
  

 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  

31 ธันวำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับปี  

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินของ บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 
2565 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน    

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผู ้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเ งินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทตำม  

ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชี รวมถึง มำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระ ท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
(ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำม
ควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำน กำรสอบ
บญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือ เร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะ
กล่ำวดงัต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัในกำรตรวจสอบเพ่ือส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 เร่ือง สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัมีรำคำทุนของสินคำ้
คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 258.96 ลำ้นบำท และมีกำรบนัทึกค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือจ ำนวนเงิน 35.26  ลำ้นบำท 
ขำ้พเจำ้ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกบักำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 
เน่ืองจำกบริษทัมีวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปเป็นสินคำ้ท่ีมีควำมผนัผวนของรำคำตลำดและกำรแข่งขนัดำ้นรำคำค่อนขำ้งสูง 
ประกอบกบัมีจ ำนวนผูค้ำ้สินคำ้ส ำเร็จรูปในตลำดค่อนขำ้งมำก ซ่ึงอำจส่งผลต่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน และมูลค่ำสินคำ้คงเหลือดงักล่ำวมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน โดยสินคำ้คงเหลือเหล่ำน้ีถูกวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหรือ   
มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำคำตลำด โดย
เปรียบเทียบกบัรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยของสินคำ้ดงักล่ำวเพื่อใชใ้นกำรวดัมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ และบนัทึกค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำ
สินคำ้คงเหลือ (ถำ้มี) 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือโดยท ำกำรตรวจสอบซ่ึงรวมถึง 

• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินกำรออกแบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบประสิทธิผลทำงกำรควบคุมภำยในท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรวดัมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
กำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำคำตลำดโดยเปรียบเทียบกบัรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยของสินคำ้ และกำรทดสอบ
ควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณ 

• ประเมินควำมครบถ้วนของกำรปรับปรุงประมำณกำรค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือในงบกำรเงิน  และ    
ควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประมำณกำรค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือดงักล่ำวในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน และเป็นตัวช้ีวดัหลกัซ่ึงสะทอ้นถึง       
ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรซ่ึงผูใ้ชง้บกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกบับริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกหลำย
รำย ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบรำยไดใ้นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดย         
การสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

• เลือกรายการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแจง้หน้ีลูกคา้และตรวจสอบรายการลดยอด และการให้ส่วนลดในระบบ
เรียกเก็บเงิน 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาปฎิบติั 

นโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายได ้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.13 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ขำ้พเจำ้คำดว่ำจะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให้ควำมเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น  

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นนั้น มีควำมขดัแยง้ท่ี
มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อให้ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ี
เหมำะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงิน  

ท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง        

ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู ้สอบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น 

กำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญ  

เม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก  

กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงก ว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 

กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ  

กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน    

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด  

ขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำม  

ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ข้ำพเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็
ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ได้วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  

หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผล 

ท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ  

ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน    
ในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีเวน้แต่
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้นขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่
ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

 

 

นำงสุมนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 5897 

  

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2566 



 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

และ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  162,621,605                200,364,118                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 6 123,210,321                120,917,954                

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 223,698,246                217,303,953                

อะไหล่และวสัดุ - สุทธิ 58,650,023                  52,195,597                  

เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 8 -                                   -                                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,292,560                    5,488,383                    

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 577,472,755                596,270,005                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 25 2,000,000                    -                                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถูกพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด - สุทธิ 9 -                                   -                                   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 10 -                                   -                                   

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 11 790,549,500                790,549,500                

อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 12 1,441,800,473             1,578,891,037             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 13 210,777,191                221,292,826                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14 4,610,501                    5,197,415                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 792,990                       579,934                       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,450,530,655             2,596,510,712             

รวมสินทรัพย์ 3,028,003,410             3,192,780,717             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 34,361,039                  48,264,330                  

เงินกูย้มืระยะสั้น-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1 200,000,000                -                                   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 1,515,097                    1,584,239                    

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 392,559                       255,000                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,652,093                    781,776                       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 237,920,788                50,885,345                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 14 3,261,575                    3,706,712                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 382,278,372                411,781,167                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 16,992,125                  13,260,789                  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 402,532,072                428,748,668                

รวมหนีสิ้น 640,452,860                479,634,013                

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 20,475,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 17 20,475,000,000           20,475,000,000           

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุน้สามญั 16,826,223,539 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 17 16,826,223,539           16,826,223,539           

ส่วนต ่ากวา่มูลคา่หุน้สามญั 17 (13,264,915,008)         (13,264,915,008)         

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,349,463,957)           (2,136,003,684)           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,175,705,976             1,287,841,857             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,387,550,550             2,713,146,704             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,028,003,410             3,192,780,717             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 23 801,065,760              301,784,596              

ตน้ทุนขาย (903,951,363)             (341,796,102)             

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น (102,885,603)             (40,011,506)               

รายไดอ่ื้น 19 36,488,863                 9,049,455                   

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (46,973,371)               (11,268,350)               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (233,535,519)             (226,562,185)             

ตน้ทุนทางการเงิน  (8,193,318)                 (552,973)                    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ (355,098,948)             (269,345,559)             

(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 20 29,502,794                 27,559,391                 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (325,596,154)             (241,786,168)             

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 16 -                                  1,755,001                   

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี -                                  1,755,001                   

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (325,596,154)             (240,031,167)             

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 21 (0.019)                        (0.015)                        

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 22 (0.018)                        (0.014)                        
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บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย : บาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนต ่ากว่า ส่วนเกินทนุ ผลก าไร (ขาดทนุ) รวมก าไร รวมองคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม จากการ จากการวดัมูลค่าใหม่ของ (ขาดทนุ) ของส่วนของ รวม

