
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2556

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 338,313,609          405,516,139          
รายไดอ่ื้น
   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 10,236,305            12,161,010            
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 204,825                 1,404,725              
   อ่ืน ๆ 1,702,843              2,072,361              
รวมรำยได้ 350,457,582          421,154,235          
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 299,370,615          348,469,220          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,323,147            13,755,436            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,556,610            16,000,197            
รวมค่ำใช้จ่ำย 329,250,372          378,224,853          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 21,207,210            42,929,382            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (40,173)                  (7,751)                    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 21,167,037            42,921,631            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (4,002,755)             (9,592,188)             
ก ำไรส ำหรับงวด 17,164,282            33,329,443            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                             -                             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 17,164,282            33,329,443            

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.14                       0.27                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2556

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 728,591,083          773,323,810          
รายไดค้่าบริการ -                             500,530                 
รายไดอ่ื้น
   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 20,020,117            23,164,197            
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 514,183                 1,732,284              
   อ่ืน ๆ 2,882,917              2,705,823              
รวมรำยได้ 752,008,300          801,426,644          
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 649,064,723          655,962,484          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,179,292            25,679,990            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,676,328            32,007,069            
รวมค่ำใช้จ่ำย 709,920,343          713,649,543          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 42,087,957            87,777,101            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (53,941)                  (16,478)                  
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 42,034,016            87,760,623            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (8,201,926)             (20,121,756)           
ก ำไรส ำหรับงวด 33,832,090            67,638,867            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                             -                             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 33,832,090            67,638,867            

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.28                       0.56                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2556

(หน่วย: บาท)
2556 2555

กระแสเงนิสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 42,034,016            87,760,623            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,890,771              10,091,301            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 307,816                 131,386                 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -                             13                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,237,319)             (167,725)                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,405,498              636,990                 
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 735,874                 (470,713)                
   ดอกเบ้ียรับ (334,521)                (335,356)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,941                   16,478                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 51,856,076            97,662,997            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 23,138,182            (107,276,593)         
   สินคา้คงเหลือ (6,553,063)             (50,637,741)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,964,070)             (3,696,511)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                             157,254                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (30,069,493)           145,070,737          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 454,535                 (2,488,400)             
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 35,862,167            78,791,743            
   จ่ายดอกเบ้ีย (53,941)                  (16,478)                  
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,709,672)             (14,376,498)           
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 26,098,554            64,398,767            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2556

(หน่วย: บาท)
2556 2555

กระแสเงนิสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (24,857,418)           (4,048,407)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                             (310,500)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,242,692              311,801                 
ดอกเบ้ียรับ 341,035                 302,184                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (23,273,691)           (3,744,922)             
กระแสเงนิสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,211,256)             (125,326)                
เงินปันผลจ่าย (60,750,000)           (54,675,000)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (61,961,256)           (54,800,326)           
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (59,136,393)           5,853,519              
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,244                   (4,092)                    
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นงวด 167,812,044          134,496,799          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 108,696,895          140,346,226          

-                             
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 5,486,967              341,753                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


