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หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนอ่ืน 
8 ลูกหน้ีการคา้  
9 สินคา้คงเหลือ 
10 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 
12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
13 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
14 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
16 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
19 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20 เจา้หน้ีการคา้ 
21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
22 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
23 ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับ 
24 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 
27 สาํรอง 
28 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
29 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
30 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ 
31 รายไดจ้ากการลงทุน 
32 รายไดอ่ื้น 
33 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
34 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
35 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
36 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
37 ตน้ทุนทางการเงิน 
38 ภาษีเงินได ้
39 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
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หมายเหตุ สารบญั 
 

40 กาํไรต่อหุน้ 
41 เงินปันผล 
42 เคร่ืองมือทางการเงิน 
43 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
44 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
45 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
46 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนจนัทนต์ดัใหม่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2533 
 

บริษทัมีอุตสาหกรรมหลกั 2 ประเภท และมีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 10 แห่งทัว่ประเทศ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ 
ตั้งอยู่ท่ี อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี มีโรงงาน 6 แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยโรงงานผลิตปูนซีเมนต ์ 3 แห่ง และ
โรงงานผลิตปูนสําเร็จรูป 3 แห่ง อุตสาหกรรมพลาสติกตั้งอยู่ท่ี อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติก LDPE และ EVA 2 แห่ง รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั “กิจการร่วมคา้”          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

  ประเทศ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ที่กจิการจัดตั้ง 2554 2553 
บริษทัย่อยทางตรง     
Prosper Delta Limited เจรจาและทาํสญัญาซ้ือหน้ีแบบ ฮ่องกง 100.00 100.00 
 มีส่วนลดจากเจา้หน้ีต่างประเทศ    
 (ยงัไม่ไดด้าํเนินงาน)    
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั             ผลิตและจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั   จาํหน่ายก๊าซโซลีน นํ้ามนัดีเซล ประเทศไทย 99.99 99.99 
 และก๊าซธรรมชาติ / ผลิตและจาํหน่าย    
 ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงจากขยะ    
บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จาํกดั         ผลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์สาํหรับ ประเทศไทย 99.99 99.99 
 โซลาร์เซลล ์    
บริษทั โพรพอ็กไซดไ์ทย จาํกดั          ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ประเทศไทย 99.99 99.99 
 (ยงัไม่ไดด้าํเนินงาน)    

บริษทัย่อยทางอ้อม     
บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั      ส่งออกปูนซีเมนตแ์ละเมด็พลาสติก ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั แคปปิตอล ปิรามิด 

(ประเทศไทย) จาํกดั   
ธุรกิจสาํรวจปิโตรเลียม 
(ยงัไม่ไดด้าํเนินงาน) 

ประเทศไทย 51.00 51.00 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

14 

  ประเทศ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ที่กจิการจัดตั้ง 2554 2553 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
บริษทั เจตน์ มิเนอรัล จาํกดั   ธุรกิจสาํรวจปิโตรเลียม  

(ยงัไม่ไดด้าํเนินงาน) 
ประเทศไทย 51.00 51.00 

กจิการร่วมค้า (รวมตามสัดส่วน)     
บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั      ผลิตและจาํหน่ายกรดไนตริกและ  ประเทศไทย 50.00 50.00 
 แอมโมเนียมไนเตรท    

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั       
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี        
1 มกราคม 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผดิพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19            ผลประโยชนพ์นกังาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)     ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 17/2554  การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงสาํหรับผลประโยชนร์ะยะ

ยาวอ่ืนของพนกังาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554  การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชี
ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ได้มีการนาํมาใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 45 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

- ตราสารอนุพนัธ์ วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
- เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
- สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
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- สินทรัพยโ์ครงการผลประโยชน์รับรู้จากผลรวมสุทธิของสินทรัพยโ์ครงการ หลงับวกตน้ทุนบริการในอดีต
และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ียงัไม่ได้รับรู้ หักผลกาํไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกผนัตามโครงการ
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้

 

 (ค) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้ 
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
 การนาํเสนองบการเงิน 
 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 การบญัชีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยกลุ่มบริษทัและผลกระทบต่องบการเงินไดก้ล่าวรวมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดงัต่อไปน้ี ส่วนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกใหม่และฉบบัปรับปรุงอ่ืนๆ ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายบญัชี ฐานะทางการเงิน หรือ ผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  ผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้
ดงัน้ี 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ตามท่ี
รายงานในปีก่อน 

  
53,875,232 

  
53,066,663 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

 
3ค 

 
(68,563) 

  
(64,209) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 – 
ปรับปรุงใหม่ 

  
53,806,669 

  
53,002,454 

     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 ตามท่ี
รายงานในปีก่อน 

  
54,413,892 

  
53,315,514 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

 
3ค 

 
(76,151) 

  
(69,698) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 – 
ปรับปรุงใหม่ 

  
54,337,741 

  
53,245,816 

     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 

    

กาํไรตามท่ีรายงานในปีก่อน  2,280,546  1,950,162 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

 
3ค 

 
(7,588) 

  
(5,489) 

กาํไร – ปรับปรุงใหม่  2,272,958  1,944,673 

กาํไรต่อหุ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง)      
- ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  -  - 
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สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2554  2554 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 
ปรับปรุงใหม่ 

  
 

54,337,741 

  
 

53,245,816 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับทนัที     
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์
พนกังาน 

 
3จ 

 
(782,030) 

  
(659,744) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2554   53,555,711  52,586,072 

     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 

    

กาํไรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ซ่ึงรวมผลของการถือปฏิบติั      
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

 
3ค 

 
(7,831) 

  
(5,689) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์
พนกังาน 

 
3จ 

 
(50,654) 

  
(42,054) 

กาํไรเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (58,485)  (47,743) 

กาํไรต่อหุ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง)      
- ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  (0.03)  (0.02) 

 

 

(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การ
นาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 งบกระแสเงินสดและ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยก่อนหนา้
น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบได้มีการนาํเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่   การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือกาํไรต่อหุน้ 
 

(ค) การบญัชีเกีย่วกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ดงัน้ี (ก) 
ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมีการคิด
ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ี
กิจการคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุ
การใชป้ระโยชน ์นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีซ่ึงถือปฏิบติัโดย
วิธีปรับยอ้นหลงั การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553  
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 59,977 58,947 49,912 49,912 
ค่าเส่ือมราคาสะสมเพ่ิมข้ึน (25,835) (22,873) (18,505) (17,393) 
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 34,142 36,074 31,407 32,519 
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน (เพ่ิมข้ึน) (118,124) (112,225) (106,794) (102,217) 
กาํไรสะสมเพิม่ขึน้ (ลดลง) (83,982) (76,151) (75,387) (69,698) 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553  
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่   

31 ธันวาคม  

      

ค่าเส่ือมราคาและดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนทาํให้
ค่าใชจ่้ายต่อไปน้ีเพ่ิมข้ึน 

      

ตน้ทุนขาย (7,831)  (7,588)  (5,689)  (5,489) 
กาํไรลดลง (7,831) (7,588)  (5,689)  (5,489) 

    
กาํไรต่อหุ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง)       

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) - - - - 

 
(ง) การบญัชีเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 
ภายใต้มาตรฐานฉบบัปรับปรุง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหา
ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยก
ต่างหากจากท่ิดิน อาคารและอุปกรณ์ และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุน 
 
ก่อนหนา้น้ีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบนัทึกรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุน 
 
กลุ่มบริษทัเลือกวิธีราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง
ใหม่ การเปล่ียนนโยบายการบญัชีได้ถือปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงัและงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินสาํหรับปี 2554 ของกลุ่มบริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบไดมี้การ
จดัประเภทรายการใหม่ โดยโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืน โดยแยกเป็นรายการแยกต่างหากภายใตห้วัขอ้  “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” ตน้ทุนและค่าเส่ือม
ราคาสะสมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2553 ใน
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อดีตรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน และไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เป็น
รายการแยกต่างหากภายใตห้วัขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” นอกเหนือจากการจดัประเภทรายการใหม่ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน 2553 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ค่าเส่ือมราคาและ
อายุการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดมี้การประเมินใหม่ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ค) การเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวไดถื้อปฏิบติั
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกล่าวในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ซ่ึงถือปฏิบติัโดยวิธีปรับ
ยอ้นหลงั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีกระทบต่อกาํไรและกาํไรต่อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 
 

(จ) การบญัชีเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน 
 
ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หน้ีสินของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงิน 
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ท่ีผา่นมาหน้ีสินเหล่าน้ีรับรู้เม่ือจะตอ้งจ่ายชาํระ 
 
หน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 คาํนวณตามวิธี
เดิมเป็นจาํนวนเงิน 127 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั และจาํนวน 127 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั และคาํนวณโดยนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เป็นจาํนวนเงิน 909 ลา้นบาทสาํหรับกลุ่มบริษทั และจาํนวน 787 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกผลแตกต่างของหน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน จาํนวน 782 ลา้นบาท
สาํหรับกลุ่มบริษทั และจาํนวน 660 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั เป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ผลกระทบต่องบการเงินปี 2554 มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2554  2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน    
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงานในปีก่อน 6,019,973  5,030,242 
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (782,030)  (659,744) 
กาํไรสะสม ณ วันที ่1 มกราคม 2554  5,237,943  4,370,498 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2554  2554 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่  

