหน้ีการคา้ 109,118 81,092 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน 
  

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 17,622 15,742 
ลูกหน้ีกรมศุลกำกร 5,197 1,866 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้  10,751 3,210 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 55,237 18,446 
รำยไดค้ำ้งรับ 593 503 
อื่นๆ  24 59 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 89,424 39,826 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 198,542 120,918 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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5. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 107,307 79,855 
งำนระหว่ำงท ำ 8,903 8,055 
วตัถุดิบ 86,320 89,606 
บรรจุภณัฑ ์ 12,791 12,652 
วตัถุดิบระหว่ำงทำง 33,361 27,429 

      รวม 248,682 217,597 
หกั ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำย (1,055) (293) 

สุทธิ 247,627 217,304 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำย มีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 

 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ยอดยกมำตน้งวด 293 66 
เพ่ิมขึ้น 762 227 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,055 293 

 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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6. เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 
เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 45,594 45,594 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุน (45,594) (45,594) 
สุทธิ - - 

เกิดจำกควำมต้องกำรท่ีจะขยำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ จึงได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถ่ิน โดยเบ้ืองต้น 
ได้ทดรองจ่ำยซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งส ำหรับก่อสร้ำงโรงงำน แต่ยงัไม่ทันท่ีจะก่อสร้ำงโรงงำนได้เกิดข้อพิพำท  
จึงไดมี้กำรเจรจำและฟ้องร้องขอเงินคืนอนัเน่ืองจำกกำรผิดสัญญำลงทุน บริษทัจึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนเตม็จ ำนวน
เงินทดรองจ่ำยน้ีแล้ว ต่อมำบริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงส ำนักกฎหมำยใหม่ท่ีอยู่ในท้องถ่ินนั้ นแทนส ำนักกฎหมำยเดิม  
เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำจึงไดท้รำบขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมว่ำกำรร่วมลงทุนขำ้งตน้ไดมี้กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ 
และเงินทดรองจ่ำยดงักล่ำวไดน้บัเป็นกำรช ำระค่ำหุ้นแลว้น ำไปซ้ือท่ีดินในนำมนิติบุคคลท่ีร่วมลงทุนน้ี แต่ปัจจุบนันิติ
บุคคลร่วมลงทุนน้ีศำลทอ้งถ่ินก็ไดต้ดัสินให้เป็นบริษทัลม้ละลำยไปแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกำรช ำระบญัชี 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถูกพทัิกษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

   (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ลำ้นบำท) 
   ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ วิธีรำคำทุน 

ช่ือบริษทั 
ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

31  
มีนำคม 

2565 

31 
ธนัวำคม 

2564 

31  
มีนำคม 

2565 

31 
ธนัวำคม 

2564 

31  
มีนำคม 

2565 

31  
ธนัวำคม 

2564 
บริษทั ไทยคอปเปอร์  ไทย ผลิต 8,010 8,010 18.96 18.96 1,518.98 1,518.98 
อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  ทองแดง       
  บริสุทธ์ิ       
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ      (1,518.98) (1,518.98) 

สุทธิ       - - 

 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) –TCI 

บริษทัหยุดกำรค ำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) - TCI เน่ืองจำก 
บริษทัร่วมดังกล่ำวมีปัญหำด้ำนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ตอ้งหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจ ำนวนมำก 
บริษัทจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำท่ีลงทุน (ศูนย์) และในวิธีรำคำทุน บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
ดงักล่ำวเตม็จ ำนวน (1,519 ลำ้นบำท) 

เม่ือวันท่ี  22 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด และเม่ือวันท่ี  18 มกรำคม 2560 
ศำลลม้ละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษทัร่วมดงักล่ำวลม้ละลำย 

ขอ้มูลทำงกำรเงินของ TCI ท่ีจดัท ำล่ำสุดท่ีส ำคญัท่ีส่งกระทรวงพำณิชย ์มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2550 
“ตรวจสอบแลว้” 

สินทรัพยร์วม* 23,937 
หน้ีสินรวม 20,684 
ส่วนของเจำ้ของ* 3,253 

*หำกมีกำรปรับปรุงมูลค่ำประเมินทรัพยสิ์นใหม่ ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระฉบับลงวนัท่ี 28 กันยำยน 2550 
สินทรัพยร์วมและส่วนของเจำ้ของจะลดลงประมำณ 12,530 ลำ้นบำท 

