
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 264,293,261           229,055,954           

รายไดค้่าบริการ -                              7,172,214               

รายไดอ่ื้น

   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 3,906,519               1,990,021               

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                              300,517                  

   อ่ืน ๆ 835,954                  723,935                  

รวมรำยได้ 269,035,734           239,242,641           

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 248,658,367           176,679,721           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,366,226             10,568,781             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,915,697             22,878,490             

รวมค่ำใช้จ่ำย 281,940,290           210,126,992           

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (12,904,556)            29,115,649             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (36,213)                   (29,018)                   

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (12,940,769)            29,086,631             

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 2,546,094               (5,820,615)              

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (10,394,675)            23,266,016             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                              -                              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (10,394,675)            23,266,016             

ก ำไรต่อหุ้น 10

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.09)                       0.19                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 541,432,823           456,607,388           

รายไดค้่าบริการ 310,010                  9,717,254               

รายไดอ่ื้น

   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 7,942,055               4,574,286               

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 787,610                  -                              

   อ่ืน ๆ 2,206,208               1,559,568               

รวมรำยได้ 552,678,706           472,458,496           

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 501,087,550           352,669,840           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 21,714,824             21,093,895             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,807,543             42,500,515             

รวมค่ำใช้จ่ำย 562,609,917           416,264,250           

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (9,931,211)              56,194,246             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (77,730)                   (61,381)                   

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (10,008,941)            56,132,865             

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 1,942,350               (11,230,791)            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (8,066,591)              44,902,074             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                              -                              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (8,066,591)              44,902,074             

ก ำไรต่อหุ้น 10

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.07)                       0.37                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (10,008,941)            56,132,865             

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,644,570             9,595,623               

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (386,395)                 3,528,218               

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (1,780,668)              (2,414,609)              

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (41,964)                   (80,639)                   

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 6                             6,518                      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,909,394               507,253                  

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 79,357                    284,493                  

   ดอกเบ้ียรับ (863,380)                 (669,063)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 77,730                    61,381                    

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน (370,291)                 66,952,040             

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17,857,183             31,985,954             

   สินคา้คงเหลือ (15,009,241)            (19,783,746)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,924,490)              (3,791,577)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (19,000)                   -                              

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,958,500             (25,345,814)            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 460,658                  (1,700,009)              

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (791,532)                 (129,852)                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,161,787             48,186,996             

   จ่ายดอกเบ้ีย (77,731)                   (61,381)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,821,972)              (12,008,768)            

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,262,084               36,116,847             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (5,927,403)              (5,347,412)              

ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (129,009)                 (21,900)                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 47,092                    89,746                    

ดอกเบ้ียรับ 868,593                  662,664                  

เงินรับล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 23,570,625             -                              

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 18,429,898             (4,616,902)              

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (685,933)                 (417,287)                 

เงินปันผลจ่าย (60,750,000)            (48,600,000)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (61,435,933)            (49,017,287)            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (38,743,951)            (17,517,342)            

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,765                      (18,702)                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด 238,592,078           186,021,032           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 199,850,892           168,484,988           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 916,393                  (146,842)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


