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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2556  

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 กำรปฏิบัตติำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ในระหว่ำงงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
ภาษีเงินได ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบับน้ีก  าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกล่าวในไตรมาสปัจจุบันและปรับยอ้นหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับัญชีมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีท าให้บริษัทฯมีก  าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
31 มีนาคม 2556 เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.2 ลา้นบาท (0.002 บาทต่อหุ้น) (2555: ลดลงจ านวน 1 ลา้นบาท 
(0.008 บาทต่อหุ้น)) ส่วนผลกระทบสะสมต่อก าไรสะสมยกมาแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน        
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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1.3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก  าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะ
ไม่มีก  าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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2. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม ่

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบติั 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 
 2556 2555  
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ขายสินคา้ 2 4 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ 159 155 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 1 1 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 31 มีนาคม 2556 และวันท่ี                          
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 1,671 6,229 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 4,121 5,607 
บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั   
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ  ากดั 196,085 170,218 
อ่ืน ๆ 11,078 10,427 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 211,284 186,252 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายส าหรับผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท (2555: จ  านวน 5 ลา้นบาท) 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ – กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,671 4,213 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 2,016 
รวมลกูหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,671 6,229 

   
ลูกหนีก้ำรค้ำ – กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 356,475 293,204 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  21,083 75,555 
 3 - 6 เดือน 1,375 948 
 6 - 12 เดือน 570 - 
รวมลกูหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 379,503 369,707 
รวมลกูหน้ีการคา้  381,174 375,936 
ลูกหนีอ้ืน่ 907 1,014 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 382,081 376,950 
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5. รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 6,866 
บวก:  รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 3,412 
หกั:  โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด (1,672) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 8,606 

6. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 376,550 
บวก: ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด – ราคาทุน 10,703 
หกั: ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,280) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 382,973 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210,048 183,667 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 165,308 163,779 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,236 2,585 
เจา้หน้ีอ่ืน 39,121 38,004 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,089 30,148 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 435,802 418,183 
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8. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 โครงการ                            

เงินชดเชยพนกังาน             
เม่ือออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั    
การปฏิบติังาน          

ครบก าหนดระยะเวลา รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 12,285 1,256 13,541 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 610 92 702 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 12,895 1,348 14,243 

9. วงเงินสินเช่ือ 

 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 238 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: จ  านวน 
238 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดย 

ก) การจ าน า/จ  านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 77 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2555: จ  านวน 77 ลา้นบาท)  

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

10. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 4,396 9,510 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (197) 1,020 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,199 10,530 
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11.    ก ำไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด  

 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษัทฯจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ปัจจุบัน 
บริษทัฯอยูใ่นระหว่างการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชย ์ดงันั้นจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดคือจ านวนหุ้นสามญัภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดย   
ถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 16,668 34,309 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 121,500 121,500 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.14 0.28 

12. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายแผน่พลาสติกอะคริลิค (Acrylic) 
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และแผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene) 
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีแต่ละชนิดถือเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นหน่วยงาน
ด าเนินงานส่วนงานเดียว 

 รายไดจ้ากการขายและรายได้ค่าบริการแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษทัฯส าหรับงวด     
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2556 2555 
ส่วนงานในทวีปเอเชีย 337 310 
ส่วนงานในทวีปอ่ืน 53 58 
รวม 390 368 

 เน่ืองจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ีใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีก่อใหเ้กิดรายไดร่้วมกนั บริษทัฯจึง
ไม่ไดจ้ดัสรรตน้ทุนขายและบริการและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างส่วนงานทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ี 
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13. เงินปันผล 

 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
จากก าไรของปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 7 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 85 ลา้นบาท ซ่ึง
ในจ านวนน้ีบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 2 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
24 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลท่ีบริษทัฯตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 5 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 61 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายและบนัทึกเงินปันผลดงักล่าวในไตรมาสท่ี
สองของปีปัจจุบนั 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท                     
(31 ธนัวาคม 2555: จ  านวน 0.3 ลา้นบาท) อนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

14.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร  

 บริษัทฯมีภาระผูกพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าอาคาร      
และสญัญาจา้งบริการต่าง ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
จ่ายช าระภายใน   
ภายใน 1 ปี 2 3 
1 ถึง 5 ปี 1 1 

14.3 หนังสือค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเพื่อ            
ค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ เป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: จ านวน 7 ลา้นบาท) 
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15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                           

 ณ วนัท่ี                  
31 มีนาคม 2556 

ณ วนัท่ี                
31 ธันวาคม  2555 

ณ วนัท่ี                  
31 มีนาคม 2556 

ณ วนัท่ี                   
31 ธันวาคม  2555 

ณ วนัท่ี                  
31 มีนาคม 2556 

ณ วนัท่ี             
31 ธันวาคม 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.9 2.7 0.4 0.5 29.3085 30.6316 
เหรียญออสเตรเลีย 0.7 0.6 - - 30.5162 31.7757 
เยน - - 9.8 0.1 0.3115 0.3545 
ยโูร - - 0.1 6.6 37.5712 40.5563 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 

สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.6 29.7250 - 29.9352 กรกฎาคมถึงสิงหาคม 2556  
    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 30.7125 - 30.7325 เมษายนถึงพฤษภาคม 2556 

16. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2556 