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตีราคาสินทรัพย์ ผลประโยชนพ์นกังาน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น
ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 14,332,500,000        (11,145,250,000)       -                   (2,007,770,430)          (2,007,770,430)          1,399,639,770    -                                    1,399,639,770    1,399,639,770           2,579,119,340        

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 2,493,723,539           (2,119,665,008)         -                   -                              -                              -                       -                                     -  - 374,058,531 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                             -                             -                   (241,786,168)             (241,786,168)             -                       -                                     -  -  (241,786,168)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                   -                              -                              -                       1,755,001                         1,755,001 1,755,001 1,755,001 

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - สุทธิภาษีเงินได้ -                             -                             -                   113,552,914               113,552,914 (111,797,913)      (1,755,001)                         (113,552,914)  (113,552,914)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 16,826,223,539        (13,264,915,008)       -                   (2,136,003,684)          (2,136,003,684)          1,287,841,857    -                                    1,287,841,857    1,287,841,857           2,713,146,704        

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 16,826,223,539  (13,264,915,008) -                    (2,136,003,684)  (2,136,003,684) 1,287,841,857 -                                    1,287,841,857 1,287,841,857 2,713,146,704 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็เดเสร็จส าหรับปี -                             -                             -                   (325,596,154)              (325,596,154) -                       -                                     -  -  (325,596,154)

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - สุทธิภาษีเงินได้ -                             -                             -                   112,135,881               112,135,881 (112,135,881)      -                                     (112,135,881)  (112,135,881)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 16,826,223,539        (13,264,915,008)       -                   (2,349,463,957)          (2,349,463,957)          1,175,705,976    -                                    1,175,705,976    1,175,705,976           2,387,550,550        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
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บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย : บาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (325,596,154)             (241,786,168)              

รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยคา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (29,502,794)               (27,559,391)                

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,313,771)                 (119,165,884)              

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (41,361,712)               (216,641,324)              

การปรับปรุงดว้ยอะไหล่และวสัดุ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,453,818)                 871,671                      

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (18,970,100)               (9,849,848)                  

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (368,889)                    (147,314)                     

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (14,031,784)               44,894,378                 

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (449,985)                    (772,760)                     

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 870,317                      (530,584)                     

คา่เผ่ือสินคา้ อะไหล่และวสัดุเส่ือมสภาพ/ลา้สมยั (กลบัรายการ) 34,966,812                 227,055                      

คา่เส่ือมราคา 181,334,639              175,343,474               

รายจ่ายตดับญัชี 15,165,922                 4,850,124                   

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 4,318,880                   3,952,676                   

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืน 155,834                      191,016                      

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 151,444                      (41,340)                       

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (15,073)                      (9,496)                         

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นและวสัดุส้ินเปลือง 510,148                      7,396                           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) -                                  (1,425)                         

รายไดจ้ากการปรับปรุงบญัชีไม่เคล่ือนไหว -                                  (1,675,163)                  

ก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -                                  (23,855)                       

รายไดจ้ากการโอนกลบัคา่เผ่ือผลขาดทุนเงินให้กูย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,510,305)               -                                  

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 105,495,765              (146,080,594)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (220,100,389)             (387,866,762)              

ดอกเบ้ียจ่าย 6,133,286                   285,809                      

ดอกเบ้ียรับ (481,484)                    (114,749)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (214,448,587)             (387,695,702)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
 เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั (2,000,000)                 -                                  

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 479,937                      114,760                      

เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ 15,075                        9,500                           

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,510,305                 -                                  

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน (32,192,927)               (30,290,159)                

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน (300,000)                    -                                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (15,487,610)               (30,165,899)                
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บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย : บาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (5,863,973)                 -                                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000,000              -                                  

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน -                                  374,058,531               

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,942,343)                 (1,628,338)                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 192,193,684              372,430,193               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (37,742,513)               (45,431,408)                

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นปี 200,364,118              245,795,526               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยปี 162,621,605              200,364,118               

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 1,158,749                   6,476,540                   

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด
ประกอบดว้ย:

เงินสดในมือ 81,225                        81,018                        

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 160,435,924 48,313,833                 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 2,093,218 148,251,173               

เงินฝากประจ า 11,238 11,223                        

ตัว๋เงินรับ  - 3,706,871                   

162,621,605              200,364,118               
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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 ปัจจุบนั
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 

บริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรลงทุนเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น รวมถึงกำรเพ่ิมผลิตภณัฑ์ทำงเลือกชนิดใหม่ 
ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและกำรปรับเปล่ียนทำงเทคโนโลยี นอกจำกน้ีบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกบั
สถำบนักำรเงิน นกัลงทุน พนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อรองรับกำรเติบโตของผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมทั้งธุรกิจใหม่ท่ีก ำลงัอยู่ใน
ขั้นตอนกำรเจรจำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน 577.47 ลำ้นบำท มูลค่ำหน้ีสินหมุนเวียน 237.92 ลำ้นบำท ทั้งน้ี 
บริษทัมีมูลค่ำสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่ำหน้ีสินหมุนเวียน จ ำนวน 339.55 ลำ้นบำท รวมทั้งงบกระแสเงินสดของบริษทั
ยงัอยูใ่นระดบัท่ียงัเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้
โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

ซ่ึงไดน้ ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่ำงปี บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทั  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่ 
1 มกราคม 2566 

สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทั 

2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทนุเดิม ยกเวน้รำยกำรท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

-  ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ในรำคำท่ีตีใหม่ (หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ขอ้ 11 และ 12) 

2.4 สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับำทหรือหลกัลำ้นบำท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.5 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ กำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัไดแ้ก่ 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า 

