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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                      
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด                    
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ขายสินคา้ - 1 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ 172 151 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาด                 
ค่าบริการจ่าย 2 2 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลงร่วมกนั      
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั - 2,531 

   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 2,624 2,595 
บริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั   

บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ากดั 232,630 207,960 
อ่ืน ๆ 4,647 2,970 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 239,901 213,525 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายส าหรับผลประโยชน์พนกังานของ
กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจ านวน 6 ลา้นบาท (2560: จ  านวน 6 ลา้นบาท) 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  - 2,531 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,531 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 260,359 218,893 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  19,658 41,617 
   มากกวา่ 12 เดือน 6,246 6,639 
รวม 286,263 267,149 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,248) (6,496) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 280,015 260,653 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 280,015 263,184 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 397 431 
อ่ืน ๆ  300 169 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 697 600 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 280,712 263,784 
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4. รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวด             
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 12,640 
บวก:  รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
  เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 1,278 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 13,918 

5. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 268,956 
บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,516 
หกั:  ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,269) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 265,203 

6. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 237,277 210,930 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 100,824 70,095 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,624 2,595 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,673 11,270 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,365 22,901 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 377,763 317,791 
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7. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

โครงการ                            
เงินชดเชยพนกังาน             
เม่ือออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั    
การปฏิบติังาน          
ครบก าหนด
ระยะเวลา รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 21,904 1,450 23,354 
รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 966 92 1,058 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (576) - (576) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 22,294 1,542 23,836 

8. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 122 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                        
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,289) 482 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ (5,289) 604 

9. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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10. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic 
sheets) แผน่เอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผน่ไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene 
sheets) และแผน่พลาสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีแต่ละชนิดถือเป็น               
ส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นหน่วยงานด าเนินงานส่วนงานเดียว ดังนั้ น รายได ้                   
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากการขายและรายไดค้่าบริการก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
ส่วนงานในประเทศไทย 179 162 

ส่วนงานในต่างประเทศ 119 115 

รวม 298 277 

11. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

11.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและสัญญาจา้งบริการต่าง ๆ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 2 2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2 2 

11.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จ านวน 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จ  านวน 7 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ                
บ า ง ป ร ะ ก า ร ต า ม ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  เ พื่ อ ค ้ า ป ร ะ กั น ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ อ่ื น  ๆ
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12. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.9 2.7 1.2 1.0 31.2318 32.6809 
เหรียญออสเตรเลีย 0.7 0.7 - - 23.9806 25.4772 
เยน - - 26.1 18.4 0.2939 0.2898 
ยโูร - - 0.1 - 38.4394 39.0273 

 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 31.10680 - 32.44084 22 มิถุนายน 2561 ถึง                  
20 กรกฏาคม 2561 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 32.44084 20 เมษายน 2561 

13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 36.45 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจะ
จ่ายและบนัทึกเงินปันผลดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

14. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 