       31 ธันวาคม 2554 

   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนส่งผลให ้    
ตน้ทุนขาย (เพ่ิมข้ึน) (31,279)  (26,150) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (เพ่ิมข้ึน) (3,095)  (2,976) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (เพ่ิมข้ึน) (16,280)  (12,928) 

กาํไร (ลดลง) (50,654)  (42,054) 

   
กาํไรต่อหุ้น (ลดลง)    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.03) (0.02) 

 

4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

บริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั    
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํ
ใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
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กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญาและได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ทางการเงินและการดําเนินงาน               
งบการเงินรวมไดร้วมสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เฉพาะส่วนของผูร่้วม
คา้มารวมกบัรายการท่ีคลา้ยคลึงกนัในงบการเงินของผูร่้วมคา้ โดยใชเ้กณฑร์วมแต่ละบรรทดัของกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนันบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 
 
การสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
 
บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอยา่งมี
นยัสาํคญัถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ี
ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการ
ดงักล่าว 
 
งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทัภายหลงัจากการ
ปรับปรุงนโยบายการบญัชีให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นับจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั 
จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมี
จาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึง
ส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ จะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระ
ผกูพนัตามกฏหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามบริษทัร่วม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 
 
กิจการในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

25 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้
ไวเ้พื่อคา้  
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีในขั้นแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใช้
มูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากมลูค่ายติุธรรม 
 
ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ถูกใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือขอ้ผูกมดัท่ียงัไม่มีการรับรู้ (หรือเฉพาะส่วนท่ีเจาะจงของสินทรัพย ์หน้ีสิน 
หรือขอ้ผูกมดั)  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมหรือองคป์ระกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน รายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความ
เส่ียงตีราคาตามมูลค่ายติุธรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั  กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนถูกบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ช) สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการ
ดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้
ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงั
การผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษทัร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึก
บญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน  ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายและหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอด
อายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย จะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าท่ีบนัทึกในบญัชีและรวมถึงกาํไร
หรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้าง
เองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของอาคาร
ชุดเป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

การจัดประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า ณ 
วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่จะใชร้าคาทุนเดิมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(ญ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้บาง
รายการของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงกาํหนด
จากเกณฑ ์การใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยู่จริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจาก
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนั
ความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์
ซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมี
การขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงั
กาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ
ตํ่ากว่า  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนภายใต ้“ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนแลว้ จะบนัทึก
เฉพาะส่วนท่ีตีมูลค่าเพ่ิมในคร้ังหลงัท่ีเกินกว่าส่วนท่ีเคยบนัทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั ในกรณีท่ี
มูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ี
ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ
สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์นจะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นราคาทุนเดิม ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคา
ใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปยงักาํไร
หรือขาดทุนและใชใ้นการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยด์ว้ย 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยของผลผลิตของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ประมาณการอายกุารใช้
งานของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 
อาคารและส่วนประกอบ 20-40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (ท่อ) สาํหรับผลิตแอลดีพีอี ตามหน่วยของผลผลิตซ่ึงประมาณไว ้
 -  สาํหรับโรงงานผลิตเมด็พลาสติกแห่งท่ีหน่ึง 2,100,000  ตนั 
 -  สาํหรับโรงงานผลิตเมด็พลาสติกแห่งท่ีสอง 2,400,000  ตนั 
เคร่ืองจกัร (ผลิตคอนกรีต)  5, 8 และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัรอ่ืนและอะไหล่ท่ีสาํคญั 15-40 ปี 
อ่ืนๆ 5-10 ปี 
    
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง และอะไหล่ท่ีสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ใช ้
 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 

ค่าสมัปทานในการทาํเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานไดร้วมทั้งตน้ทุนในการจดัหา สาํรวจและพฒันา 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิม
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าสมัปทานบตัร ตามอายสุมัปทานบตัร 13-25 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  3-12 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฏ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็น
ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
คาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 
 

(ฑ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหก้บัพนกังาน
บางกลุ่มเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการ
สมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดท้าํงานให้กบั
กิจการ 

 

โครงการเงินชดเชยตามกฎหมาย (โครงการท่ีไม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย) 
 

โครงการเงินชดเชยตามกฎหมายเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุภาระผกูพนัสุทธิ
ของกลุ่มบริษทัจากโครงการดงักล่าวท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือใหเ้ป็น
มูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัราจากพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัและมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 

การคาํนวณนั้นจดัทาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของ
พนกังานของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของผลประโยชนพ์นกังานในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้น หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและ
ภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ด) หุ้นทุนซ้ือคนืทีถ่อืโดยบริษทัย่อย 
 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุนโดยบริษทัยอ่ย จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภท
เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยและแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือ
คืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยหกับญัชีหุน้ทุนซ้ือคืน
ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ส่วนเกิน
ทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (“ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย”) แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนนาํไปหกัจากกาํไร
สะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยหมดแลว้ 
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(ต) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดจ้ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น
หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่
อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ี
จะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจาก
การลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
  

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  

 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 
ดอกเบีย้รับ 

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง  
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(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี
ผา่นไปและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ท) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ
ไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่
กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่ม
บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วน
ท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และ
ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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(ธ) ภาษเีงินได้ 
 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดย
คาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงภาษี
ท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนั  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่
แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 
การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั
เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

(น) กาํไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหว่างปี
ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

      /สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Prosper Delta Limited ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั โพรพอ็กไซดไ์ทย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทั ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทั ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั แคปปิตอล ปิระมิด (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทั ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 51 กรรมการเกินก่ึง
หน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั เจตน ์มิเนอรัล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทั ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 51 กรรมการเกินก่ึง
หน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัถือหุน้          
ร้อยละ 50 กรรมการก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 29.77 
กรรมการเกินร้อยละ 20 เป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 25  
กรรมการเกินร้อยละ 20 เป็นผูแ้ทนของบริษทั 
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ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
      /สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั มอนโดไทย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 28.75 
กรรมการเกินร้อยละ 20 เป็นผูแ้ทนของบริษทั 

บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยพลาสติกฟิลม์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยพลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีพีไอ พาณิชย ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ลาํปางฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยปันนา การเกษตร จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ธนาพรชยั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โรงงานฝ้ายสระบุรี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทย ปิโตรเคมีกลั อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ระยองป่าไม ้จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการพลงังานเพือ่การผลิตไฟฟ้า ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาด 
ซ้ือไฟฟ้า ราคาตลาด 
ซ้ือเช้ือเพลิงจากขยะ ราคาตลาด 
รายไดค่้าขนส่ง ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ MLR ลบร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 
ค่าเบ้ียประกนัภยั ราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตถุงกระดาษ 2.50 – 2.60 บาทต่อถุง 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 4 และ MLR ลบร้อยละ 1 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 1,366,783 1,019,786 
รายไดค่้าขนส่ง - - 197,986 159,564 
ซ้ือไฟฟ้า - - 617,953 585,361 
ซ้ือเช้ือเพลิงจากขยะ - - 43,125 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 37,823 4,381 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 6,288 
รายไดอ่ื้น - - 58,474 72,597 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 30,710 12,048 
     

บริษทัย่อยทางอ้อม     
ขายสินคา้ - - 6,461,345 5,877,000 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 51,587 32,271 
ซ้ือสินคา้เพื่อส่งเสริมการขาย - - 288,432 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 211 - 
รายไดอ่ื้น - - 1,172 406 
     

กจิการร่วมค้า     
ซ้ือวตัถุดิบ 13,720 11,773 27,440 23,546 
รายไดอ่ื้น 379 383 758 766 
     

บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 126 91 - - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 4,389 3,123 3,194 2,195 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้ 6,612 162,195 3,970 161,884 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 164,170 262,739 156,807 248,689 
รายไดอ่ื้น 96 113 96 112 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 137,040 116,317 120,544 103,691 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,638 30,893 27,209 21,432 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 300,609 271,839 284,372 257,544 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 11,910 899 11,323 - 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 312,519 272,738 295,695 257,544 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั -  -  95,698  321,593 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั -  -  1,003  41 
บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จาํกดั -  -  29  1 
บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั -  -  493,703  456,077 
บริษทัร่วม        
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จาํกดั 8  14  -  - 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จาํกดั 146  65  103  - 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9  7  -  - 
บริษทั ไทยพลาสติกฟิลม์ จาํกดั -  8,269  -  8,269 
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 18  1  4  1 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั 43  -  -  - 
บริษทั ระยองป่าไม ้จาํกดั 283  -  -  - 
รวม 507  8,356  590,540  785,982 
        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัย่อย        
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั -  -  73,602  73,602 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั -  -  943,600  433,000 
 -  -  1,017,202  506,602 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  35,862  1,367 
รวม -  -  1,053,064  507,969 

 

เงินทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั – หมุนเวยีน        
บริษทัย่อย        
Prosper Delta Limited -  -  141  141 
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั -  -  2,139  1,843 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั -  -  238,537  67,897 
บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จาํกดั -  -  2,159  2,760 
บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั -  -  202,405  236 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จาํกดั -  -  37,863  - 
กจิการร่วมค้า        
บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 30  45  60  90 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 3  -  3  - 
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 8  1  8  1 
บริษทั ระยองป่าไม ้จาํกดั 139  -  139  - 
รวม 180  46  483,454  72,968 