การระบภุาระท่ีต้องปฏบิัต ิ

ในกำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจใน 
กำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็น
ภำระท่ีแยกจำกกนัหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้หรือ
บริกำรดงักล่ำวสำมำรถระบุไดว่้ำแยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอื่นในสัญญำ และลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือ
บริกำรนั้น 
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การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในกำรก ำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและ
รำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน 
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ี กิจกำรจะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกิจกำรในขณะท่ีกิจกำรปฏิบติังำน  

- กำรปฏิบติังำนของกิจกำรก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ 

- กำรปฏิบติังำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้และกิจกำรมีสิทธิใน
กำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้ กิจกำรจะรับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

ในกำรบันทึกรำยจ่ำยท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้ได้มำซ่ึงสัญญำเป็นสินทรัพย ์ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ ในกำร
ประเมินว่ำรำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้หรือไม่ รวมถึงกำรก ำหนด
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยด์งักล่ำว 

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบน
พ้ืนฐำนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 

สัญญาเช่า 

 กำรก ำหนดอำยสัุญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสัุญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ - บริษทั ในฐำนะผูเ้ช่ำ  

 ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสัุญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยค ำนึงถึงขอ้เทจ็จริงและ
สภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทั ในกำรใช้สิทธิเลือกนั้น 
ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัจะประเมินอำยสัุญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญั
ซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของ
ควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ     
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย 
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้  

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำน (ถำ้มี) และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้หำกมีขอ้
บ่งช้ี และบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

ขอ้บ่งช้ีดงักล่ำวรวมถึงกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของมูลค่ำตลำดหรือมูลค่ำท่ีไดรั้บจำกกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคต
ของสินทรัพย ์กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัของกลยทุธ์ทำงธุรกิจของกิจกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรใชสิ้นทรัพย์
นั้นในอนำคต แนวโนม้ในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง กำรสูญเสียส่วนแบ่งตลำด
ท่ีส ำคญัของกิจกำร รวมถึง กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส ำคญัหรือค ำตดัสินของศำลท่ีมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ 
เป็นตน้  

กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งน้ี กระแสเงินสด
ประมำณกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้มูลกำรด ำเนินงำนท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัสภำวะตลำดในอนำคต รวมถึงรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์
หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจำก 
ภำวะกำรแข่งขนั แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของรำยได ้โครงสร้ำงตน้ทุน กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำคิดลด ภำวะ
อุตสำหกรรมและภำวะตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีซ่ึงค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกับรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดน้ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใดโดยพิจำรณำถึงก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชำกรศำสตร์ เป็นตน้ ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำถึงอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่วนอตัรำมรณะใช้ขอ้มูลตำรำงอตัรำมรณะท่ีเปิดเผย
ทัว่ไปในประเทศ อยำ่งไรก็ตำมผลประโยชน์หลงักำรเลิกจำ้งงำนท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสิน 

ให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย (ผู ้ร่วมในตลำด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ 

หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณี 

ท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำย 

ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ 

สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรม 

นั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของ 

มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ ำ 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีน ำเสนอดงัตอ่ไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่ำเสมอ ส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
บริษทัมีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัน้ี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

3.2 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ี หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษัทได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้
พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำร
พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่ม ตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำม
เสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงิน และขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับ
เพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหำภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถ
ของลูกหน้ีกำรคำ้ในกำรช ำระหน้ี 

3.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณ  

ตำมเกณฑ ์ดงัน้ี 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ ตำมตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทนุจริงถวัเฉล่ีย 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงำน ตำมรำคำตน้ทนุวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน  

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือรวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ
สินคำ้นั้น กิจกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใช้จ่ำย 

ท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพ่ือให้ขำยสินคำ้นั้น 

3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  
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3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ีเร่ิมแรกของรำยกำรท่ีดินบนัทึกบญัชีตำมรำคำทุน ส่วนอำคำรและอุปกรณ์บนัทึกตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์บริษทั
ก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ยกำรบูรณะ
สถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม นอกจำกน้ีต้นทุนอำจรวมถึงก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรป้องกัน 

ควำมเส่ียงกระแสเงินสดจำกกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงถูกโอนจำก 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนไดโ้ดยปรำศจำก
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบันทึก  

แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

อย่ำงไรก็ตำมบริษทั เลือกท่ีจะแสดงมูลค่ำของท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ในรำคำประเมิน (รำคำตีใหม่) ซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ รำคำท่ีตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกกำรเกณฑ์กำรใช้งำนของ
สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่หกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

กำรประเมินรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีมีกฎหมำยรับรอง เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำคำตำมบัญชี 

ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรประเมินไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน บริษทัมีนโยบำยประเมินรำคำสินทรัพย์ทุกๆ สำม (3) ถึงห้ำ (5) ปี หรือเม่ือรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์
แตกต่ำงจำกรำคำตำมบญัชีอยำ่งมีสำระส ำคญั 

วิธีกำรบนัทึกบญัชีท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรในรำคำตีใหม่ 

ในกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยใ์หม่ หำกสินทรัพยมี์มูลค่ำเพ่ิมขึ้นจะบนัทึกมูลค่ำส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นส่วนเกินทุน 

จำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์โดยสุทธิจำกมูลค่ำท่ีเคยประเมินและเคยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว้เสียก่อน 
และหำกเป็นกรณีท่ีมูลค่ำของสินทรัพย์ลดลงจำกกำรประเมินจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับมูลค่ำ  

ท่ีลดลงเฉพำะจ ำนวนท่ีมำกกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์เคยประเมินไวค้ร้ังก่อน 

ในกรณีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เคยประเมินมูลค่ำ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยจะถือเป็น
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นแลว้จะโอนไปยงัก ำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย ์

