
 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลน้ี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี              
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่า       
จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 

  

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 



 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 (หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  173,853                      200,364                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 173,271                      120,918                      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4 269,192                      217,304                      

อะไหล่และวสัดุ - สุทธิ 55,100                        52,196                        

เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 5 -                                  -                                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,144                        5,488                          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 681,560                      596,270                      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด - สุทธิ 6 -                                  -                                  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 7 -                                  -                                  

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 790,549                      790,549                      

อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 8 1,474,730                   1,578,891                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 9 213,204                      221,293                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10 5,076                          5,198                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 852                             580                             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,484,411                   2,596,511                   

รวมสินทรัพย์ 3,165,971                   3,192,781                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 1



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 (หน่วย : พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 61,400                        48,264                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,617                          1,584                          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 200,000                      -                                  

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 523                             255                             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,613                          782                             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 265,153                      50,885                        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 10 3,626                          3,707                          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 390,296                      411,781                      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16,052                        13,261                        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 409,974                      428,749                      

รวมหนีสิ้น 675,127                      479,634                      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 20,475,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 20,475,000                 20,475,000                 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุน้สามญั 16,826,223,539 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 16,826,224                 16,826,224                 

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั (13,264,915)                (13,264,915)                

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,274,325)                  (2,136,004)                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,203,860                   1,287,842                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,490,844                   2,713,147                   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,165,971                   3,192,781                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 2



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 16 180,192                    79,763                      

ตน้ทุนขาย (244,439)                   (90,355)                    

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (64,247)                     (10,592)                    

รายไดอ่ื้น 15 27,234                      1,425                        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (10,320)                     (2,757)                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,106)                     (53,561)                    

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                            (38)                           

ตน้ทุนทางการเงิน  (3,045)                       (100)                         

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (111,484)                   (65,623)                    

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 7,729                        21,131                      

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (103,755)                   (44,492)                    

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                -                               

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (103,755)                   (44,492)                    

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 13 (0.006)                       (0.003)                      

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 14 (0.006)                       (0.003)                      

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 3



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ         "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 16 707,633                    133,367                    

ตน้ทุนขาย (771,934)                   (156,101)                  

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (64,301)                     (22,734)                    

รายไดอ่ื้น 15 34,892                      4,418                        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (42,168)                     (4,259)                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (166,911)                   (171,535)                  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                            (36)                           

ตน้ทุนทางการเงิน  (5,300)                       (251)                         

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (243,788)                   (194,397)                  

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 21,485                      20,552                      

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (222,303)                   (173,845)                  

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                -                               

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (222,303)                   (173,845)                  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 13 (0.013)                       (0.011)                      

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 14 (0.013)                       (0.010)                      

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 4



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น         "สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 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  -  -  - (222,303)                      (222,303)  -  -  - (222,303)                        

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  - 83,982                        83,982 (83,982)               (83,982)  (83,982) -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 16,826,224                   (13,264,915)                   - (2,274,325)                  (2,274,325)                  1,203,860          1,203,860          1,203,860                  2,490,844                       

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 2,493,724  (2,119,665)  -  -  -  -  -  - 374,059                          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด  -  -  -  (173,845)  (173,845)  -  -  - (173,845)                        

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  -  - 83,618                        83,618 (83,618)               (83,618)  (83,618) -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 16,826,224                   (13,264,915)                   - (2,097,997)                  (2,097,997)                  1,316,021          1,316,021          1,316,021                  2,779,333                       

ขาดทนุสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (222,303)                  (173,845)                 

รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (21,485)                    (20,552)                   

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (50,286)                    (86,583)                   

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (76,982)                    (200,840)                 

การปรับปรุงดว้ยอะไหล่และวสัดุ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,904)                      42                            

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (14,836)                    (6,197)                     

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (272)                         (107)                        

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,970                     17,484                     

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (240)                         (538)                        

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 831                          (293)                        