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  506,602  73,602 
เพิ่มข้ึน -  -  980,600  433,000 
ลดลง -  -  (470,000)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  -  1,017,202  506,602 
 

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
– ไม่หมุนเวยีน   
บริษทัย่อย   
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (ดูหมายเหตุ 26) -  -  333,248  333,248 
บริษทั โพรพอ็กไซดไ์ทย จาํกดั -  -  421,634  488,961 
 -  -  754,882  822,209 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (31,248)  (87,248) 
สุทธิ -  -  723,634  734,961 

        
หนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี (โอนกลบัรายการ) -  -  (56,000)  (69,000) 
 

ในปี 2540 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทั โพรพอ็กไซดไ์ทย จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในราคา 477 ลา้น
บาท ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัจะไดรั้บชาํระภายในสิงหาคม 2543 ดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 16 อยา่งไรก็ตาม
บริษทัยงัไม่ได้รับชาํระเงินและดอกเบ้ียจากบริษทัย่อย โดยได้บนัทึกกาํไรและดอกเบ้ียรับรอรับรู้ซ่ึงแสดงเป็น
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาทและจาํนวน 155 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

บริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ชท่ี้ดินดงักล่าวเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินจากธนาคารแห่งหน่ึงและนาํเงินดงักล่าวมาให้
บริษทักู ้ต่อมาในปี 2543 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้อนภาระหน้ีท่ีมีต่อธนาคารดงักล่าวให้แก่บริษทั ต่อมาในปี 2554 
ท่ีดินดงักล่าวไดรั้บการปลดจาํนองจากธนาคารแลว้ และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายท่ีดินบางส่วนท่ีซ้ือมาจากบริษทั 
เพื่อนาํไปชาํระหน้ีคืนท่ีเกิดจากการซ้ือท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 68 ลา้นบาท 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลูกหน้ีบริษทัยอ่ยท่ีเกิดจากการซ้ือขายท่ีดินดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 421 ลา้นบาท 
และกาํไรและดอกเบ้ียรับรอรับรู้มียอดคงเหลือจาํนวน 35 ลา้นบาท และ 134 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดแ้สดงในงบ
แสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เจ้าหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั -  -  610  257 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั -  -  4,430  - 
บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั -  -  763,723  33,973 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์จาํกดั -  -  10  - 
กจิการร่วมค้า        
บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 2,996  2,547  5,992  5,093 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จาํกดั 98,125  109,337  98,046  109,337 
บริษทั ไทยพลาสติกฟิลม์ จาํกดั 90,913  4,332  90,875  4,332 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 991  123  643  123 
บริษทั ไทยพลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั 16,082  4,362  13,415  3,799 
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 54  -  48  - 
รวม 209,161  120,701  977,792  156,914 

        
เงินทดรองรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัย่อย        
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั -  -  171  331 
บริษทัย่อยทางอ้อม        
บริษทั พลาสติก โพลีน จาํกดั -  -  122,268  187,543 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั พรชยัวิสาหกิจ จาํกดั 3,293  1,468  2,577  1,049 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 621  382  57  - 
บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั 239  -  239  - 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินทดรองรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทั เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จาํกดั 338  2  338  - 
บริษทั ไทยพลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั 4  9  -  - 
บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จาํกดั 67  234  -  - 
บริษทั โรงงานฝ้ายสระบุรี จาํกดั -  660  -  - 
บริษทั ไทยพลาสติกฟิลม์ จาํกดั 672  -  672  - 
รวม 5,234  2,755  126,322  188,923 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 มีดงัน้ี 
 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  1,250 
เพิ่มข้ึน -  520,000 
ลดลง -  (521,250) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  - 

 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  

(ก) สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญาเช่าอาคารสํานกังานระยะยาวกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เดิมแต่ละสัญญามี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยไดสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าใหม่ทุก 3 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2542 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังานกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวแทนสัญญาเช่าเดิมท่ีหมดอายลุงโดยกาํหนด
ระยะเวลาเช่าใหม่เป็น 90 ปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินคร้ังเดียวสาํหรับตลอดช่วงอายกุารเช่า (ค่าเช่าตลอด 90 
ปีเป็นเงิน 40,000 บาทต่อตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับค่าเช่ารายเดือนก่อนส่วนลดกระแสเงินสดเป็นเงิน 37 บาท
ต่อตารางเมตร) โดยค่าเช่าประจาํปีคิดหักจากเงิน ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2544 
บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว มี



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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กาํหนดระยะเวลาการเช่าคร้ังละ 30 ปี นบัจากวนัท่ีไดมี้การวางเงินค่าเช่าล่วงหนา้ตามสัญญาดงักล่าวแต่เร่ิมแรก  
โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่าใหค้าํมัน่ในการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกคร้ังละ 30 ปี เป็นจาํนวน 2 
คร้ัง โดยใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและอตัราเช่าเดิม  
 
เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2549 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเช่าต่อสาํนกังานท่ีดินแลว้ 
 
รายละเอียดท่ีสาํคญัของสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานระยะยาวกบับริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 และ 2553 
มีดงัน้ี 
 
ประเภทสญัญา เงินค่าเช่า  เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้คงเหลือ 
 จ่ายล่วงหนา้  2554  2553 

บริษทั (พันบาท) 

สญัญาเช่า 30 ปี      
(สญัญาเดิม 3 ปี) 143,517  116,970  118,564 
สญัญาเช่า 30 ปี      
(สญัญาเดิม 90 ปี) 29,669  25,383  25,713 

 173,186  142,353  144,277 

บริษทัย่อย  

สญัญาเช่า 30 ปี      
(สญัญาเดิม 3 ปี) 47,000  38,160  38,680 
สญัญาเช่า 30 ปี      
(สญัญาเดิม 90 ปี) 11,659  9,975  10,105 

 58,659  48,135  48,785 
รวม 231,845  190,488  193,062 

 
 หากมีการบอกเลิกสญัญาเช่าโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง บริษทัมีสิทธิเรียกคืนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีเหลือ โดยคู่สัญญาได้

ตกลงกนัในหลกัการใหมี้การจดจาํนองสาํหรับอาคารสาํนกังานดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินค่าเช่าจ่าย
ล่วงหนา้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยงัไม่มีการทาํสัญญาจดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ข้ึนอยู่กับความสามารถของบริษทั
ดงักล่าวท่ีจะจ่ายชาํระคืน 
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(ข) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2550 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและบริการกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัจะขาย
ก๊าซร้อนเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยนาํไปใชผ้ลิตไฟฟ้า บริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการกบับริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละตามท่ีระบุ
ในสัญญา นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยจะขายไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทัแต่เพียงผูเ้ดียวในอตัราตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสญัญา และมีผลจนกวา่คู่สญัญาจะบอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

(ค) สัญญาเช่าทีด่นิ 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคารหลายสญัญากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กาํหนด
ระยะเวลา 3 ปี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 34,950  36,186  23,552  25,785 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11,565  42,856  5,726  29,278 

รวม 46,515  79,042  29,278  55,063 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ยจาํนวน 563 ลา้นบาท          
(31 ธันวาคม 2553: 65 ล้านบาท) 
 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
   

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 4,920  6,124  1,540  2,303 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั (200,288)  41,331  (215,036)  22,084 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 495,673  1,109,778  265,153  634,463 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ (3 เดือน) 216,575  74  57  56 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  
   (ระยะสั้นกวา่ 3 เดือนนบัตั้งแต่ลงทุน) -  99,928  -  - 
รวม 516,880  1,257,235  51,714  658,906 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 422,729  1,121,058  51,176  548,185 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 93,676  134,818  142  109,362 
สกลุเงินยโูร 219  994  141  994 
สกลุเงินอ่ืนๆ 256  365  255  365 
รวม 516,880  1,257,235  51,714  658,906 
 

7 เงนิลงทุนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 51,132  7,025  61       3,025 
 51,132  7,025  61       3,025 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 15,500  15,500  -          - 
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 212,409  338,396  212,409  338,396 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 1,596  1,596  1,596  1,596 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 269,047  401,299  69,787  200,584 
 498,552  756,791  283,792  540,576 

รวม 549,684  763,816  283,853  543,601 
 

เงินลงทุนอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นสกลุเงินบาท 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน และตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนด จาํนวนรวม 260 ลา้นบาท 
(2553: 275 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนรวม 67 ลา้นบาท (2553: 100 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

บริษทัไดน้าํตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายไปคํ้าประกนัเงินกูจ้ากธนาคารแห่งหน่ึง 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

48 

8 ลูกหนีก้ารค้า  
 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  507  8,356  590,540  785,982 
กิจการอ่ืนๆ   2,034,763  1,993,849  1,112,518  1,010,792 

   2,035,270  2,002,205  1,703,058  1,796,774 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (166,018)  (167,361)  (116,457)  (122,353) 

สุทธิ   1,869,252  1,834,844  1,586,601  1,674,421 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 
    (โอนกลบัรายการ) 

   
(4,665) 

  
(3,372) 

  
(4,521) 

