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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

สําหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2559

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

งบการเงนิระหวางกาลนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงนิระหวางกาล

โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดงรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู ถือหุนและ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด ดังนั้น

งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมให

ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู

ไปกับงบการเงินประจาํปลาสุด

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวางกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้

1.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

ในระหวางงวด บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึงแนว

ปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรอืจัดให

มีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน

การปรับปรุงถอยคาํและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัตทิางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของบริษัทฯ

1.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
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2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับงวดสามเดอืน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับกิจการ

   ท่ีเก่ียวของกัน

ขายสนิคา 6 9 9 14 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิบ 86 115 179 246 ราคาที่ตกลงรวมกัน

ซึ่งอางอิงตามราคาตลาด

คาบริการจาย 1 1 2 3 ราคาตามสญัญาและ

ราคาที่ตกลงรวมกัน

ยอดคงคางระหวางบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

มีรายละเอียดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ตรวจสอบแลว)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 3)

บริษัทยอยในกลุมบริษัทเดียวกัน 5,967 7,230

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6)

บริษัทยอยในกลุมบริษัทเดียวกัน 4,073 4,797

บริษัทยอยของบริษัทใหญของกลุมบริษัท

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 115,938 135,339

อื่น ๆ 4,434 6,996

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 124,445 147,132
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2559 บริษัทฯมีคาใชจายสําหรับ

ผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน  8 ลานบาท และจํานวน  13 ลานบาท

ตามลําดับ (2558: จํานวน 5 ลานบาท และจํานวน 10 ลานบาท ตามลําดับ)

3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ตรวจสอบแลว)

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,710 2,323

คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน 1,257 4,907

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,967 7,230

ลูกหน้ีการคา - กิจการทีไ่มเก่ียวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 167,433 189,557

คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน 31,091 39,817

3 - 6 เดือน 1,052 3,809

6 - 12 เดือน 3,594 410

มากกวา 12 เดือน 4,330 4,400

รวม 207,500 237,993

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,922) (4,400)

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 199,578 233,593

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 205,545 240,823

ลูกหน้ีอ่ืน 370 543

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 205,915 241,366
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4. รายการปรบัลดราคาทนุของสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 13,847

บวก:  รายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ

เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเพ่ิมข้ึนระหวางงวด 3,571

หัก:  โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ

เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับระหวางงวด (5,986)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 11,432

5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 380,949

บวก: ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 5,200

หัก:  จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย/

ตัดจําหนาย (16)

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (9,449)

มูลคาสุทธิตามบญัช ีณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 376,684

บริษัทฯมีท่ีดนิผืนหน่ึงมูลคาประมาณ 104 ลานบาท ซ่ึงในปจจุบันบริษทัฯไมไดใชในการดําเนินงาน

6. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

(ตรวจสอบแลว)

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 122,448 144,464

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 59,265 55,093

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,997 2,668

เจาหน้ีอ่ืน 9,254 9,356

คาใชจายคางจาย 21,092 27,743

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 214,056 239,324
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7. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี

30 มิถุนายน 2559 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

โครงการ

เงินชดเชยพนักงาน

เมื่อออกจากงาน

โครงการเงนิรางวัล

การปฏบัิติงาน

ครบกาํหนดระยะเวลา รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 20,603 1,238 21,841

รับรูเพิ่มระหวางงวด 1,884 175 2,059

โอนกลับระหวางงวด (1,551) - (1,551)

ผลประโยชนที่จายในระหวางงวด (130) - (130)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 20,806 1,413 22,219

8. ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน

สําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนติิบุคคลระหวางกาล 5,317 5,293 8,792 7,682

ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

ช่ัวคราวและการกลบัรายการผลแตกตางช่ัวคราว 504 73 2,439 1,104

คาใชจายภาษเีงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 5,821 5,366 11,231 8,786

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ัง

ปท่ีประมาณไว
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9. กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรบังวด (พันบาท) 23,266 21,477 44,902 33,953

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 121,500 121,500 121,500 121,500

กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 0.19 0.18 0.37 0.28

10. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจในการผลิตและจําหนายแผนพลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets)

แผนเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผนไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets)

และแผนพลาสติกระบบรีดอ่ืนๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑเหลานี้แตละชนิดถือเปน

สวนหน่ึงของธุรกจิประเภทเดียวกัน จึงถือเปนหนวยงานดําเนินงานสวนงานเดียว ดังน้ัน รายได กําไรจาก

การดําเนินงานและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานแลว

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร

รายไดจากการขายและรายไดคาบริการกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกคาสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังตอไปน้ี

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

สําหรับงวดหกเดอืน

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน

2559 2558 2559 2558

สวนงานในประเทศไทย 126 176 253 331

สวนงานในตางประเทศ 110 123 213 240

รวม 236 299 466 571
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11. เงินปนผล

ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษัทฯไดประกาศจายเงินปนผลใหแก

ผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

(ลานบาท) (บาทตอหุน)

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2558 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 48.6 0.40

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2557 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 24.3 0.20

12. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุนจํานวน 1.7 ลานบาท (31 ธันวาคม

2558: ไมมี) อันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือเคร่ืองจักร

12.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารและสัญญาจางบริการตางๆ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป

บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ

ท่ีบอกเลิกไมไดดงันี

(หนวย: ลานบาท)

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

จายชําระ

ภายใน 1 ป 5 5

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป - 1

12.3 หนังสือคํ้าประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู

เปนจํานวน 7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: จํานวน 7 ลานบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติของบริษัทฯ เพ่ือคํ้าประกนัการใชไฟฟาและอ่ืนๆ
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13. ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศดังน้ี

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

30 มิถุนายน

2559

31 ธนัวาคม

2558

30 มิถุนายน

2559

31 ธนัวาคม

2558

30 มิถุนายน

2559

31 ธนัวาคม

2558

(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.2 2.2 0.4 0.5 35.1802 36.0886

เหรียญออสเตรเลีย 0.4 0.4 - - 26.1877 26.2836

เยน - - 14.1 11.2 0.3425 0.2996

บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังน้ี

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา

(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 35.1125 - 35.2225 3 พฤศจกิายน 2559 ถึง

25 พฤศจิกายน 2559

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา

(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 35.7600 - 36.0575 25 เมษายน 2559 ถึง

12 พฤษภาคม 2559

14. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2559