ในระหว่ำงท่ีใช้งำนสินทรัพยด์งักล่ำว จะทยอยโอนส่วนเกินทุนบำงส่วนไปยงัก ำไรสะสม ในกรณีน้ีจ ำนวนของ
ส่วนเกินทุนท่ีโอนไปยงัก ำไรสะสม จะเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยท่ี์ตีรำคำใหม่กบัค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณจำกรำคำทุนเดิมของสินทรัพยน์ั้น กำรโอนส่วนเกินทุนจำกกำร      
ตีรำคำสินทรัพยไ์ปยงัก ำไรสะสมไม่ท ำผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั 

ต้นทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น  
และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำ
ตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำเ ส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

 อำคำรและส่วนปรับปรุง    30-50 ปี 

 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือ    5-30 ปี 

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน    5-10 ปี 

 ยำนพำหนะ            5 ปี 

 สินทรัพยอ์ื่นๆ            5 ปี 

3.6 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

บริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำร
บริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
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ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลคำ่
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ต้นทุนกำรท ำรำยกำรของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี
โดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทดงัน้ี 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสด 

ตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้
โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน) อื่น พร้อมกับก ำไรขำดทุนจำก 

อตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

รับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ 

ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้
เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำร  

ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำร  

ในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำก  

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)  อื่น 

ในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 
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กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน) อื่น 

ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุน  

ท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริษทัเป็นผูอ้อกต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำ 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

- หำกบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่นให้กบักิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 

จะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบริษทั
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

- หำกบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจดัประเภท
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 

บำงรำยกำร  

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญำ
ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้
รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำย ุหรือเม่ือบริษทัโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย ์

ทำงกำรเงิน 

กำรดอ้ยค่ำ 

บริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัควำมเป็น
สำระส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทัใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน 

จำกกำรดอ้ยค่ำ 

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ช้ในกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ  

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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3.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยต์ำมบญัชีของบริษทั ไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งำนจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลำเดียวกันขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่
เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นของสินทรัพยเ์ดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อตัรำคิดลด  

ก่อนภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย์  ส ำหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อ่ืน จะพิจำรณำมูลค่ำ 

ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 

ท่ีออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ี
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึง  

ไม่เคยมี กำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

3.9 สัญญาเช่า 

สัญญำเช่ำ – กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ บริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำ  

จะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำ
โดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำย
ช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้น 
และประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ 

ท่ีไดรั้บใด ๆ 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได้ทุกเม่ือ แต่หำก 

อตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

• กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

• จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• รำคำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำ
ดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลว่ำบริษทัจะยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

ในกำรใชวิ้ธีรำคำทุน บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ บริษทัจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำ 

โอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้สะท้อนว่ำบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ บริษัทต้องคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้จำกวนัท่ี 

สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิกำรใชพ้ิจำรณำโดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต 
ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

• กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 

• กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• บริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ บริษทัตอ้ง
รับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม
ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำ
ของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ บริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือขำดทุน 
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สัญญำเช่ำระยะส้ัน และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 

บริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะส้ัน ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำ
ท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ บริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระ 

ตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

3.10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

3.11 เงินกู้ยืม 

เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึ้น เงินกูยื้มวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ย
วิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัจะตดัรำยกำรเงินกูยื้มออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงินเม่ือภำระผูกพนัตำมสัญญำนั้นไดมี้กำรปฏิบติัตำมแลว้
หรือไดถู้กยกเลิกไปหรือส้ินสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส้ินสุดลงหรือท่ีไดโ้อน
ให้กับกิจกำรอ่ืนและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ่ึงรวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีโอนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมำจะรับรู้ 

ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงิน 

3.12  ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

โครงกำรสมทบเงิน 

บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกล
บริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ี
บริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  

มีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงบริษทัถือว่ำเงินชดเชย
ดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
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ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) ส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร 
หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.13 การรับรู้รายได้และต้นทุนขาย 

กำรรับรู้รำยได ้

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ืออ ำนำจควบคุมของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญั
ไดถู้กโอนไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่มีกำรรับรู้รำยไดห้ำกมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์
จำกรำยกำรบญัชีนั้นไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ หรือฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.14 ภาษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร
ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

บริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวน
เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำ
กำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ  
กำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
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3.15 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)       
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีอยูใ่นระหว่ำงปี 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยก ำไร(ขำดทุน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและ
เรียกช ำระแลว้ โดยปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

3.16 เงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในรำยงำนไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

3.17 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ 
และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะเสียทรัพยำกรเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และ
บริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

3.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือบริษทัท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคมุ
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง โดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั            
ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทั  
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4. รายการระหว่างบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั 
ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

4.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่างกนั มีดังนี ้
 (หน่วย : พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2564 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั   

บริษทัอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 37,965 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - (37,965) 

สุทธิ - - 

   

รายการเคล่ือนไหวเงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

ยอดยกมำ  37,965 37,965 

รับช ำระ  (18,510) - 
ตดัจ ำหน่ำย  (19,455) - 
ยอดคงเหลือ  - 37,965 

   

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี   

ยอดยกมำ  37,965 37,965 

โอนกลบั (18,510) - 

ตดัจ ำหน่ำย  (19,455) - 

ยอดคงเหลือ  - 37,965 

   

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

ยอดยกมา  - - 

     กูเ้พ่ิมในระหว่ำงปี 200,000 - 
ยอดคงเหลือ 200,000 - 
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4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มดีังนี ้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 

 (หน่วย : พนับำท) 

 2565 2564 

   

ดอกเบีย้จ่าย   

บริษทัอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,864 - 

   

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 15,102 18,174 

ผลประโยชน์ระยะยำว 1,122 713 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั (1) 16,224 18,887 