จนถึงปัจจุบนั TCI ยงัไม่ไดมี้กำรด ำเนินพำณิชยกิจคร้ังใหม่ และบริษทัดงักล่ำวยงัมิไดมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
และงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2552 และยงัไม่ไดรั้บงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของปี 2551 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

    สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงินลงทุน  
(หน่วย : พนับำท) 

บริษทั 
ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช ำระ
แลว้ 

ณ วนัที่ 31 
มีนำคม 

2565 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

ณ วนัที่ 31 
มีนำคม  
2565 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั      
(ประเทศบงัคลำเทศเงินสกุล TAKA) 

 
บงัคลำเทศ 

ผลิตฟิลม์
บรรจุภณัฑ ์

112 ลำ้น 
TAKA 

 
53.57 

 
53.57 

 
37,487 

 
37,487 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุน      (37,487) (37,487) 

สุทธิ      - - 

9. ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
ราคาทุน :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 237,587 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 237,587 
  
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 552,962 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 552,962 
  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 790,549 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 790,549 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของ 
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกัด) ด้วยวิธีมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำม
รำยงำนฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6, 13 และ 16 พฤศจิกำยน 2563  

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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10. อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
ราคาทุน :  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 526,994 
ซ้ือเพ่ิม 5,247 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,582) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 525,659 
  
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,056,840 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (34,458) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,022,382 
  
ค่าเผ่ือการด้อยค่า :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (4,943) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (4,943) 
  
รวมมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,578,891 
รวมมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,543,098 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงรวมเป็นตน้ทุนขำย จ ำนวน 16.17 ลำ้นบำท  

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 แสดงรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 
จ ำนวน 24.87 ลำ้นบำท และ 39.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีอำคำร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำ 
ครบมูลค่ำแลว้แต่ใชง้ำนอยูโ่ดยมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 148.33 ลำ้นบำท และ 148.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 อำคำรและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำ
ใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกัด) ด้วยวิธีต้นทุน (Cost 
Approach) ตำมรำยงำนฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6, 13 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับอำคำร) 
และ วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับเคร่ืองจกัร) 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
ราคาทุน :-  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 221,293 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,667) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 218,626 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนรำคำทนุ 74.01 ลำ้นบำท และ 671.55 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) 
ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563โดยประเมินวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับท่ีดิน) และวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 
2563 (ส ำหรับเคร่ืองจกัร) ตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และวิธีตน้ทุน (Cost Approach) ตำมล ำดบั 
และมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองจกัร จ ำนวน 34.87 ลำ้นบำท 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธิ 

 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 31 มีนำคม 2565  31 ธนัวำคม 2564 
สินทรัพย์สิทธิการใช้    

ยำนพำหนะ 3,915  4,164 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  375  478 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 500  556 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 4,790  5,198 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,569  1,584 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,337  3,707 
รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 4,906  5,291 

รำยกำรเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 

  (หน่วย: พนับำท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  5,198 
หกั : ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (408) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  4,790 
  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 

17 

13. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

13.1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ คร้ังท่ี 1 (TFI-W1) ของบริษัทได้รับอนุญำตให้เร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์     
แห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั    
(มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “TFI-W1”) 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย : 6,142,499,996 หน่วย  
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0.00 บำท (ศูนยบ์ำท)  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 0.15 บำทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) ของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

(Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญั
ท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (2:1) โดยไม่คิดมูลค่ำ อตัรำกำร
ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้นสำมญัใหม่ และรำคำกำรใชสิ้ทธิ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เท่ ำกับ  0.15 บำทต่อหุ้ น  รวมจ ำนวนไม่ เกิน 
6,142,499,996 หน่วย กรณีมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนของกำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวให้ปัดเศษทิ้งทั้งจ ำนวน และในกรณีท่ีมีใบส ำคญั
แสดงสิทธิคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวต่อไป 