  
(5,681) 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 507 8,356 588,585 524,740 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 1,955 261,242 

 507  8,356  590,540  785,982 
กจิการอืน่ ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,775,215 1,715,571 930,516 821,814 
เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 91,877 107,343 57,492 63,416 
3 - 6 เดือน 9,135  2,777  8,528  2,777 
6 - 12 เดือน 152  1,623  152  1,623 
มากกวา่ 12 เดือน 158,384  166,535  115,830  121,162 

 2,034,763  1,993,849  1,112,518  1,010,792 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (166,018)  (167,361)  (116,457)  (122,353) 
 1,868,745  1,826,488  996,061  888,439 
สุทธิ 1,869,252  1,834,844  1,586,601  1,674,421 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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กลุ่มบริษทักาํหนดใหลู้กคา้หลายรายนาํเงินสดหรือหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคาร มาใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือใช้
บุคคลคํ้าประกนั 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 90 วนั 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 1,583,965  1,561,546  1,586,601  1,674,421 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 285,287  273,298  -  - 
รวม 1,869,252  1,834,844  1,586,601  1,674,421 

  

9 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,292,204 725,351 1,166,120 704,103 
สินคา้ระหวา่งผลิต 2,237,078 852,056 2,236,720 851,580 
วตัถุดิบและสารเคมี 1,234,419 977,125 1,060,894 931,028 
บรรจุภณัฑ ์ 305,202 228,017 268,581 226,565 
นํ้ามนัและเช้ือเพลิง 988,420 1,183,991 953,109 1,154,905 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,628,463 1,555,634 1,477,721 1,464,975 
สินคา้ระหวา่งทาง 156,671 265,734 136,511 265,722 
รวม 7,842,457 5,787,908 7,299,656 5,598,878 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ี
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและได้
รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 17,921,749  18,395,984  14,682,193  15,797,981 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

19,238 
  

- 
  

- 
  

- 
สุทธิ 17,940,987  18,395,984  14,682,193  15,797,981 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

50 

10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 72,644 89,239 60,249 70,819 
เงินทดรองจ่าย 48,939 45,199 25,102 40,679 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 4,136 3,732 - - 
อ่ืน ๆ 92,244 49,044 58,699 36,916 
รวม 217,963 187,214 144,050 148,414 

 
11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และกจิการร่วมค้า 

 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553 
  (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,411,498  2,614,498 
ซ้ือเงินลงทุน  50,000  797,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  3,461,498  3,411,498 

 
กจิการร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  284,409  284,409 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   284,409  284,409 

 
รวม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,695,907  2,898,907 
ซ้ือเงินลงทุน  50,000  797,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  3,745,907  3,695,907 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  เงินปันผลรับ 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
บริษทั ทีพีไอ คอนกรีต จาํกดั 99.99 99.99 840,000 840,000 839,999    839,999 - - 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั 99.99 99.99 2,535,250 2,535,250 2,535,249 2,535,249 - - 
บริษทั ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จาํกดั 99.99 99.99 86,250 36,250 86,250 36,250 - - 
บริษทั โพรพอ็กไซดไ์ทย จาํกดั 99.99 99.99     250        250       250        250 - - 
         
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (250) (250) - - 
     3,461,498 3,411,498 - - 

กจิการร่วมค้า         
บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 50.00 50.00 468,750 468,750 284,409 284,409 135,000 199,921 
    284,409 284,409 135,000 199,921 

        
รวม    3,745,907 3,695,907 135,000 199,921 

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการร่วมคา้ ซึ่งกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีรวมตามสดัส่วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสดัส่วนของกลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ 

  
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนีส้ิน

หมุนเวยีน 

  
หนีส้ินไม่
หมุนเวยีน 

  
หนีส้ิน
รวม 

  
รายได้ 
รวม 

  
ค่าใช้จ่าย
รวม 

  
กาํไร 
สุทธิ 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ปี 2554    
บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 50.00  511,225  798,884 1,310,109  125,153 16,000 141,153 843,616 698,081  145,535 
               
ปี 2553               
บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั 50.00  435,920  869,167 1,305,087  84,837 5,639 90,476 786,631 613,631  173,000 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  141,877  137,913  135,350  135,350 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน         
ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  1,841  160  -  - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม         
   ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  (5,275)  3,804  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  138,443  141,877  135,350  135,350 

 
กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมบางแห่งท่ีบริษทัลงทุนและบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย สาํหรับขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
กลุ่มบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมจาํนวน 689 ลา้นบาท (2553: 536 ล้านบาท) ซ่ึงส่วน
แบ่งผลขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 153 ลา้นบาท (2553: 138 ล้านบาท) กลุ่มบริษทั
ไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนน้ี 
 

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) 29.77 29.77 4,220,000 4,220,000 1,256,200 1,256,200 - - 
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวติ จาํกดั 25.00 25.00 500,000 500,000 125,000 125,000 128,696 132,128 
บริษทั มอนโดไทย จาํกดั 28.75 28.75 36,000 36,000 10,350 10,350 9,747 9,749 
รวม     1,391,550 1,391,550 138,443 141,877 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน   
 2554  2553  2554  2553  2554  2553     

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวติ จาํกดั 25.00 25.00 500,000 500,000 125,000 125,000   
บริษทั มอนโดไทย จาํกดั 28.75 28.75 36,000 36,000 10,350 10,350   
รวม     135,350 135,350   
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมซึ่งกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย แต่ไม่ไดป้รับปรุงใหแ้สดงขอ้มูลตามสดัส่วนที่ถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั 
 

 

 
 

วนัทีร่ายงาน 

  
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

สินทรัพย์ 
รวม 

หนีส้ิน 
รวม 

 
รายได้ 
รวม 

กาํไร 
(ขาดทุน) 
สุทธิ 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
ปี 2554        
บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) 31 ธนัวาคม  29.77 2,733,984 5,745,127 8,176 (512,598) 
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จาํกดั 31 ธนัวาคม  25.00 658,345 144,324 45,309 7,374 
บริษทั มอนโดไทย จาํกดั 31 ธนัวาคม  28.75 33,939 6 1 (7) 
รวม    3,426,268 5,889,457 53,486 (505,231) 

 

ปี 2553        
บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จาํกดั (มหาชน) 31 ธนัวาคม  29.77 2,913,485 5,412,623 1,517 (463,592) 
บริษทั บางกอกสหประกนัชีวิต จาํกดั 31 ธนัวาคม  25.00 675,547 147,033 139,369 31 
บริษทั มอนโดไทย จาํกดั 31 ธนัวาคม  28.75 33,936 5 - (9) 
รวม    3,622,968 5,559,661 140,886 (463,570) 

 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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13 เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  ลกัษณะ  สัดส่วนความ งบการเงนิรวมและ 
 ประเภทกจิการ ความสัมพนัธ์ ทุนชําระแล้ว เป็นเจ้าของ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    2554 2553 2554 2553 
   (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        
บริษทั อุตสาหกรรมสหธญัพืช จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ผูถื้อหุน้    550,000 19.00 19.00 104,500 104,500 
 ถุงบรรจุสินคา้       
บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้    180,000 16.67 16.67 45,653  45,653 
 และบริการใหเ้ช่า       
บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จาํกดั ลงทุนในกิจการอ่ืน ผูถื้อหุน้        5,000 0.87 0.87        217         217 
รวม      150,370   150,370 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า      (45,653) (45,653) 
สุทธิ      104,717 104,717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   673,109  673,109  356,636  356,636 
เพิ่มข้ึน   34,229  -  72,889  - 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  (48,043)  -  (48,043)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   659,295  673,109  381,482  356,636 

          
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาการด้อยค่า         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   8,706  7,706  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   1,000  1,000  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   7,943  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   17,649  8,706  -  - 

          
มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553   -  665,403  -  356,636 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ  

     ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 
   

664,403 
  

664,403 
  

356,636 
  

356,636 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554   641,646  -  381,482  - 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กาํหนดมูลค่าจากราคาประเมินกรมธนารักษ ์พ.ศ. 
2551 มีจาํนวน 1,151 ลา้นบาท (2553: จาํนวน 1,239 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวน 556 ลา้นบาท (2553: 
จาํนวน 481 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดินใหเ้ช่า ท่ีดินเปล่าและอาคารชุด   
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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15 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งันี้ 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่ ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาตามบญัชี 

  
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2554 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 

 
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2554 

 
 

ค่าเสื่อมราคา 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2554 

 
ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2554 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2554 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 

 (พันบาท) 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,493,095 199,909 - 48,168 2,741,172 (2,119) (4) - - (2,123) - - 2,490,976 2,739,049 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 49,186 - - (1,830) 47,356 (47,486) (7) - 137 (47,356) - - 1,700 - 

อาคารและส่วนประกอบ              

   -  ราคาทุน 7,966,597 31,255 (2,571) 89,964 8,085,245 (3,732,422) (215,102) 2,571 - (3,944,953) - - 4,234,175 4,140,292 

   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 7,594,447 - - - 7,594,447 (1,015,218) (307,058) - - (1,322,276) - - 6,579,229 6,272,171 

เครื่องจกัรและท่อ             

   -  ราคาทุน 29,983,835 244,135 (78,713) 2,721,970 32,871,227 (14,275,840) (1,392,631) 42,661 - (15,625,810) - - 15,707,995 17,245,417 