(1) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั แสดงรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 

5. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

   (หน่วย:บำท) 
 มูลค่าตามบัญชี 

 

 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน  

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตัด
จ าหน่าย  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  162,621,605  162,621,605 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  123,210,321  123,210,321 

เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ้ำประกนั  -  -  2,000,000  2,000,000 

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565         

เงินกูยื้มระยะสั้น – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  200,000,000  200,000,000 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  200,364,118  200,364,118 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  120,917,954  120,917,954 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมีมูลค่ำใกลเ้คียงมูลค่ำยติุธรรม 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

- ลูกหน้ีกำรคำ้   34,447,307  81,092,354 

- ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   88,763,014  39,825,600 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  123,210,321  120,917,954 

บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ   

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีอยูใ่นก ำหนดช ำระ 16,880,486 44,277,153 

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี   

ไม่เกิน 3 เดือน  4,413,305 25,574,473 

3-6 เดือน  909,184  - 

รวม 22,202,975 69,851,626 

ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ   

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีอยูใ่นก ำหนดช ำระ 6,800,859 6,009,725 

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี   

ไม่เกิน 3 เดือน 625,825 - 
รวม 7,426,684 6,009,725 

   

ตัว๋เงินรับ 4,817,648 5,231,003 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 34,447,307 81,092,354 
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 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  15,054,569  15,741,829 

ลูกหน้ีกรมศุลกำกร  3,540,778  1,866,507 

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้   50,354,074  3,210,414 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ  19,127,331  18,445,764 

รำยไดค้ำ้งรับ  401,435  502,825 

อื่นๆ   284,827  58,261 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  88,763,014  39,825,600 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ   123,210,321  120,917,954 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

สินคำ้ส ำเร็จรูป  110,021,907  79,855,277 

งำนระหว่ำงท ำ  2,341,689  8,055,241 

วตัถุดิบ  128,327,916  89,605,609 

บรรจุภณัฑ ์  11,277,926  12,651,682 

วตัถุดิบระหว่ำงทำง  6,989,532  27,429,449 

      รวม  258,958,970  217,597,258 

หกั ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำย  (35,260,724) (293,305) 
สุทธิ  223,698,246  217,303,953 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำยมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงปี ดงัน้ี  

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ยอดยกมำตน้ปี  293,305 66,250 

เพ่ิมขึ้น 34,967,419 227,055 

ยอดคงเหลือส้ินปี  35,260,724 293,305 
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8. เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 45,593,886 45,593,886 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (45,593,886) (45,593,886) 

สุทธิ - - 

เกิดจำกควำมตอ้งกำรท่ีจะขยำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ จึงไดร่้วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ิน โดยเบ้ืองตน้ไดท้ดรอง
จ่ำยซ้ือท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส ำหรับก่อสร้ำงโรงงำน แต่ยงัไม่ทนัท่ีจะก่อสร้ำงโรงงำนไดเ้กิดขอ้พิพำท จึงไดมี้กำรเจรจำ
และฟ้องร้องขอเงินคืนอนัเน่ืองจำกกำรผิดสัญญำลงทุน บริษทัจึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนเต็มจ ำนวนเงินทดรองจ่ำยน้ี
แลว้ 

ต่อมำบริษทั ไดมี้กำรว่ำจำ้งส ำนักกฎหมำยใหม่ท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น แทนส ำนักกฎหมำยเดิม เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ 

จึงไดท้รำบขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมว่ำกำรร่วมลงทุนขำ้งตน้ไดมี้กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ และเงินทดรองจ่ำยดงักล่ำว
ได้นับเป็นกำรช ำระค่ำหุ้นแล้วน ำไปซ้ือท่ีดินในนำมนิติบุคคลท่ีร่วมลงทุนน้ี แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนน้ี 

ศำลทอ้งถ่ินก็ไดต้ดัสินให้เป็นบริษทัลม้ละลำยไปแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกำรช ำระบญัชี 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถูกพทัิกษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธ ิ

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

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

ช่ือบริษทั 

ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

31 

ธนัวำคม 
2565 

31 

ธนัวำคม 

2564 

31 

ธนัวำคม 
2565 

31 

ธนัวำคม 
2564 

31  

ธนัวำคม 
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       - - 

บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) –TCI 

บริษทัหยุดกำรค ำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) - TCI เน่ืองจำก 

บริษทัร่วมดังกล่ำวมีปัญหำดำ้นเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจ ำนวนมำก 

บริษทัจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำท่ีลงทุน (ศูนย)์ และในวิธีรำคำทุน บริษทัได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

ดงักล่ำวเตม็จ ำนวน (1,519 ลำ้นบำท) 

เม่ือวันท่ี 22 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด และเม่ือวันท่ี 18 มกรำคม 2560 

ศำลลม้ละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษทัร่วมดงักล่ำวลม้ละลำย 
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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 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียมียอดคงเหลือในบญัชีสุทธิเท่ำกบัศูนย ์และงบกำรเงินท่ีแสดงตำมวิธีส่วน 

ไดเ้สียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 มีรำยกำรและจ ำนวนเงินเช่นเดียวกบังบกำรเงินในงวดบญัชี
เดียวกนั 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

    สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่ำเงินลงทุน  

(หน่วย : พนับำท) 

บริษทั 

ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช ำระ
แลว้ 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2565 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

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  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

   

  

 

(37,487) 

 

(37,487) 

สุทธิ      - - 
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11. ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 

 (หน่วย: บำท) 

ราคาทุน :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 237,587,153 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 237,587,153 

  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 552,962,347 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 552,962,347 

  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 790,549,500 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 790,549,500 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมิน
รำคำอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบบั
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6,13  และ 16 พฤศจิกำยน 2563  
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12. อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน-สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

        (หน่วย: บำท) 

 

