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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2555  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล           
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน         
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ            
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ 
เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย            
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2555 2554 2555 2554  
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำร   
ที่เก่ียวข้องกัน 

     

ขายสินคา้ 2 2 13 5 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ 138 182 454 520 ราคาที่ตกลงร่วมกนั                   

ซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 1 3 3 4 ราคาตามสัญญาและ                  

ราคาทีต่กลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 30 กันยายน 2555 และวันท่ี                          
31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 5,767 1,802 
   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 5,718 3,386 
บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั   
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ  ากดั 191,897 148,952 
อ่ืน ๆ 7,865 8,569 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 205,480 160,907 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท และจ านวน 15 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2554: จ  านวน 5 ลา้นบาท และจ านวน 14 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,978 1,802 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,789 - 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,767 1,802 
   
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 311,284 262,273 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  71,176 44,210 
 3 - 6 เดือน 123 1,403 
 6 - 12 เดือน 3 3 
 มากกว่า 12 เดือน 456 708 
รวม 383,042 308,597 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (531) (708) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 382,511 307,889 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 388,278 309,691 
ลูกหนีอ้ืน่ 1,333 561 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 389,611 310,252 
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4. รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 5,649 
บวก:  รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 3,742 
หกั:  โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด (3,142) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 6,249 

5. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 360,897 
บวก: ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 1,680 
หกั:  จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่ายระหว่างงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี  
  ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย (504) 
  ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (14,436) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 347,637 

6. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203,125 156,669 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 148,143 109,065 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,355 4,238 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,010 13,222 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,703 24,157 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 390,336 307,351 
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7. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 โครงการ                            

เงินชดเชยพนกังาน             
เม่ือออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั    
การปฏิบติังาน          

ครบก าหนดระยะเวลา รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 10,734 1,170 11,904 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 836 120 956 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 11,570 1,290 12,860 

8. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 245 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: จ  านวน 
245 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดย 

ก) การจ าน า/จ  านองท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 183 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2554: จ  านวน 183 ลา้นบาท)  

ข) การจ าน าเงินฝากประจ าระยะเวลา 12 เดือน (ส าหรับวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร) 

9. ภำษีเงินได้นิตบุิคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดค านวณข้ึนโดยการคูณก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดดว้ยอตัรา
ภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีไดป้ระมาณไว ้

10. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายแผน่พลาสติกอะคริลิค (Acrylic) 
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และแผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene) 
ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีแต่ละชนิดถือเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงถือเป็นหน่วยงานธุรกิจ
ส่วนงานเดียว 
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 รายไดจ้ากการขายและรายได้ค่าบริการแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษทัฯส าหรับงวด     
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2555 2554 2555 2554 
ประเทศไทย 251 236 797 821 
ประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย 62 87 204 191 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 45 50 83 117 
ประเทศในทวีปยโุรป 15 22 53 74 
อ่ืน ๆ 7 13 17 26 
รวม 380 408 1,154 1,229 

 เน่ืองจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ีใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีก่อใหเ้กิดรายไดร่้วมกนั บริษทัฯจึง
ไม่ไดจ้ดัสรรตน้ทุนขายและบริการและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างส่วนงานทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ี 

11. เงินปันผลจ่ำย 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 บริษทัฯไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555   
เงินปันผลประจ าปี  
ส าหรับปี 2554 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้            
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2555 55 4.5 

เงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 24 2.0 

รวมเงินปันผล  79 6.5 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554   
เงินปันผลประจ าปี       
ส าหรับปี 2553 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้            
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2554 49 4.0 
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12. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

12.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร  

 บริษัทฯมีภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าอาคาร      
และสญัญาจา้งบริการต่าง ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2555 บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระภายใน  
ภายใน 1 ปี 4 
1 ถึง 5 ปี 1 

12.2 หนังสือค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเพื่อ            
ค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท  

13. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลีย่                          
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.4 0.4 30.8288 
เหรียญออสเตรเลีย 0.7 - 32.2332 
เยน - 9.7 0.3977 
ยูโร - 0.1 39.8453 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 
สัญญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ   
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 30.9575 - 31.8275 

14. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2555 