ค่าเผ่ือสินคา้ อะไหล่และวสัดุเส่ือมสภาพ/ลา้สมยั (กลบัรายการ) 25,094                     37                            

ค่าเส่ือมราคา 134,882                   130,588                   

รายจ่ายตดับญัชี 10,181                     2,848                       

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 3,299                       2,389                       

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,900)                      23                            

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (9)                             (5)                            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) -                               (1)                            

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 510                          6                              

ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า -                               (24)                          

รายไดจ้ากการโอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนเงินให้กูย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,510)                    -                              

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 343                          (161,723)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (221,960)                  (335,568)                 

ดอกเบ้ียจ่าย 3,468                       213                          

ดอกเบ้ียรับ (265)                         (79)                          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (218,757)                  (335,434)                 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 6



บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 264                          42                            

เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ 9                              5                              

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,510                     -                              

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (21,862)                    (27,022)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,079)                      (26,975)                   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (3,265)                      -                              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000                   -                              

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน -                               374,059                   

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,410)                      (1,176)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 195,325                   372,883                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (26,511)                    10,474                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 200,364                   245,795                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 173,853                   256,269                   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 1,158                       6,477                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
ประกอบดว้ย:

เงินสดในมือ 82                            81                            

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 171,682 18,644 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 2,078 237,533 

เงินฝากประจ า 11 11 

173,853                   256,269                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี 7
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1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
บริษทัเลือกเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ไดมี้การขยายการแสดงรายการในขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นจึงเน้น  
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงาน   
ไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัน้ีเป็นภาษาอ่ืน
ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

1.1 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ส าหรับ 

การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี  

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 และ 1 มกราคม 2566 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั  

1.3 การด าเนินงานต่อเน่ือง 

บริษทัอยูร่ะหว่างการลงทุนเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมถึงการเพ่ิมผลิตภณัฑท์างเลือกชนิด
ใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและการปรับเปล่ียนทางเทคโนโลยี นอกจากน้ีบริษทัอยูร่ะหว่างการ
เจรจากบัสถาบนัการเงิน นกัลงทุน พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของผลิตภณัฑใ์หม่ รวมทั้งธุรกิจใหม่
ท่ีก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการเจรจา 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 681.56 ลา้นบาท มูลค่าหน้ีสินหมุนวียน 265.15 ลา้น
บาท ทั้งน้ี บริษทัมีมูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 416.41 ลา้นบาท รวมทั้งงบกระแสเงิน
สดของบริษทัยงัอยูใ่นระดบั 200 ลา้นบาทซ่ึงยงัเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  
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1.4 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

   ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเก่ียวกบั
การรับรู้ และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้
ดุลยพินิจการประมาณการ และขอ้สมมติฐานท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร  

 การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลส าคญัท่ีน ามาใช้ในการจัดท าขอ้มูล  

ทางการเงินระหว่างกาลเหมือนกบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บริษทัต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั  หรือ       

มีกรรมการร่วมกนั ในระหว่างงวดปี 2565 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัดงัน้ี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลาเทศ จ ากดั บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญั กบักิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทักบั กิจการ   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ดอกเบีย้จ่าย   
  

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,442 - 3,265 - 
     

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,856 4,359 11,969 13,306 

ผลประโยชน์ระยะยาว 280 477 841 1,502 

รวม 3,136 4,836 12,810 14,808 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงได้รวมไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ               
31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั   

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 37,965 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน - (37,965) 

สุทธิ - - 

   

รายการเคล่ือนไหวเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

ยอดยกมา  37,965 37,965 

รับช าระ  (18,510) - 
ตดัจ าหน่าย  (19,455) - 
ยอดคงเหลือ  - 37,965 

   

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด    

ยอดยกมา  37,965 37,965 

โอนกลบั (18,510) - 

ตดัจ าหน่าย  (19,455) - 

ยอดคงเหลือ  - 37,965 

   

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000 - 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   

- ลูกหน้ีการคา้   91,082  81,092 

- ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   82,189  39,826 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  173,271  120,918 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ท่ีแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า   