อำคำร และ 

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

อะไหล่และ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 453,679,913 2,691,511,657 54,407,069 27,745,294 491,024 125,717,558 74,999 3,353,627,514 

ซ้ือเพ่ิม  1,091,062   4,045,000   986,356   3,010,203  -  16,556,343   6,503,963   32,192,927  

จ ำหน่ำย - - - (90,100) - - - (90,100) 
ตดัจ ำหน่ำย -     (2,546,512)  (1,931,073)  (1,744,298) -  (4,234,974) -  (10,456,857) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  454,770,975   2,693,010,145   53,462,352   28,921,099   491,024   138,038,927   6,578,962   3,375,273,484  

         

ค่าเส่ือมราคาสะสม-ราคาทุน :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (376,060,012) (2,364,126,759) (52,313,985) (25,259,029) (491,023) (8,382,883) -    (2,826,633,691) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (3,863,467)  (10,352,079)  (858,175)  (994,894)  -     (13,004,227)  -     (29,072,842) 

จ ำหน่ำย  -     -     -     90,098   -     -     -     90,098  

ตดัจ ำหน่ำย  -     2,517,831   1,930,653   1,744,242   -     4,223,335   -     10,416,061  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  (379,923,479)  (2,371,961,007)  (51,241,507)  (24,419,583)  (491,023)  (17,163,775)  -     (2,845,200,374) 

         

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 471,799,665 736,656,656 -    -    -    -    -    1,208,456,321 

ลดลง  -     (694,860)  -     -     -     -     -     (694,860) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  471,799,665   735,961,796   -     -     -     -     -     1,207,761,461  
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        (หน่วย: บำท) 

 

อำคำร และ 

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

อะไหล่และ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – ผลต่างจากการ       

ตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (23,941,129) (127,675,218) - - - - - (151,616,347) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   (22,066,950)  (117,633,549)  -     -     -     -     -     (139,700,499) 

ตดัจ ำหน่ำย -  225,508  -     -     -     -     -     225,508 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  (46,008,079)  (245,083,259)  -     -     -     -     -     (291,091,338) 

         

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -    -    -    -    -    (4,942,760) -    (4,942,760) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 -    -    -    -    -    (4,942,760) -    (4,942,760) 

         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 525,478,437 936,366,336 2,093,084 2,486,265 1 112,391,915 74,999 1,578,891,037 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  500,639,082   811,927,675   2,220,845   4,501,516   1   115,932,392   6,578,962   1,441,800,473  

        

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 25,768,341 127,870,140 1,844,020 396,529 -    7,246,732 -    163,125,762 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  25,930,417  127,985,628  858,175  994,894   -     13,004,227   -     168,773,341  

 

 



บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วันที่ 31 ธันวำคม 2565 

31 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 แสดงรวมเป็นตน้ทุนขำยจ ำนวน 54.53 ลำ้นบำท และ 
31.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ แสดงรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 114.24 ลำ้นบำท และ 131.67 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัมีอำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำครบมูลค่ำแลว้แต่ใชง้ำนอยู่
โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 148.32 ลำ้นบำท และ 148.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 อำคำรและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำน
ของผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) ดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) ตำมรำยงำน
ฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6,13 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับอำคำร) และ วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 
2563 (ส ำหรับเคร่ืองจกัร) 

13. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน-สุทธ ิ

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอื่นๆ รวม 

ราคาทุน :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 74,005,000 - 671,547,222 745,552,222 

เพ่ิมขึ้น - 300,000 - 300,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  74,005,000   300,000   671,547,222   745,852,222  

    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - (489,388,974) (489,388,974) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -     (822)  (10,814,813)  (10,815,635) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  -     (822)  (500,203,787)  (500,204,609) 

    

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - (34,870,422) (34,870,422) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  -     -     (34,870,422)  (34,870,422) 

    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 74,005,000 - 147,287,826 221,292,826 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  74,005,000   299,178   136,473,013   210,777,191  

    

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในงบก าไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จ : 

    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - 10,814,811 10,814,811 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  -     822   10,814,813  10,815,635  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใดใ้ช้ด ำเนินงำนรำคำทุน 74.01 ลำ้นบำท และ 671.55 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ 
จ ำกัด) ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับท่ีดิน) และวนัท่ี 9 

พฤศจิกำยน2563 (ส ำหรับเคร่ืองจกัร) ตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และวิธีตน้ทุน (Cost approach) 

ตำมล ำดบั และมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองจกัร จ ำนวน 34.87 ลำ้นบำท 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธ ิ

 
 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2565  31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
   

ยำนพำหนะ  4,208,794   4,164,129 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ   68,207 
 477,453 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน  333,500  
 555,833 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ  4,610,501   5,197,415 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวียน  1,515,097   1,584,239 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  3,261,575   3,706,712 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ  4,776,672   5,290,951 

รำยกำรเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 

 (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงิน 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  5,197,415 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- เพ่ิมขึ้น  1,158,749 

หกั : ค่ำเส่ือมรำคำ  (1,745,663) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  4,610,501 
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15. หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 1,858,512 1,097,677 

อำคำรและอุปกรณ์ 86,493,366 88,723,026 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 293,926,494 321,960,464 

รวม 382,278,372 411,781,167 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรวมท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
  บนัทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได)้ใน  

 

 

ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2565 

(ก ำไร) หรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2565 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 1,098  761   -     1,859  

อำคำรและอุปกรณ์ 88,723 (2,230)  -     86,493  

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 321,961 (28,034)  -     293,927  

รวม 411,782 (29,503)  -     382,279  

 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
  บนัทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได)้ใน  

 

 

ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2564 

(ก ำไร) หรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 98 1,000 - 1,098 

อำคำรและอุปกรณ์ 89,333 (610) - 88,723 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 349,910 (27,949) - 321,961 