13.2 ยอดคงเหลือ 

 (หน่วย: ลา้นหน่วย) 
 31 มีนาคม 2565 
  

จ านวนให้สิทธิการซ้ือหุ้นทั้งหมด 6,142 
หกั จ านวนการใชสิ้ทธิสะสม (2,494) 

จ านวนให้สิทธิการซ้ือหุ้น คงเหลือ 3,648 

 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 

18 

14. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ค  ำนวณจำกก ำไร
(ขำดทุน) ส ำหรับงวดหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงงวด 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2565 2564 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (57) (64) 

จ ำนวนหุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน)  

 (หน่วย : ลำ้นหุ้น) 
 2565 2564 
จ ำนวนหุน้สำมญัคงเหลือ ณ 1 มกรำคม 16,826 14,333 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - 2 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูใ่นระหว่ำงงวดตำมวิธี 

     ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั(ขั้นพ้ืนฐำน) 16,826 14,335 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (บำท/หุน้) (0.003) (0.004) 

15. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ค ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)
ส ำหรับงวดหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวด ปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะ
เลือกซ้ือหุ้น 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2565 2564 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (57) (64) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 (หน่วย : ลำ้นหุ้น) 
 2565 2564 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 16,826 14,335 

บวก กำรปรับปรุงใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 1,368 1,754 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชค้  ำนวณ 18,194 16,089 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุน้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (บำท/หุน้) (0.003) (0.004) 
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16. รายได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่นส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
 2565 2564 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 538 1 
ดอกเบ้ียรับ 44 - 
รำยไดอ้ื่น 2,932 1,443 

รวม 3,514 1,444 

17. การเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ บริษทัผลิตและจ ำหน่ำยฟิลม์ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย  - ในประเทศ 116,340 - 
รายไดจ้ากการขาย  - ต่างประเทศ   

ทวีปเอเชีย 93,020 - 
ทวีปยโุรป 602 - 
ทวีปอเมริกา 1,146 - 
อื่นๆ  47,186 - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 258,294 - 
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18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีควำมเส่ียงอันเก่ียวเน่ืองกับกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียและอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  
ในตลำดและจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซ่ึงบริษัทจะพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม  
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไร 
หรือเพื่อกำรคำ้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ทั้ งในปัจจุบันและอนำคต บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ีย อย่ำงไร      
ก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียมีน้อย ดงันั้นบริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั 
(มหำชน) จึงไม่ไดท้  ำสัญญำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ กำรน ำเขำ้วตัถุดิบ เน่ืองจำกรำยกำรทำง
ธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

(หน่วย : พนั)  

  สกุลเงิน  ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย ์  เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  677  43 
หน้ีสิน  เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  277  236 

  เงินยโูร  -  1 
  เงินเยน  190  - 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทั มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่สำมำรถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ี
ให้ไวก้ับบริษัทอย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษัท มีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ีระมัดระวงั นอกจำกน้ีลูกหน้ีของบริษัท
ประกอบดว้ยลูกหน้ีหลำยรำย ดงันั้นบริษทั จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ี 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงใน       
งบแสดงฐานะการเงิน  

ก) สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ทั้งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
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19. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงมูลค่า  
ตามราคาทุนและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 มูลค่าราคาทุน

(สุทธิ) 
มูลค่ายติุธรรม (สุทธิ) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า 
     ดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 238 - 791 - 791 
อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 403 - - 1,426 1,426 

รวม 641 - 791 1,426 2,217 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่าราคาทุน 

(สุทธิ) 
มูลค่ายติุธรรม (สุทธิ) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า 
      ดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 238 - 791 - 791 
อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 405 - - 1,462 1,462 

รวม 643 - 791 1,462 2,253 

 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษทัไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหว่ำงงวด 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์(ขอ้มูลระดบั 2 และ ระดบั 3) ไดมี้กำรประมำณขึ้นโดยใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี  

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 2)  วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 
อำคำร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 3) วิธีตน้ทุน (Cost Approach) 

ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนด
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ข้อมูลระดับ 1ได้แก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน         
อยำ่งเดียวกนัและบริษทัสำมำรถเขำ้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
โดยออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งน ำมำใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

20. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) แลว้เม่ือวนัท่ี   
12 พฤษภำคม 2565 