   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 25,535,292 - - - 25,535,292 (4,397,371) (1,126,911) - - (5,524,282) - - 21,137,921 20,011,010 

เครื่องมือ เครื่องใช ้             

   และอุปกรณ์โรงงาน 4,452,833 191,924 (34,499) 127,344 4,737,602 (3,866,298) (100,207) 34,495 - (3,932,010) - - 586,535 805,592 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์            

   สาํนกังาน 343,752 18,424 (4,325) 12,801 370,652 (299,826) (15,737) 3,996 - (311,567) - - 43,926 59,085 

ยานพาหนะ 1,002,517 182,655 (68,466) 53,178 1,169,884 (953,733) (18,654) 63,978 - (908,409) - - 48,784 261,475 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม - อื่น ๆ 1,023,216 - - - 1,023,216 (356,763) (77,229) - - (433,992) - - 666,453 589,224 

อะไหล่ที่สาํคญั 173,215 - -     11,805 185,020           -              -  - -           -  - - 173,215 185,020 

งานระหวา่งก่อสร้าง 4,790,806 1,572,760 -     (1,982,001) 4,381,565           -              -  - -           -  - - 4,790,806 4,381,565 

เครื่องจกัรระหวา่งติดตั้ง   1,975,566     640,495           -         (992,938)   1,623,123           -          -                 -            -             -             -        (30,551)     (21,017)   1,945,015   1,602,106 
รวม 87,384,357 3,081,557   (188,574)           88,461 90,365,801 (28,947,076)  (3,253,540)  147,701           137 (32,052,778)   (30,551)     (21,017) 58,406,730 58,292,006 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 สรุปไดด้งันี้ 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่ ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาตามบญัชี 

  
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2553 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

 
 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2553 

 
 

ค่าเสื่อมราคา 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2553 

 
ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2553 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2553 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

 (พันบาท) 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,477,427 15,668 - - 2,493,095 (2,119)             -  - - (2,119) - - 2,475,308 2,490,976 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 47,837 - - 1,349 49,186 (47,284) (518) - 316 (47,486) - - 553 1,700 

อาคารและส่วนประกอบ              

   -  ราคาทุน 7,939,103 14,118 (4,424) 17,800 7,966,597 (3,542,462) (192,852) 2,892 - (3,732,422) - - 4,396,641 4,234,175 

   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 7,606,842 - (12,395) - 7,594,447 (709,761) (308,237) 2,780 - (1,015,218) - - 6,897,081 6,579,229 

เครื่องจกัรและท่อ             

   -  ราคาทุน 29,835,761 7,554 (2,319) 142,839 29,983,835 (13,395,009) (882,885) 2,054 - (14,275,840) - - 16,440,752 15,707,995 

   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 25,538,514 - (3,222) - 25,535,292 (3,196,720) (1,202,506) 1,855 - (4,397,371) - - 22,341,794 21,137,921 

เครื่องมือ เครื่องใช ้             

   และอุปกรณ์โรงงาน 4,400,287 51,328 (3,815) 5,033 4,452,833 (3,803,103) (65,701) 2,506 - (3,866,298) - - 597,184 586,535 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์            

   สาํนกังาน 338,643 17,637 (14,080) 1,552 343,752 (295,714) (17,648) 13,852 (316) (299,826) - - 42,929 43,926 

ยานพาหนะ 1,004,918 12,976 (15,377) - 1,002,517 (960,374) (7,955) 14,596 - (953,733) - - 44,544 48,784 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม - อื่น ๆ 1,124,265 - (101,049) - 1,023,216 (323,158) (138,441) 104,836 - (356,763) - - 801,107 666,453 

อะไหล่ที่สาํคญั 514,155 - -     (340,940) 173,215           -              -  - -           -  - - 514,155 173,215 

งานระหวา่งก่อสร้าง 3,629,021 1,377,162 (16,684)     (198,693) 4,790,806           -              -  - -           -  - - 3,629,021 4,790,806 

เครื่องจกัรระหวา่งติดตั้ง      938,434  1,132,161        -      -    (95,029)    1,975,566 -          -            -                  -      -             -              -                -           -       (36,802)     (30,551)     901,632   1,945,015 
รวม  85,395,207 2,628,604 (173,365)      (466,089) 87,384,357 (26,275,704)  (2,816,743)  145,371         -         (28,947,076)   (36,802)     (30,551) 59,082,701 58,406,730 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งันี้ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่ ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบญัชี 
  

ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2554 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2554 

 
 

ค่าเสื่อมราคา 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2554 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2554 
 (พันบาท) 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,199,939 192,618 - 48,043 2,440,600           -               -  - -           -   2,199,939 2,440,600 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 46,176 - - - 46,176 (46,176)             -  - - (46,176) - - 
อาคารและส่วนประกอบ             
   -  ราคาทุน 7,473,590 - - 82,132 7,555,722 (3,383,636) (187,688) - - (3,571,324) 4,089,954 3,984,398 
   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 7,594,447 - - - 7,594,447 (1,015,218) (307,058) - - (1,322,276) 6,579,229 6,272,171 
เครื่องจกัรและท่อ             
   -  ราคาทุน 26,043,800 250 (77,728) 312,185 26,278,507 (12,163,729) (1,145,378) 41,706 - (13,267,401) 13,880,071 13,011,106 
   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 24,370,313 - - - 24,370,313 (3,733,871) (1,080,311)  - (4,814,182) 20,636,442 19,556,131 
เครื่องมือ เครื่องใช ้             
  และอุปกรณ์โรงงาน 4,295,954 187,790 (34,424) 127,343 4,576,663 (3,778,863) (72,144) 34,433 - (3,816,574) 517,091 760,089 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์             
  สาํนกังาน 263,258 13,578 (3,393) 12,455 285,898 (229,529) (11,985) 3,143 - (238,371) 33,729 47,527 
ยานพาหนะ 998,504 175,624 (67,963) - 1,106,165 (950,363) (13,601) 63,839 - (900,125) 48,141 206,040 
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม - อื่น ๆ 1,023,216 - - - 1,023,216 (356,763) (77,229) - - (433,992) 666,453 589,224 
อะไหล่ที่สาํคญั 155,722 - - 11,954 167,676           -               -  - -           -   155,722 167,676 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,043,455 805,596 (67,676) (485,925) 4,295,450           -               -  - -           -   4,043,455 4,295,450 
เครื่องจกัรระหวา่งติดตั้ง       950,176   269,551       -         (9,300)   1,210,427           -               -         -             -                -        950,176    1,210,427 
รวม 79,458,550   1,645,007  (251,184)   98,887 80,951,260 (25,658,148) (2,895,394)   143,121        -      (28,410,421) 53,800,402 52,540,839 
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การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 สรุปไดด้งันี้ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่ ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบญัชี 
  

ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2553 

 
 

เพิ่มขึ้น 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2553 

 
 

ค่าเสื่อมราคา 

 
จาํหน่าย/ 
ตดับญัชี 

 
 

โอน-สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

 
ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2553 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 
 (พันบาท) 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,184,271 15,668 - - 2,199,939           -               -  - -           -   2,184,271 2,199,939 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 46,176 - - - 46,176 (46,176)             -  - - (46,176) - - 
อาคารและส่วนประกอบ             
   -  ราคาทุน 7,474,446 - (4,424) 3,568 7,473,590 (3,227,565) (158,963) 2,892 - (3,383,636) 4,246,881 4,089,954 
   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 7,606,842 - (12,395) - 7,594,447 (709,761) (308,237) 2,780 - (1,015,218) 6,897,081 6,579,229 
เครื่องจกัรและท่อ             
   -  ราคาทุน 25,949,080 - (2,319) 97,039 26,043,800 (11,422,192) (743,591) 2,054 - (12,163,729) 14,526,888 13,880,071 
   -  ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 24,373,535 - (3,222) - 24,370,313 (2,579,819) (1,155,907) 1,855 - (3,733,871) 21,793,716 20,636,442 
เครื่องมือ เครื่องใช ้             
  และอุปกรณ์โรงงาน 4,242,919 48,540 (369) 4,864 4,295,954 (3,724,199) (55,012) 348 - (3,778,863) 518,720 517,091 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์             
  สาํนกังาน 263,858 12,942 (13,542) - 263,258 (229,903) (13,298) 13,672 - (229,529) 33,955 33,729 
ยานพาหนะ 999,391 12,497 (13,384) - 998,504 (955,833) (7,812) 13,282 - (950,363) 43,558 48,141 
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม - อื่น ๆ 1,124,265 - (101,049) - 1,023,216 (323,158) (138,441) 104,836 - (356,763) 801,107 666,453 
อะไหล่ที่สาํคญั 514,155 - - (358,433) 155,722           -               -  - -           -   514,155 155,722 
งานระหวา่งก่อสร้าง 3,588,987 718,307 (79,876) (183,963) 4,043,455           -               -  - -           -   3,588,987 4,043,455 
เครื่องจกัรระหวา่งติดตั้ง       864,394   145,808       -         (60,026)       950,176           -                 -         -             -                -        864,394      950,176 
รวม 79,232,319   953,762  (230,580)   (496,951) 79,458,550 (23,218,606) (2,581,261)    141,719        -      (25,658,148) 56,013,713 53,800,402 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 31 ธนัวาคม 