รวม 439,341 (27,559) - 411,782 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี และขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 522.67 ล้ำนบำท และ 508.20 ล้ำนบำทตำมล ำดับ  
โดยบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตัดบญัชีก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี  
มำกเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีมำหกัได ้รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ส ำรองกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน  320,812,429  328,405,463 

ส ำรองกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยถ์ำวร  7,962,636  7,962,636 

ส ำรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน  3,476,937  2,703,158 

ส ำรองกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยอ์ื่นๆ  505,652  492,666 

ยอดขำดทุนยกไป     189,913,685 168,632,498 

รวม 522,671,339 508,196,421 

ขำดทุนทำงภำษีจะส้ินอำยุในปี 2565 - 2570 ผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีท่ียงัไม่ส้ินอำยุตำมกฎหมำยเก่ียวกับ 

ภำษีเงินได้ ปัจจุบนั บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รำยกำรดงักล่ำวเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกมีผลขำดทุน
สะสมยกมำ 

16. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ผู ้เ ช่ียวชำญอิสระรำยหน่ึงได้ท ำกำรประเมินภำระหน้ีสินท่ีต้องจ่ำยส ำหรับผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ของพนักงำนโดยใช้วิธีกำร Projected unit credit ซ่ึงบริษทัได้ตั้งหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือ     
ออกจำกงำน และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  

 (หน่วย : บำท )  
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือออกจำกงำน 16,243,565 12,484,210 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น -  เงินรำงวลั 1,141,119 1,031,579 

รวม  17,384,684 13,515,789 

หกั ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (392,559) (255,000) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 16,992,125 13,260,789 
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ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย : บำท ) 
 2565 2564 

 ผลประโยชน์
เม่ือออก            
จำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น รวม 

ผลประโยชน์
เม่ือออก            
จำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น รวม 

ผลประโยชน์พนกังำน ณ 1 มกรำคม 12,484,210 1,031,579 13,515,789 12,090,874 -    12,090,874 

รับรู้ในก าไรขาดทุน       

ตน้ทุนในอดีต และผล(ก ำไร)หรือขำดทุน
ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์  -     -     -    157,659 1,028,821 

 

1,186,480 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  3,525,931   300,400   3,826,331  2,342,262 218,518 2,560,780 

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั  233,424   19,140   252,564  186,176 19,240 205,416 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 239,985 - 239,985 - - - 

 3,999,340 319,540 4,318,880 2,686,097 1,266,579 3,952,676 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - - - (1,755,001) -    

 

(1,755,001) 

อ่ืน ๆ       

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี  (239,985)     (210,000)  (449,985) (537,760) (235,000) (772,760) 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   16,243,565   1,141,119   17,384,684  12,484,210 1,031,579 13,515,789 

 

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน เกิดขึ้นจำก 

 (หน่วย : บำท ) 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ขอ้สมมติดา้นการเงิน - 835,237 

ขอ้สมมติดา้นประชากร - 251,083 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ - (2,841,321) 

รวม - (1,755,001) 

สมมติฐำนตำมเกณฑค์ณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial basis) 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.87 1.87 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละต่อปี) 3 3 

อำยคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 ผลประโยชน์

เม่ือออก       
จำกงำน 

 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

ผลประโยชน์
เม่ือออก       
จำกงำน 

 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 1 )  (1,282,506)  (60,837)  1,441,012   67,147  

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (+/- ร้อยละ 1)  1,661,568   -     (1,492,862)  -    

อำยคุรบเกษียณ (+/- 1 ปี)  90,858   2,752   (90,310)  (2,749) 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์ 

พนักงำน เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่น 

ซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 ผลประโยชน์      

เม่ือออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

 

รวม 

ภำยใน 1 ปี  267,559   125,000   392,559  

มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี  9,899,740   1,690,000   11,589,740  

เกินกว่ำ 5 ปี  103,856,004   11,355,000   115,211,004  
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17. ทุนเรือนหุ้น 

 (หน่วย : บำท) 
 จ ำนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน  

ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2564 20,475,000,000 

ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2565 20,475,000,000 

  

ทุนท่ีออกและเรียกรับช าระแล้ว  

ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2564 16,826,223,539 

ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2565 16,826,223,539 

  

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (13,264,915,008) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 (13,264,915,008) 

18. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

18.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั คร้ังท่ี 1 (TFI-W1) ของบริษทัไดรั้บอนุญำตให้เร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์     
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 เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ

สิทธิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) ของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอตัรำส่วน 2 หุ้น
สำมญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (2:1) โดยไม่คิดมูลค่ำ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้นสำมญัใหม่ และรำคำ
กำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 0.15 บำทต่อหุ้น รวมจ ำนวนไม่
เกิน 6,142,499,996 หน่วย กรณีมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนของกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวให้ปัดเศษทิ้งทั้งจ ำนวน และในกรณีท่ีมี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรรบริษทัจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวต่อไป 
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18.2 ยอดคงเหลือ 

 (หน่วย: ลา้นหน่วย) 
 31 ธนัวาคม 2565 

จ ำนวนให้สิทธิกำรซ้ือหุ้นท้ังหมด 6,142 

จ านวนการใชสิ้ทธิสะสมตน้ปี (2,494) 

หกั จ านวนท่ีใชสิ้ทธิระหว่างปี - 

จ านวนการใชสิ้ทธิสะสมปลายปี (2,494) 

จ ำนวนให้สิทธิกำรซ้ือหุ้นคงเหลือ 3,648 

19. รายได้อ่ืน 

รำยไดอ้ืน่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 2565 2564 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 4,620,869 615,207 

ดอกเบ้ียรับ 481,484 114,749 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  15,073 9,496 

รำยไดจ้ำกกำรโอนกลบัค่ำเผื่อผลขำดทนุ 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,510,305 - 
รำยไดอ้ื่น 12,861,132 8,310,003 