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ   

ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 28,976 44,277 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี   

ไม่เกิน 3 เดือน 8,440 25,574 

  รวม 37,416 69,851 

   

ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ   

ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 16,565 6,010 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี   

ไม่เกิน 3 เดือน 31,053 - 
 47,618 6,010 

ตัว๋เงินรับ 6,048 5,231 

 รวมลูกหน้ีการคา้ 91,082 81,092 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

  

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  36,716  15,742 

ลูกหน้ีกรมศุลกากร  6,594  1,866 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้   32,593  3,210 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ  5,722  18,446 

รายไดค้า้งรับ  466  503 

อื่นๆ   98  59 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  82,189  39,826 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  173,271  120,918 

 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

วันที่ 30 กันยายน 2565 

12 

4. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินคา้ส าเร็จรูป  132,798  79,855 

งานระหว่างท า  8,747 8,055 

วตัถุดิบ  134,669 89,606 

บรรจุภณัฑ ์  12,176 12,652 

วตัถุดิบระหว่างทาง  6,189  27,429 

      รวม  294,579 217,597 

หกั ส ารองค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั/เสียหาย  (25,387) (293) 
สุทธิ  269,192 217,304 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยั/เสียหาย มีการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด ดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ยอดยกมาตน้งวด 293 66 

เพ่ิมขึ้น 25,094 227 

ยอดคงเหลือปลายงวด 25,387 293 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

วันที่ 30 กันยายน 2565 

13 

5. เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน 45,594 45,594 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน (45,594) (45,594) 

สุทธิ - - 

เกิดจากความต้องการท่ีจะขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จึงได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถ่ิน โดยเบ้ืองต้น 

ได้ทดรองจ่ายซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งส าหรับก่อสร้างโรงงาน แต่ยงัไม่ทันท่ีจะก่อสร้างโรงงานได้เกิดข้อพิพาท  
จึงไดมี้การเจรจาและฟ้องร้องขอเงินคืนอนัเน่ืองจากการผิดสัญญาลงทุน บริษทัจึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนเตม็จ านวน
เงินทดรองจ่ายน้ีแล้ว ต่อมาบริษัทได้มีการว่าจ้างส านักกฎหมายใหม่ท่ีอยู่ในท้องถ่ินนั้นแทนส านักกฎหมายเดิม  
เพ่ือติดตามความคืบหน้าจึงไดท้ราบขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมว่าการร่วมลงทุนขา้งตน้ไดมี้การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ 
และเงินทดรองจ่ายดงักล่าวไดน้บัเป็นการช าระค่าหุ้นแลว้น าไปซ้ือท่ีดินในนามนิติบุคคลท่ีร่วมลงทุนน้ี แต่ปัจจุบนันิติ
บุคคลร่วมลงทุนน้ีศาลทอ้งถ่ินก็ไดต้ดัสินให้เป็นบริษทัลม้ละลายไปแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการช าระบญัชี 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถูกพทัิกษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

   (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั 

ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

30 

กนัยายน 
2565 

31 

ธนัวาคม 

2564 

30 

กนัยายน 
2565 

31 

ธนัวาคม 
2564 

30 

กนัยายน 
2565 

31  

ธนัวาคม 
2564 

บริษทั ไทยคอปเปอร์  ไทย ผลิต 8,010 8,010 18.96 18.96 1,518.98 1,518.98 

อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน)  ทองแดง       

  บริสุทธ์ิ       

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ      (1,518.98) (1,518.98) 

สุทธิ       - - 

บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) –TCI 

บริษทัหยุดการค านวณส่วนได้เสียในขาดทุนของบริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) - TCI เน่ืองจาก 

บริษทัร่วมดังกล่าวมีปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงานออกเป็นจ านวนมาก 

บริษทัจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่าท่ีลงทุน (ศูนย)์ และในวิธีราคาทุน บริษทัได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ดงักล่าวเตม็จ านวน (1,519 ลา้นบาท) 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีค าส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 