2553 
1 มกราคม 
2553 

 31 ธนัวาคม 
2554 

 31 ธนัวาคม 
2553 

1 มกราคม 
2553 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,739,049  2,490,976  2,475,308  2,440,600  2,199,939  2,184,271 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า -  1,700  553  -  -  - 
อาคารและส่วนประกอบ            
   -  ราคาทุน 4,140,292  4,234,175  4,396,641  3,984,398  4,089,954  4,246,881 
   -  ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 6,272,171  6,579,229  6,897,081  6,272,171  6,579,229  6,897,081 
เคร่ืองจกัรและท่อ            
   -  ราคาทุน 17,245,417  15,707,995  16,440,752  13,011,106  13,880,071  14,526,888 
   -  ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 20,011,010  21,137,921  22,341,794  19,556,131  20,636,442  21,793,716 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้            
   และอุปกรณ์โรงงาน 805,592  586,535  597,184  760,089  517,091  518,720 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            
   สาํนกังาน 59,085  43,491  41,915  47,527  33,294  32,941 
ยานพาหนะ 42,640  35,809  38,237  35,580  35,166  37,251 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม - อ่ืน ๆ 589,224  666,453  801,107  589,224  666,453  801,107 
อะไหล่ท่ีสาํคญั 185,020  173,215  514,155  167,676  155,722  514,155 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,381,565  4,737,628  3,629,021  4,295,450  4,043,455  3,588,987 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 1,602,106  1,945,015   901,632  1,210,427  950,176     864,394 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ 
กลุ่มบริษทั 58,073,171 

 
58,340,142 

 
59,075,380 

 
52,370,379 

 
53,786,992 

  
56,006,392 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  
-  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์   
สาํนกังาน - 

 

435 

 

1,014 

 

- 

 

435 

 

1,014 
- ยานพาหนะ 218,835  12,975  6,307  170,460  12,975  6,307 
- งานระหวา่งก่อสร้าง -  53,178  -  -  -  - 
 58,292,006  58,406,730  59,082,701  52,540,839  53,800,402  56,013,713 
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ในปี 2554 บริษทัไดป้ฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 เร่ือง การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคา
ใหม่ เก่ียวกบัการผ่อนปรนวิธีการบนัทึกบญัชีการตีราคาใหม่สําหรับสินทรัพยเ์ดิม จนถึงรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 กล่าวคือตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนให้บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่บริษทั
บนัทึกค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม ใหไ้ปลดผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อ
หุน้ โดยไม่ตอ้งผา่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงันั้นทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรเพ่ิมข้ึนดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2554 
 (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 
สินคา้คงเหลือลดลง (127,756) (127,756) 
ตน้ทุนขายลดลง (1,383,442) (1,336,842) 
กาํไรสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน (1,383,442) (1,336,842) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพ่ิมข้ึน (บาท) 0.69 0.66 
 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 5,132 ลา้นบาท (2553: จาํนวน 5,029 ล้าน
บาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวน 3,415 ลา้นบาท (2553: จาํนวน 3,465 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ไดจ้าํนองหรือใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ซ่ึง
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนประมาณ 38,561 
ลา้นบาท (2553: จาํนวน 40,980 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

16 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทรัพย์สิน 
 
สืบเน่ืองจากในการผลิตเม็ดพลาสติกและปูนซีเมนต์ บริษทัตอ้งมีการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรทุกปีเป็น
ระยะเวลา 2 สปัดาห์ถึง 1 เดือน เพ่ือเปล่ียนช้ินส่วนท่ีสึกหรอใหม่หมด เพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมใชง้าน ซ่ึงทาํ
ใหเ้คร่ืองจกัรสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพติดต่อกนัทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่หยดุพกั 
 

ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษทัไดใ้หบ้ริษทั SELECTRADE AG ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระจากต่างประเทศทาํ
การประเมินราคาอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานในส่วนท่ีผลิตปูนซีเมนต ์ปูนสาํเร็จรูป รวมทั้ง



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 64 
 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ จากราคาทุนเดิมจาํนวน 29,140 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 17,280 ลา้นบาท) เป็น
จาํนวน 1,320 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 34.4560 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ีประเมินราคามีมูลค่าตามบญัชีตามการประเมินใหม่จาํนวน 45,497 ลา้นบาทโดยใช้
หลกัเกณฑใ์นการประเมินราคาตามวิธี Replacement Time Value โดยพิจารณาจากราคาทดแทน (Replacement 
Value) และอายกุารใชง้านท่ีเหลือของสินทรัพย ์ซ่ึงพิจารณาจากตน้ทุนในปัจจุบนัท่ีจะสามารถจดัหาทรัพยสิ์น
ตามรูปแบบ กาํลงัการผลิตและมาตรฐานเทคโนโลยเีช่นเดียวกนักบัทรัพยสิ์นท่ีจะประเมินราคา ซ่ึงรวมดอกเบ้ีย
ท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทรัพยสิ์นดว้ย ซ่ึงผลจากการประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัขา้งตน้ ทาํใหมู้ลค่า
สุทธิของสินทรัพยร์วมและส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนันั้นเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 28,217 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของราคาทุนเดิม) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ยอดคงเหลือของ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมี์จาํนวนเงิน 23,318 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (2553: 24,400 ล้านบาท)  
 

อย่างไรก็ตามมีอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาตามบญัชี จาํนวนรวม 1,503 ลา้นบาท ท่ียงัมิไดมี้การ
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เน่ืองจากสินทรัพยด์งักล่าวมีลกัษณะและประโยชน์การใชง้านท่ีแตกต่าง
จากสินทรัพยท่ี์ไดมี้การประเมินใหม่ 

 

นอกจากน้ีในเดือนตุลาคม 2550 บริษทัยงัใหบ้ริษทั JOHN FOORD (ASIA) PTE LIMITED ซ่ึงเป็นผูป้ระเมิน
ราคาอิสระจากต่างประเทศ ทาํการประเมินราคาอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรในส่วนท่ีผลิตเมด็พลาสติก LDPE 
และ EVA จากราคาทุนเดิมจาํนวน 3,594 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,515 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 188 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 34.1228 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
ณ วนัท่ีประเมินราคามีมูลค่าตามบญัชีตามการประเมินใหม่ จาํนวน 6,405 ลา้นบาท โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินราคาตามวิธี Fair Market Value ซ่ึงพิจารณาจากตน้ทุนในปัจจุบนัท่ีจะสามารถจดัหาทรัพยสิ์นตาม
รูปแบบ กาํลงัการผลิตและมาตรฐานเทคโนโลย ีเช่นเดียวกนักบัทรัพยสิ์นท่ีจะประเมินราคา ซ่ึงรวมดอกเบ้ียท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทรัพยสิ์นดว้ย  ซ่ึงผลจากการประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัขา้งตน้ ทาํใหมู้ลค่าสุทธิ
ของสินทรัพยร์วมและส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนันั้นเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 4,890 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของราคาทุนเดิม) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยอด
คงเหลือของส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นมีจาํนวนเงิน 3,100 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (2553: 3,482 ล้านบาท) 
 

ในปี 2552 บริษทั ไนเตรทไทย จาํกดั (กิจการร่วมคา้) ไดใ้หผู้ป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินราคาเคร่ืองจกัร
ใหม่ โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการประเมินราคาตามวิธีราคาเปล่ียนแทน ซ่ึงพิจารณาจากตน้ทุนในปัจจุบนัท่ีจะ
สามารถจดัหาทรัพยสิ์นตามรูปแบบ กาํลงัการผลิตและมาตรฐานเทคโนโลยีเดียวกนักบัทรัพยสิ์นท่ีจะประเมิน
ราคา มีผลทาํให้มูลค่าของเคร่ืองจกัรท่ีตีราคาใหม่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ณ วนัท่ีตีราคาใหม่ กิจการร่วมคา้ไดท้าํการ
ปรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นดว้ยจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ และไดป้รับค่าเส่ือมราคา



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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สะสมดว้ยอตัราส่วนเดียวกนักบัส่วนเกินทุนดงักล่าว ผลของการประเมินราคาเคร่ืองจกัรดงักล่าวทาํให้มูลค่า
สุทธิของสินทรัพยร์วม ณ วนันั้นเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 176 ลา้นบาท (ตามวิธีรวมตามสัดส่วน ในงบการเงินรวม
ของบริษทัเป็นจาํนวน 88 ลา้นบาท) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยอดคงเหลือของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทรัพยสิ์นมีจาํนวนเงิน 363 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (2553: 409 ล้านบาท) 

 
รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2554 
 เพิ่มข้ึน/ 

(ลดลง) 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 
 (พันบาท) 
บริษทั      
อาคาร 7,594,447 - 7,594,447 
เคร่ืองจกัร 24,370,313 - 24,370,313 
อ่ืนๆ      1,023,216 -      1,023,216 

 32,987,976 - 32,987,976 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม    
อาคาร (1,015,218) (307,058) (1,322,276) 
เคร่ืองจกัร (3,733,871) (1,080,311) (4,814,182) 
อ่ืนๆ (356,763) (77,229) (433,992) 

 (5,105,852) (1,464,598) (6,570,450) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 27,882,124 (1,464,598) 26,417,526 

    
กจิการร่วมค้า    
เคร่ืองจกัร 1,029,402 - 1,029,402 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม     (619,934)     (46,600)     (666,534) 
      409,468     (46,600)      362,868 

งบการเงนิรวม 28,291,592 (1,511,198) 26,780,394 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 
 งบการเงนิรวม 