รวม 36,488,863 9,049,455 
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20. ภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำว (29,502,794) (27,559,391) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (29,502,794) (27,559,391) 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไร(ขำดทุน) ทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี  
 (หน่วย : บำท) 

 2565 2564 

ก ำไร(ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (355,098,948) (269,345,559) 

   

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20% 20% 

ก ำไร(ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (71,019,790) (53,869,112) 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ :    

ค่ำใชจ้่ำย/ (รำยได)้ ท่ีไม่ถือเป็นรำยจ่ำย(รำยได)้ทำงภำษี   (2,707,805) 830,723 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิม  (152,887) (231,455) 

ผลกระทบจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์ 12,986 45,126 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์ 44,364,702 25,665,327 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน (29,502,794) (27,559,391) 

กำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร ฉบับท่ี  42 พ.ศ.2559 ลงวันท่ี  3 มีนำคม พ.ศ.2559 ให้ลดอัตรำ 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 

เป็นตน้ไป 
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21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ค  ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) 
ส ำหรับปีหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2565 2564 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (326) (242) 

จ ำนวนหุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน)  
 (หน่วย : ลำ้นหุ้น) 

 2565 2564 

จ ำนวนหุน้สำมญัคงเหลือ ณ 1 มกรำคม 16,826 14,333 

ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - 1,326 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีมอียู่ในระหว่างปีตามวิธ ี

     ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(ขั้นพื้นฐาน) 16,826 15,659 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุ้น) (0.019) (0.015) 

22. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ค  ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 

หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวดและปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือ
หุ้น 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2565 2564 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (326) (242) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 (หน่วย: ลา้นหุ้น) 
 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 16,826 15,659 

บวก กำรปรับปรุงใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 912 1,982 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชค้  ำนวณ 17,738 17,641 

   

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุ้น) (0.018) (0.014) 
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23. การเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 

กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ บริษัทผลิตและจ ำหน่ำยฟิล์ม 

แต่ด ำเนินธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่นๆ ยอดขำยฟิล์ม 

แยกตำมภูมิศำสตร์ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2565 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  - ในประเทศ 342 226 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  - ต่ำงประเทศ   

 ทวีปเอเชีย 300 60 

 ทวีปยโุรป 5 - 

 ทวีปอเมริกำ 7 4 

 อื่น ๆ 147 12 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 801 302 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 2565 2564 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 107,858,517  71,146,672 

ค่ำเส่ือมรำคำ 181,334,639  175,343,474 

รำยจ่ำยตดับญัชี 15,165,922  4,850,124 

ค่ำใชจ้่ำยโรงงำนหยดุกำรผลิต 157,708,997  155,267,116 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 696,823,009  295,335,524 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ (24,387,541) (87,549,103) 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและวสัดุส้ินเปลือง 510,148  7,396 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (15,073) (9,496) 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสินคำ้ อะไหล่ และวสัดุเส่ือมสภำพ 34,966,812  227,055 

ขำดทนุจำกภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยไม่ขอคืน 155,834  191,016 
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัไดมี้กำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงใน
วงเงิน 40 ลำ้นบำท  ค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 2 ลำ้นบำท  

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกับกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียและอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  
ในตลำดและจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซ่ึงบริษัทจะพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม  

เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไร  

หรือเพื่อกำรคำ้ 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
บริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกัน ซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ 
มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ียมีนอ้ย ดงันั้นบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) จึงไม่ไดท้  ำสัญญำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว  
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 (หน่วย : บำท)  
  

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตำมรำคำ
ตลำด 

 

ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย 

 

รวม 
 

อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี)  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11,238 11,223 2,093,218 148,251,173 160,517,149 52,101,722 162,621,605 200,364,118 0.15 – 0.50 % 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - 123,210,321 120,917,954 123,210,321 120,917,954 - 

เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั  2,000,000 - - - - - 2,000,000 - 0.50% 

          

หนีสิ้นทางการเงิน          

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - 34,361,039 48,264,330 34,361,039 48,264,330 - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 200,000,000 - - - 200,000,000 - MOR- 1% ของธนำคำร
พำณิชยแ์ห่งหน่ึง 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ กำรน ำเขำ้วตัถุดิบ เน่ืองจำกรำยกำรทำง
ธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนั) 
 สกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

สินทรัพย ์ เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 183 43 

หน้ีสิน เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 30 236 

 เงินยโูร - 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ จ านวน 0.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่สำมำรถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ี
ให้ไวก้ับบริษทัอย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทั มีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ีระมัดระวงั นอกจำกน้ีลูกหน้ีของบริษัท
ประกอบดว้ยลูกหน้ีหลำยรำย ดงันั้นบริษทั จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ี 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ก) สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน ได้แก่ เงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงมูลค่ำยติุธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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27. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนและ
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึงล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 มูลค่าราคาทุน
(สุทธิ) 

มูลค่ายติุธรรม (สุทธิ) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า 

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 238 - 791 - 791 

อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 396 - - 1,312 1,312 

รวม 634 - 791 1,312 2,103 

 

 (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 าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างปี 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์(ขอ้มูลระดบั 2 และ ระดบั 3) ไดมี้กำรประมำณขึ้นโดยใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 2)  วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

อำคำร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 3) วิธีตน้ทุน (Cost Approach) 
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ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั
และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย
ออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งน ำมำใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 12/2565 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกำรท ำสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ี
ส ำนักงำนกบับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั ทั้งน้ี ระยะเวลำของสัญญำให้เช่ำ
พ้ืนท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2566 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2568 มูลค่ำรวมทั้งสัญญำจ ำนวน 11.80 ลำ้นบำท  

29. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) แลว้เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2566 