ศาลลม้ละลายกลางพิพากษาให้บริษทัร่วมดงักล่าวลม้ละลาย 

ขอ้มูลทางการเงินของ TCI ท่ีจดัท าล่าสุดท่ีส าคญัท่ีส่งกระทรวงพาณิชย ์มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

“ตรวจสอบแลว้” 

สินทรัพยร์วม* 23,937 

หน้ีสินรวม 20,684 

ส่วนของเจา้ของ* 3,253 

*หากมีการปรับปรุงมูลค่าประเมินทรัพยสิ์นใหม่ ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระฉบับลงวนัท่ี 28 กันยายน 2550 

สินทรัพยร์วมและส่วนของเจา้ของจะลดลงประมาณ 12,530 ลา้นบาท 

จนถึงปัจจุบนั TCI ยงัไม่ไดมี้การด าเนินพาณิชยกิจคร้ังใหม่ และบริษทัดงักล่าวยงัมิไดมี้การจดัท างบการเงินระหว่างกาล
และงบการเงินตั้งแต่ปี 2552 และยงัไม่ไดรั้บงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของปี 2551 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

    สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุน  

(หน่วย : พนับาท) 

บริษทั 

ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช าระ
แลว้ 

ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 

2565 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 

2564 

ณ วนัที่ 30 

กนัยายน 
2565 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 

2564 

บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลาเทศ จ ากดั      
(ประเทศบงัคลาเทศเงินสกุล TAKA) 

 

บงัคลาเทศ 

ผลิตฟิลม์
บรรจุภณัฑ ์

112 ลา้น 
TAKA 

 

53.57 

 

53.57 

 

37,487 

 

37,487 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน      (37,487) (37,487) 

สุทธิ      - - 

8. อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน-สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
ราคาทุน :  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 526,994 

ซ้ือเพ่ิม 21,862 

ตดัจ าหน่าย (40) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (21,004) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 527,812 

  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,056,840 

ตดัจ าหน่าย (470) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (104,509) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 951,861 

  

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (4,943) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (4,943) 

  

รวมมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,578,891 

รวมมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,474,730 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 แสดงรวมเป็นต้นทุนขาย จ านวน  
46.15 ลา้นบาท และ 19.15 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 แสดงรวมเป็นค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

จ านวน 79.36 ลา้นบาท และ 102.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคา  

ครบมูลค่าแลว้แต่ใชง้านอยูโ่ดยมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 148.32 ลา้นบาท และ 148.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อาคารและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดมี้การประเมินราคา
ใหม่ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด) ด้วยวิธีต้นทุน ( Cost 

Approach) ตามรายงานฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6, 13 พฤศจิกายน 2563 (ส าหรับอาคาร) 
และ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 (ส าหรับเคร่ืองจกัร) 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
ราคาทุน :-  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 221,293 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,089) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 213,204 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานราคาทุน 74 ลา้นบาท และ 671.55 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ไดมี้การประเมินราคาใหม่ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั) 
ตามรายงานลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563โดยประเมินวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 (ส าหรับท่ีดิน) และวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
2563 (ส าหรับเคร่ืองจกัร) ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีตน้ทุน (Cost Approach) ตามล าดบั 
และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร จ านวน 34.87 ลา้นบาท 

  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธ ิ

 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
   

ยานพาหนะ  4,516   4,164 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ   171   478 

เคร่ืองใชส้ านกังาน  389   556 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ  5,076   5,198 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวียน  1,617   1,584 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  3,626   3,707 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  5,243   5,291 

รายการเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 

  (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  5,198 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- เพ่ิมขึ้น  1,158 

หกั : ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด   (1,280) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565   5,076  

 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัมีเงินกู้ยืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน 1 แห่ง จ านวน 200 ล้านบาท โดยมีการกูย้ืมใน
รูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถาม มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงท่ีอตัรา MOR - ร้อยละ 1 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  
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12. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

