(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ ้ น และ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่ าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหว่า งงวด บริ ษ ทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงิ นที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและ
การให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า ว
มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
1.3 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาตามบัญชี หรื อมูลค่ายุติธรรมหลังหักต้นทุนใน
การขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าบริ การจ่าย

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

121

6
86

2
271

9
179

1

1

2

2

นโยบายการกาหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
30 มิถุนายน 2560
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 3)
บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด
อื่น ๆ
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

120

2,059

1,859

5,440

181,047
2,576
185,482

164,480
3,505
173,425

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งงวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 บริ ษ ัท ฯมี ค่ า ใช้จ่ า ยส าหรั บ
ผลประโยชน์พนัก งานของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจานวน 6 ล้านบาท และจานวน 12 ล้านบาท
ตามลาดับ (2559: จานวน 8 ล้านบาท และจานวน 13 ล้านบาท ตามลาดับ)
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

-

2,059
2,059

173,158

189,780

46,510
719
7,722
228,109
(7,282)
220,827
220,827

44,936
728
1,441
7,668
244,553
(7,668)
236,885
238,944

120
574
694
221,521

323
323
239,267

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ ำสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลื อ เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับสาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
หัก: โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

5.

(หน่วย: พันบาท)
15,045
(1,781)
13,264

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขำย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาจะซื้ อจะขายกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกันเพื่อจะขาย
ที่ดินเปล่าของบริ ษทั ฯผืนหนึ่ ง ในราคาขายรวม 236 ล้านบาท โดยแบ่งการชาระเงินเป็ นงวดๆ และจะ
จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ ณ ที่ดินดังกล่าวเมื่อได้รับชาระค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว บริ ษทั ฯได้รับเงินมัดจาจาก
การขายที่ดินภายใต้สัญญาดังกล่าวแล้วเป็ นจานวน 24 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯจัดประเภทที่ดินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายใน
งบแสดงฐานะการเงิน

6.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
บวก: ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
หัก: จาหน่าย/ตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: พันบาท)
376,260
6,844
(5)
(10,562)
(104,783)
267,754

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
30 มิถุนายน 2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

8.

183,623
75,241
1,859
10,029
19,530
290,282

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
170,586
68,373
2,839
8,735
25,032
275,565

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
โครงการ
เงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
21,821
รับรู ้เพิ่มระหว่างงวด
1,740
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด
(791)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
22,770

โครงการเงินรางวัล
การปฏิบตั ิงาน
ครบกาหนด
ระยะเวลา
1,112
169
1,281

รวม
22,933
1,909
(791)
24,051

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำย (ผลประโยชน์ ) ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

10.

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

(122)

5,317

-

8,792

(2,424)

504

(1,942)

2,439

(2,546)

5,821

(1,942)

11,231

กำไรต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุ น) ต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) สาหรั บ งวด (ไม่รวมกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด

11.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯดาเนินกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจในการผลิตและจาหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริ ลิค (Acrylic sheets)
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets)
และแผ่นพลาสติกระบบรี ดอื่นๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่ละชนิ ดถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของธุ รกิ จประเภทเดี ยวกัน จึงถื อเป็ นหน่ วยงานดาเนิ นงานส่ วนงานเดี ยว ดังนั้น รายได้ กาไร (ขาดทุน)
จากการด าเนิ นงานและสิ นทรั พย์ท้ ังหมดที่ แสดงอยู่ ในงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดาเนินงานแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริ การกาหนดขึ้ นตามสถานที่ ต้ งั ของลู กค้าสาหรับงวดสามเดื อนและ
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้

ส่ วนงานในประเทศไทย
ส่ วนงานในต่างประเทศ
รวม
12.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
150
126
114
110
264
236

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
312
253
230
213
542
466

เงินปันผล
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจาปี สาหรับปี 2559

ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

เงินปั นผลประจาปี สาหรับปี 2558

13.

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุ น้ )

60.75

0.50

48.60

0.40

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

13.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวน 0.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2559: ไม่มี) อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ ออุปกรณ์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริ การต่างๆ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษ ทั ฯมี จานวนเงิ นขั้น ต่ า ที่ ต้อ งจ่ า ยในอนาคตทั้ง สิ้ นภายใต้สั ญญาเช่ า ดาเนิ นงานและสัญญาบริ ก าร
ที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
30 มิถุนายน 2560
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี

3

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559
2

13.3 หนังสื อคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจานวน 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: จานวน 7 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ
บางประการตามปกติของบริ ษทั ฯ เพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่นๆ
14.

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญออสเตรเลีย
เยน
ยูโร

(ล้าน)
2.3
0.2
-

(ล้าน)
2.1
0.8
-

(ล้าน)
0.8
2.5
-

(ล้าน)
0.6
0.1
14.2
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 มิถุนายน
2560

31 ธันวาคม
2559

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.9814
35.8307
26.1578
25.9362
0.3037
0.3080
38.8523
37.7577

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สกุลเงิน

จานวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

วันครบกาหนดตามสัญญา

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

(ล้าน)
0.1

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.8500

14 กรกฎาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15.

สกุลเงิน

จานวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

(ล้าน)
1.1

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.7944 - 35.6150

วันครบกาหนดตามสัญญา
31 มีนาคม 2560 ถึง
15 พฤษภาคม 2560

กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
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