(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2555
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงิน ระหว่างกาลนี้ จ ัด ทาขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิ น ระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่ นาเสนอครั้ งล่าสุ ด
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ให้ข ้อมูลที่ นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้ร ายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
งบการเงิ น ระหว่ างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.2

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ ที่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่ อง
ส่วนงานดาเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

1.3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษ ัทฯมีรายการธุรกิจที่ สาคัญกับ บุคคลหรื อกิจ การที่ เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ต ามที่ ตกลงกัน ระหว่างบริ ษ ัทฯและบุค คลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2555
2554
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำร
ที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อวัตถุดิบ
ค่าบริ การจ่าย

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2555
2554

2
138

2
182

13
454

5
520

1

3

3

4

นโยบายการกาหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซึ่ งอ้างอิงตามราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและ
ราคาทีต่ กลงร่ วมกัน

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2555 และวัน ที่
31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2555
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 3)
บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด
อื่น ๆ
รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแล้ว)

5,767

1,802

5,718

3,386

191,897
7,865
205,480

148,952
8,569
160,907

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษ ัทฯมีค่ าใช้จ่ายสาหรั บ
ผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจานวน 5 ล้านบาท และจานวน 15 ล้านบาท
ตามลาดับ (2554: จานวน 5 ล้านบาท และจานวน 14 ล้านบาท ตามลาดับ)
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่
30 กันยายน 2555
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแล้ว)

1,978

1,802

3,789
5,767

1,802

311,284

262,273

71,176
123
3
456
383,042
(531)
382,511
388,278
1,333
389,611

44,210
1,403
3
708
308,597
(708)
307,889
309,691
561
310,252

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้ รับ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ สาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
5,649

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก: โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555
5.

3,742
(3,142)
6,249

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
360,897
1,680

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
บวก: ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
หัก: จาหน่าย/ตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555
6.

(504)
(14,436)
347,637

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ นื่
30 กันยายน 2555
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

203,125
148,143
2,355
13,010
23,703
390,336

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแล้ว)
156,669
109,065
4,238
13,222
24,157
307,351
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
โครงการ
โครงการเงินรางวัล
เงินชดเชยพนักงาน
การปฏิบตั งิ าน
เมื่อออกจากงาน ครบกาหนดระยะเวลา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
10,734
1,170
รับรู ้เพิ่มระหว่างงวด
836
120
11,570
1,290
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555

8.

รวม
11,904
956
12,860

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินสินเชื่อที่บริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงินในวงเงิน 245 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: จานวน
245 ล้านบาท) ค้ าประกันโดย
ก) การจานา/จานองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุนจานวน 183 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2554: จานวน 183 ล้านบาท)
ข) การจานาเงินฝากประจาระยะเวลา 12 เดือน (สาหรับวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร)

9.

ภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวดคานวณขึ้นโดยการคูณกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดด้วยอัตรา
ภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ได้ประมาณไว้

10.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจาหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริ ลิค (Acrylic)
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และแผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene)
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่ละชนิ ดถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็ นหน่ วยงานธุรกิจ
ส่วนงานเดียว

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายได้จ ากการขายและรายได้ค่าบริ ก ารแยกตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ข องบริ ษทั ฯสาหรั บ งวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 มีดงั ต่อไปนี้

ประเทศไทย
ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป
อื่น ๆ
รวม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2555
2554
251
236
62
87
45
50
15
22
7
13
380
408

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2555
2554
797
821
204
191
83
117
53
74
17
26
1,154
1,229

เนื่องจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ใช้สินทรัพย์และหนี้สินที่ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกัน บริ ษทั ฯจึง
ไม่ได้จดั สรรต้นทุนขายและบริ การและสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างส่วนงานทางภูมิศาสตร์เหล่านี้
11.

เงินปันผลจ่ำย
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
เงินปันผลประจาปี
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี 2554
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สาหรับปี 2555
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
รวมเงินปันผล
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
เงินปันผลประจาปี
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี 2553
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

55

4.5

24
79

2.0
6.5

49

4.0

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้

12.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสัญญำเช่ ำดำเนินงำนและสัญญำบริกำร
บริ ษ ัทฯมีภาระผูก พัน อัน เกี่ ยวเนื่ องกับการทาสัญญาเช่าด าเนิ นงานที่ เกี่ยวข้องกับการเช่า อาคาร
และสัญญาจ้างบริ การต่าง ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่ า
ดาเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

4
1

12.2 หนังสือคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเพื่อ
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ เป็ นจานวนเงิน 7 ล้านบาท
13.

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
4.4
เหรี ยญออสเตรเลีย
0.7
เยน
ยูโร
-

หนี้สินทางการเงิน
(ล้าน)
0.4
9.7
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.8288
32.2332
0.3977
39.8453

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

14.

จานวนเงิน
(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่ วยเงินตราต่างประเทศ)

2.1

30.9575 - 31.8275

กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2555
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