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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและ            
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น          
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                                          
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน                              
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ                      
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                                                              
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559  
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ขายสินคา้ 1 3 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ 151 93 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาด                 
ค่าบริการจ่าย 2 1 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั      

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 1,445 2,059 

   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 6,853 5,440 
บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั   

บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 185,008 164,480 
อ่ืน ๆ 3,726 3,505 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 195,587 173,425 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายส าหรับผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวน 6 ลา้นบาท (2559: จ  านวน 5 ลา้นบาท) 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 2,059 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  1,196 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,196 2,059 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 231,701 189,780 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  9,900 44,936 
   3 - 6 เดือน 1,531 728 
   6 - 12 เดือน 1,563 1,441 
   มากกวา่ 12 เดือน 7,442 7,668 
รวม 252,137 244,553 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,442) (7,668) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 244,695 236,885 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 245,891 238,944 

ลูกหนีอ้ืน่   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 249 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 815 323 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,064 323 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 246,955 239,267 
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4. รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวด             
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 15,045 
หกั:  โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด (734) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 14,311 

5. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 376,260 
บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,300 
หกั:  จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (5) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,151) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 373,404 

 บริษทัฯมีท่ีดินผนืหน่ึงมูลค่าประมาณ 104 ลา้นบาท ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน  

6. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,881 170,586 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,935 68,373 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,706 2,839 
เจา้หน้ีอ่ืน 11,089 8,735 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,786 25,032 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 307,397 275,565 
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7. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 โครงการ                            

เงินชดเชยพนกังาน             
เม่ือออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั    
การปฏิบติังาน          

ครบก าหนดระยะเวลา รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 21,821 1,112 22,933 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 870 85 955 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (792) - (792) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2560 21,899 1,197 23,096 

8. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 122 3,475 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                        
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 482 1,935 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 604 5,410 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย      
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

9. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน             
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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10. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายแผน่พลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผน่เอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผน่ไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) 
และแผ่นพลาสติกระบบรีดอ่ืนๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีแต่ละชนิดถือเป็น       
ส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงถือเป็นหน่วยงานด าเนินงานส่วนงานเดียว ดงันั้น รายได ้ก าไรจาก
การด าเนินงานและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากการขายและรายไดค้่าบริการก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 
ส่วนงานในประเทศไทย 162 127 

ส่วนงานในต่างประเทศ 115 103 

รวม 277 230 

11. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

11.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: ไม่มี) อนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ืออุปกรณ์ 

11.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาจา้งบริการต่างๆ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ          
ท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 2 2 
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11.3 หนังสือค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จ านวน 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: จ  านวน 7 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ                
บางประการตามปกติของบริษทัฯ เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 

12. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.4 2.1 1.1 0.6 34.4501 35.8307 
เหรียญออสเตรเลีย 0.5 0.8 - 0.1 26.3511 25.9362 
เยน - - 10.5 14.2 0.3077 0.3080 
ยโูร - - 0.1 0.1 36.7904 37.7577 

 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 34.8500 - 34.9200 3 กรกฎาคม 2560 ถึง  

14 กรกฎาคม 2560 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 34.7944 - 35.6150 31 มีนาคม 2560 ถึง  

15 พฤษภาคม 2560 

13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรารวมหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 60.75 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ
จะจ่ายและบนัทึกเงินปันผลดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

14. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 