12.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 1 (TFI-W1) ของบริษทัได้รับอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์     
แห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั    
(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “TFI-W1”) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : 6,142,499,996 หน่วย  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท)  
ราคาการใชสิ้ทธิ : 0.15 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) ของบริษทัตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอตัราส่วน 2 หุ้น
สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (2:1) โดยไม่คิดมูลค่า 
อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้นสามญัใหม่ และราคา
การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.15 บาทต่อหุ้น รวมจ านวนไม่
เกิน 6,142,499,996 หน่วย กรณีมีเศษจากการค านวณตามอตัราส่วนของการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้ปัดเศษทิ้งทั้งจ านวน และในกรณีท่ีมี
ใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรรบริษทัจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

12.2 ยอดคงเหลือ 

 (หน่วย: ลา้นหน่วย) 
 30 กนัยายน 2565 

  

จ านวนให้สิทธิการซ้ือหุ้นทั้งหมด 6,142 

หกั จ านวนการใชสิ้ทธิสะสม (2,494) 

จ านวนให้สิทธิการซ้ือหุ้น คงเหลือ 3,648 
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13. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ค  านวณ
จากก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2565 2564 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด   

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  (104) (44) 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (222) (174) 

จ านวนหุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  

 (หน่วย : ลา้นหุ้น) 
 2565 2564 

จ านวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ 1 มกราคม 16,826 14,333 

ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่ายระหว่างงวด - 933 

จ านวนหุน้สามญัท่ีมีอยูใ่นระหว่างงวดตามวิธี 

     ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(ขั้นพ้ืนฐาน) 16,826 15,266 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุน้)   

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  (0.006) (0.003) 
ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (0.013) (0.011) 
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14. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ค านวณจากก าไร
(ขาดทุน)ส าหรับงวดหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด ปรับปรุงดว้ยผลกระทบจาก
สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2565 2564 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด   

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (104) (44) 
ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (222) (174) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชค้  านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

 (หน่วย : ลา้นหุ้น) 
 2565 2564 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 16,826 15,266 

บวก การปรับปรุงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 912 2,150 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชค้  านวณ 17,738 17,416 

 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุน้) 
  

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  (0.006) (0.003) 
ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  (0.013) (0.010) 
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15. รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  3,681  -  5,556  - 
ดอกเบ้ียรับ  149  36  265  79 

รายไดจ้ากการโอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุน
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

18,510 

 

- 

 

18,510 

 

- 

รายไดอ้ื่น 4,894  1,389 10,561  4,339 

รวม  27,234 1,425  34,892  4,418 

16. การเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริษทัผลิตและจ าหน่ายฟิลม์ 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ขา้งตน้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 70,671 77,248 291,112 130,299 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ     

ทวีปเอเชีย 82,830 171 278,028 724 

ทวีปยโุรป - - 1,950 - 

ทวีปอเมริกา - - 4,390 - 

อื่นๆ  26,691 2,344 132,153 2,344 

รวมรายไดจ้ากการขาย 180,192 79,763 707,633 133,367 
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17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินต่อไปน้ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

ก) สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยื้มระยะส้ัน 
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ทั้งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

18. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงมูลค่า   

ตามราคาทุนและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 มูลค่าราคาทุน
(สุทธิ) 

มูลค่ายติุธรรม (สุทธิ) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า 

     ดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 238 - 791 - 791 

อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 398 - - 1,350 1,350 

รวม 636 - 791 1,350 2,141 
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 (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 

บริษทัไม่มีรายการโอนระหว่างระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างงวด 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(ขอ้มูลระดบั 2 และ ระดบั 3) ไดมี้การประมาณขึ้นโดยใชวิ้ธีการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี  
ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน (ระดบั 2)  วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน (ระดบั 3) วิธีตน้ทุน (Cost Approach) 

ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรม บริษทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนด
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ข้อมูลระดับ 1ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน         

อยา่งเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
โดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งน ามาใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั แลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 