 ตน้ทุนแหล่ง      

 วตัถุดิบและตน้ทุน ค่าสิทธ์ิ     
                                                                             ใบอนุญาตประทานบตัร ซอฟทแ์วร์  อ่ืนๆ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  700,353  26,836  -  727,189 
เพ่ิมข้ึน  -  4,627  -  4,627 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554  700,353  31,463  -  731,816 
เพ่ิมข้ึน  -  2,111  7,567  9,678 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  700,353  33,574  7,567  741,494 
         
ค่าตัดจําหน่ายสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  (343,231)  (19,222)  -  (362,453) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (26,317)  (3,097)  -  (29,414) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554  (369,548)  (22,319)  -  (391,867) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (26,317)  (3,077)  -  (29,394) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  (395,865)  (25,396)  -  (421,261) 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553  357,122  7,614  -  364,736 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554  330,805  9,144  -  339,949 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  304,488  8,178  7,567  320,233 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเฉพาะกจิการ 
 ตน้ทุนแหล่ง    
 วตัถุดิบและตน้ทุน ค่าสิทธ์ิ   
 ใบอนุญาตประทานบตัร ซอฟทแ์วร์  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  700,353  26,836  727,189 
เพ่ิมข้ึน  -  4,627  4,627 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554  700,353  31,463  731,816 
เพ่ิมข้ึน  -  2,111  2,111 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  700,353  33,574  733,927 
       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  (343,231)  (19,222)  (362,453) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (26,317)  (3,097)  (29,414) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554  (369,548)  (22,319)  (391,867) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (26,317)  (3,077)  (29,394) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  (395,865)  (25,396)  (421,261) 
       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553  357,122  7,614  364,736 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554  330,805  9,144  339,949 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  304,488  8,178  312,666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
                                                                   หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้                                           5 190,488  193,062  142,353  144,277 
เงินล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร                               44 640,903  415,478  509,127  312,171 
เงินมดัจาํจ่าย 45,171  22,805  40,933  22,477 
ลูกหน้ีอ่ืน 451  1,586  851  1,586 
อ่ืน ๆ 29,297  12,814  21,113  6,420 

รวม    906,310  645,745  714,377  486,931 
 

19 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชี       
  ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   29,758  -  752  - 
  ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   48,813  -  40,963  - 
   78,571  -  41,715  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          
  ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   787,396  -  311,190  - 
เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ระยะส้ันจาก

สถาบันการเงนิ 
 

 865,967  -  352,905  - 
          
          
          
          
          



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  
 

        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   1,017,729  2,062,443  1,002,427  2,050,813 
  ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   45,270  306,382  45,270  306,382 
เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี 
 

 1,062,999  2,368,825  1,047,697  2,357,195 
          
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิที่ถึงกาํหนด
ชําระภายในหน่ึงปี  

 
 64,428  21,370  49,445  5,763 

รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ระยะส้ัน   1,993,394  2,390,195  1,450,047  2,362,958 

       

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
  ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   2,294,897  2,046,790  2,260,620  1,997,212 
  ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   58,980  104,251  58,980  104,251 
เงนิกู้ยมืระยะยาว   2,353,877  2,151,041  2,319,600  2,101,463 

          
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ    80,398  38,053  64,569  8,459 

รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน   2,434,275 2,189,094  2,384,169 2,109,922 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 
 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 1,928,966 2,368,825 1,400,602  2,357,195 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553 2554 2553 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่
เกินหา้ปี 

 
2,353,877 

 
2,151,041 

 
2,319,600 

  
2,101,463 

รวม 4,282,843  4,519,866  3,720,202  4,458,658 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซ่ึงเป็น
สินทรัพยมี์ราคาตามบญัชีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 
 (พันบาท) 

ท่ีดินและอาคาร 9,865,726 10,527,230 9,865,726  10,527,230 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 28,482,447 30,114,821 28,482,447  30,114,821 
ตราสารทุน 212,408  338,397  212,408  338,397 
รวม 38,560,581  40,980,448  38,560,581  40,980,448 

 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิงจาก MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2 ต่อปี ในปี 2554        
และ 2553 
 
ในปี 2554 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ จ่ายดอกเบ้ียในอตัรา LIBOR ของ 6 
เดือน บวกร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 95 ลา้น
บาท (2553: 119 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 
 2554  2553 

 มูลค่า
อนาคตของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า
ปัจจุบนั

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า
ปัจจุบนั

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

            
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 70,793 6,365 64,428 24,213 2,843 21,370 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี 

 
83,791 

 
3,393 

 
80,398 

 
40,380 

 
2,327 

 
38,053 

รวม 154,584 9,758 144,826 64,593 5,170 59,423 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 

 มูลค่า
อนาคตของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า
ปัจจุบนั

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่า
อนาคตของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ี 
ตอ้งจ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า
ปัจจุบนั

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 54,489 5,044 49,445 6,550 787 5,763 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี 

 
67,487 

 
2,918 

 
64,569 

 
9,131 

 
672 

 
8,459 

รวม 121,976        7,962 114,014 15,681 1,459 14,222 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553 2554 2553 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  3,640,271 2,810,965 3,523,026 2,704,556 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 668,772 1,001,460 192,564 1,001,460 
สกลุเงินยโูร 118,626 766,864 118,626 766,864 
รวม 4,427,669  4,579,289  3,834,216  4,472,880 

 
20 เจ้าหนีก้ารค้า 

  
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  209,161  120,701  977,792  156,914 
กิจการอ่ืนๆ   1,825,632  1,954,119  1,201,637  1,800,172 

รวม   2,034,793  2,074,820  2,179,429  1,957,086 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 1,606,191  1,656,594  2,055,908  1,538,860 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 368,293  385,743  63,212  385,743 
สกลุเงินยโูร 60,309  29,604  60,309  29,604 
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สกลุเงินโครนเดนมาร์ก -  2,879  -  2,879 

รวม 2,034,793  2,074,820  2,179,429  1,957,086 

 
 
 
21 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 869,611 733,294 727,269 658,735 
เงินมดัจาํรับจากการขาย 293,772 231,589 277,772 165,727 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 57,167 17,207 50,642 12,954 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 18,103 17,422 15,755 14,738 
เงินประกนัและเงินมดัจาํ 190,264 172,660 185,571 170,601 
เงินประกนัผลงาน 81,305 58,091 56,493 47,527 
อ่ืน ๆ 177,741 147,632 171,989 147,711 

รวม 1,687,963 1,377,895 1,485,491 1,217,993 
 

22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังานซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) ตามท่ีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกบนัทึกภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 เป็นเงินรวม 782 ลา้นบาทสําหรับกลุ่มบริษทัและ 660 ลา้นบาทสําหรับบริษทั ทั้งน้ีไดมี้การ
ปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 แลว้ 
 

โครงการเงินชดเชยตามกฎหมาย  (โครงการท่ีไม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย) 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทั จดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
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 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ       
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ       
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 956,380  127,502  827,175  127,502 
 956,380  127,502  827,175  127,502 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 50,654  21,161  42,054  21,161 
 50,654  21,161  42,054  21,161 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2554 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม    909,500         787,215 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,774)  (2,094) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 50,654  42,054 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 956,380  827,175 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2554 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั    18,656         13,732 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 31,998  28,322 
รวม 50,654  42,054 
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 31,279  -  26,150  - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,095  -  2,976  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,280  21,161  12,928  21,161 
รวม 50,654  21,161  42,054  21,161 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2554 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.00 – 4.15  3.59 – 3.65 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00 – 7.07  6.80 – 7.07 

 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

23 ประมาณการหนีสิ้นจากค่าปรับ 
 

ในปี 2550 ศาลอาญาได้พิพากษาปรับบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6,900 ล้านบาท ในฐานความผิดต่อ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2549 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลอาญาต่อศาล
อุทธรณ์เพ่ือใหพ้ิพากษายกฟ้อง โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับดงักล่าวจาํนวน 6,900 ลา้น
บาท ในงบการเงินแลว้ตั้งแต่ปี 2551 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ศาลอาญาไดอ่้านคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ฉบบัลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 
2554 โดยศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลอาญาโดยใหย้กฟ้องโจทก ์
 

จากคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดงักล่าว บริษทัได้บนัทึกบญัชีกลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับ
จาํนวน 6,900 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

เน่ืองจากคดีน้ีอธิบดีอยัการสาํนกัคดีศาลสูงมีคาํสั่งไม่ฎีกา และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่แยง้คาํสั่งไม่ฎีกา 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 คดีดงักล่าวจึงถึงท่ีสุด  
 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ศาลมีคาํพิพากษาให้บริษทัชาํระหน้ีให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงเก่ียวกบัสัญญา
ซ้ือขายปูนเมด็เป็นจาํนวนเงิน 2,964,151 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และดอกเบ้ียของจาํนวนเงินดงักล่าวคาํนวณจาก
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ร้อยละ 5 ต่อปี จนกว่าจะชาํระเสร็จส้ินและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัอนุญาโตตุลาการเป็นจาํนวนเงิน 
932,755 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งดอกเบ้ียผดินดัของจาํนวนดงักล่าว  
 
บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 และบริษทัต่างประเทศยืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลฎีกา
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินจากค่าปรับดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

24 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
                                                                      หมายเหตุ 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 118,124 112,225 106,794 102,217 

