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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2556  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท า ข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล           
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้แสดงรายการใน         
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ            
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น          
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มลูท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 กำรปฏิบัตติำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ในระหว่ำงงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วย เห ลือจาก รัฐบาล  - กรณี ท่ีไม่มี คว าม เ ก่ี ยวข้องอย่า ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ี

ตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ     

ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี   

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก  าหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนด บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2556 และปรับยอ้นหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษัทฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ       
ตดับญัชีมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีท าให้บริษัทฯมีก  าไรส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.3 ล้านบาท (0.002 บาทต่อหุ้น) และจ านวน 0.5 ลา้นบาท      
(0.004 บาทต่อหุ้น) ตามล าดบั (2555: ก  าไรเพ่ิมข้ึนจ านวน 0.1 ลา้นบาท (0.0005 บาทต่อหุ้น) และก าไร
ลดลงจ านวน 1 ลา้นบาท (0.008 บาทต่อหุน้) ตามล าดบั) ส่วนผลกระทบสะสมต่อก าไรสะสมยกมาแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษีเงิน
ได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก  าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก  าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด
ปัจจุบนั ใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 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 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินเมื่อน ามาถือปฏิบติั 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำร   
ที่เก่ียวข้องกัน 

     

ขายสินคา้ 1 7 6 11 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ 128 162 287 317 ราคาที่ตกลงร่วมกนั                   

ซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 1 1 3 2 ราคาตามสัญญาและ                  

ราคาทีต่กลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่ างบริษัทฯและกิจการท่ี เ ก่ี ยวข้องกัน  ณ ว ัน ท่ี 30  มิ ถุนายน  2556  และวัน ท่ี                          
31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั) 964 6,229 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั) 4,644 5,607 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัร่วมกนั)   
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ  ากดั 173,794 170,218 
อ่ืน ๆ 10,652 10,427 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 189,090 186,252 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท และจ านวน 11 ล้านบาท 
ตามล าดบั (2555: จ  านวน 5 ลา้นบาท และจ านวน 10 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 964 4,213 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  - 2,016 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 964 6,229 
   
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 282,918 293,204 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  71,843 75,555 
   3 - 6 เดือน 205 948 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 354,966 369,707 
รวมลกูหน้ีการคา้  355,930 375,936 
ลูกหนีอ้ืน่ 729 1,014 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 356,659 376,950 
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5. รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวด             
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 6,866 
บวก:  รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 3,570 
หกั:  โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหว่างงวด (3,262) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2556 7,174 

6. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 376,550 
บวก: ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 18,677 
หกั:  จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่ายระหว่างงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี  
     ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย (5) 
      ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,653) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2556 386,569 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 186,575 183,667 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 139,731 163,779 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,515 2,585 
เจา้หน้ีอ่ืน 29,169 38,004 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,644 30,148 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 378,634 418,183 
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8. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 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 1,220 185 1,405 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 13,505 1,441 14,946 

9. วงเงินสินเช่ือ 

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

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

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

10. ภำษีเงินได้นิตบุิคคล 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 4,285 9,647 8,681 19,157 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (282) (55) (479) 965 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 4,003 9,592 8,202 20,122 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้
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11.    ก ำไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด  

 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯได ้              
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ดงันั้นจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดคือจ านวนหุ้นสามญัภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยถือ
เสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ส าหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 17,164 33,329 33,832 67,639 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 121,500 121,500 121,500 121,500 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.14 0.27 0.28 0.56 

12. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายแผน่พลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) 
และแผ่นพลาสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีแต่ละชนิดถือเป็นส่วน
หน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงถือเป็นหน่วยงานด าเนินงานส่วนงานเดียว ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการ
ด าเนินงานและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 
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 รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษัทฯส าหรับ งวด                   
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
ส าหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2556 2555 2556 2555 
ส่วนงานในประเทศไทย 224 289 496 546 
ส่วนงานในต่างประเทศ 114 117 233 228 
รวม 338 406 729 774 

13. เงินปันผล 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษทัฯไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 
2555 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้            
เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 61 5.0 

เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 
2554 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้            
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2555 55 4.5 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี 30  มิ ถุนายน  2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันเ ก่ี ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 19 ล้านบาท                     
(31 ธนัวาคม 2555: จ  านวน 0.3 ลา้นบาท) อนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

14.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร  

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและสัญญา
จา้งบริการต่าง ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอก
เลิกไม่ไดด้งัน้ี 

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

14.3 หนังสือค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเพื่อ            
ค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ เป็นจ านวน 7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: จ านวน 7 ลา้นบาท) 

15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                           

 ณ วนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2556 

ณ วนัท่ี                
31 ธันวาคม  2555 

ณ วนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2556 

ณ วนัท่ี                   
31 ธันวาคม  2555 

ณ วนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2556 

ณ วนัท่ี             
31 ธันวาคม 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.6 2.7 0.4 0.5 31.1271 30.6316 
เหรียญออสเตรเลีย 0.4 0.6 - - 28.7987 31.7757 
เยน - - 7.6 0.1 0.3152 0.3545 
ยโูร - - 0.2 6.6 40.6169 40.5563 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 

สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.2 29.0975 - 30.6472 9 สิงหาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2556 
    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 30.7125 - 30.7325 11 เมษายนถึง 10 พฤษภาคม 2556 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 11 

16. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 