กาํไรจากการขายท่ีดินรอรับการรับรู้รายได ้         5 - - 168,530 195,204 

เงินคํ้าประกนั 23,174 24,301 - - 

อ่ืนๆ 5,136 5,572 - (68) 

รวม 146,434 142,098 275,324 297,353 

     

25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2554  2553 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
ทุนจดทะเบยีน (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 10  2,481,500 24,815,000 2,481,500 24,815,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
- หุ้นสามัญ 10  2,481,500 24,815,000 2,481,500 24,815,000 
 

    

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
- หุน้สามญั 10  2,019,000 20,190,000 2,019,000 20,190,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
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- หุ้นสามัญ 10  2,019,000 20,190,000 2,019,000 20,190,000 

 
 
 
 
 
 
 
26 หุ้นทุนซ้ือคนืทีถ่อืโดยบริษทัย่อย 

 
ท่ีประชุมผูบ้ริหารแผนของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2546 ไดมี้มติให้บริษทั
บริจาคหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 20 ลา้นหุ้นโดยมอบหมายให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงทาํการซ้ือหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในราคาไม่เกิน 17 บาทต่อหุ้นและบริษทัไดโ้อนเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษทัย่อย
แห่งน้ีจาํนวนเงิน 393 ลา้นบาทซ่ึงในไตรมาส 1 ปี 2546 บริษทัย่อยแห่งน้ีไดซ้ื้อหุ้นของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 411 ลา้นบาท โดยหุน้ท่ีบริษทัยอ่ยซ้ือจาํนวน 20 ลา้นหุน้ 
เป็นจาํนวนเงิน 333 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริจาค  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 หุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยมีจาํนวนคงเหลือ 22 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 
360 ลา้นบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้น
ในงบการเงินรวม  

 
27 สํารอง 

 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปัน



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรม 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคาและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มี
การขายหรือจาํหน่าย 
 
การเคลือ่นไหวในทุนสํารอง 
 
การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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28 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 การเปล่ียนแปลง       
 มูลค่ายติุธรรม  ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่งกาํไร/  กาํไรขาดทุน 
 ของเงินลงทุน  จากการ  (ขาดทุน) เบด็เสร็จ  เบด็เสร็จ 
 เผือ่ขาย  ตีราคา  ของบริษทัร่วม  รวม 
 (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554        

เงินลงทุนเผือ่ขาย        

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิรับรู้        

ในส่วนของผูถื้อหุน้ (125,987)  -  -  (125,987) 

การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้        

ในส่วนของผูถื้อหุน้ -  (1,511,198)  -  (1,511,198) 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  (5,275)  (5,275) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่รวมสําหรับปี (125,987)  (1,511,198)  (5,275)  (1,642,460) 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553        

เงินลงทุนเผือ่ขาย        

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิรับรู้        

ในส่วนของผูถื้อหุน้ 110,369  -  -  110,369 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้        

ในส่วนของผูถื้อหุน้ -  (1,656,379)  -  (1,656,379) 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  3,804  3,804 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่รวมสําหรับปี 110,369  (1,656,379)  3,804  (1,542,206) 

 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 การเปล่ียนแปลง     
 มูลค่ายติุธรรม  ส่วนเกินทุน  กาํไรขาดทุน 
 ของเงินลงทุน  จากการ  เบด็เสร็จ 
 เผือ่ขาย  ตีราคา  รวม 
 (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554      
เงินลงทุนเผือ่ขาย      

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิรับรู้      
ในส่วนของผูถื้อหุน้ (125,987)  -  (125,987) 

การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้      

ในส่วนของผูถื้อหุน้ -  (1,464,598)  (1,464,598) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่รวมสําหรับปี (125,987)  (1,464,598)  (1,590,585) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553      
เงินลงทุนเผือ่ขาย      

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิรับรู้      
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 110,369  -  110,369 

การตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้      

ในส่วนของผูถื้อหุน้ -  (1,609,780)  (1,609,780) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่รวมสําหรับปี 110,369  (1,609,780)  (1,499,411) 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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29 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
กาํหนดส่วนงาน 
 
รายไดแ้ละการดาํเนินงานตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- ปูนซีเมนต ์

- เมด็พลาสติก 

- คอนกรีต 

- ไฟฟ้า 

- ผลิตภณัฑชี์วภาพ 

- แอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซ และอ่ืนๆ 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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(ก) ข้อมูลเกีย่วกบัผลได้(เสีย)ตามส่วนงานธุรกจิ 
 

   กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 
 รายได้จากลูกค้าภายนอก รายได้ระหว่างส่วนงาน ก่อนหักภาษีทีร่ายงาน 

           

 2554  2553 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ปูนซีเมนต ์ 10,980,931 11,016,947 2,274,108  2,459,676 7,217,250 205,531 
เมด็พลาสติก 7,823,629 7,906,740 5,605,605  4,470,140 2,982,826 2,120,117 
คอนกรีต 3,931,313 3,305,975 15,444  - 82,924 10,953 
ไฟฟ้า - - 617,953  585,361 372,989 428,817 
ผลิตภณัฑชี์วภาพ 228,926 - 824,891  - 235,856 - 
แอมโมเนียมไนเตรท

และกรดไนตริก 818,665 771,293 13,720  11,773 209,754 244,055 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซ      

และอ่ืนๆ 760,746 743,311 15,300  12,048 (24,363) (1,691) 
รวม 24,544,210 23,744,266 9,367,021  7,538,998 11,077,236 3,007,782 

 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน    (379,481) (205,582) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี    10,697,755 2,802,200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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(ข) ข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกจิ 
 

 สินทรัพยส่์วนงาน 

    

 2554  2553 
 (พันบาท) 
ปูนซีเมนต ์ 63,574,520 62,757,847 
เมด็พลาสติก 7,093,443 6,646,527 
คอนกรีต 1,342,711 1,442,760 
ไฟฟ้า 2,096,306 1,861,809 
ผลิตภณัฑชี์วภาพ 3,320,135 1,273,498 
แอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก 1,310,109 1,304,297 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซ และอ่ืนๆ 664,807 638,951 
 79,402,031 75,925,689 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน 546,943 1,036,100 
รวม 79,948,974 76,961,789 
ตดัรายการสินทรัพยร์ะหวา่งส่วนงาน (8,265,676) (6,536,010) 
รวมสินทรัพย์ 71,683,298 70,425,779 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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30 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

มูลหน้ีท่ีซ้ือคืน        

    เงินตน้ 2,026,834  215,387  2,026,834 215,387 

    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 89,516  5,563  89,516 5,563 

วธีิการชาํระ       

    เงินสด (38,883)  (140,796)  (38,883) (140,796) 

    กูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,506,948)  -  (1,506,948) - 

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
รวมสําหรับปี 

 
570,519 

  
80,154 

  
570,519 

  
80,154 

 
บริษทัได้ซ้ือหน้ีคืนจากเจ้าหน้ีสถาบนัการเงินในราคาแบบมีส่วนลด ซ่ึงบริษทัได้ปลดภาระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามลาํดบั โดยการจ่ายชาํระเป็นเงินสดและการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส่วนลดจากการซ้ือหน้ี
คืนรับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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31 รายได้จากการลงทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 
  (พันบาท) 
เงินปันผลรับ         
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 -  -  135,000  199,921 
กิจการอ่ืน  9,371  9,371  9,371  9,371 
  9,371  9,371  144,371  209,292 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  38,034  4,381 
กิจการอ่ืน  34,909  23,893  17,742  15,831 
  34,909  23,893  55,776  20,212 

กาํไรจากการลงทุน         
กิจการอ่ืน  4,972  -  1,653  - 
  4,972  -  1,653  - 

รวม  49,252  33,264  201,800  229,504 

 
32 รายได้อืน่ 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
รายไดอ่ื้นจากการขายไอนํ้า 30,961  122,816  30,961  122,816 
รายไดค่้าเช่ารถโม่ 112,324  128,651  112,324  122,499 
รายไดจ้ากค่าบริการส่วนกลาง -  -  53,718  64,667 
รายไดจ้ากการขายอะไหล่ 22,265  28,227  22,265  28,227 
อ่ืน ๆ 122,204  115,987  129,013  98,864 

รวม 287,754  395,681  348,281  437,073 

 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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33 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าจา้งและสวสัดิการ 429,536  367,495  332,057  309,723 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,384  36,903  40,003  12,813 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 6,778  10,160  5,398  7,672 
ค่าขนส่ง 1,868,519  2,031,238  1,784,533  1,891,429 
ค่าใชจ่้ายในการขายอ่ืนๆ 781,914  633,191  917,478  535,218 

รวม 3,150,131  3,078,987  3,079,469  2,756,855 

 
34 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าจา้งและสวสัดิการ 679,323  412,682  596,772  336,881 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,722  27,313  25,163  31,350 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 104,505  122,789  102,156  119,851 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (1,591)  (6,251)  -  - 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (5,859)  (3,372)  (61,714)  (74,681) 
ค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืนๆ 127,874  346,056  86,446  294,078 

รวม 930,974  899,217  748,823  707,479 
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35 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 

ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 277,645  245,641  262,998  231,969 
อ่ืน ๆ 34,874  27,097  32,697  25,575 

 312,519  272,738  295,695  257,544 
 

พนักงานอ่ืน        
เงินเดือนและค่าแรง 2,592,685  2,486,966  2,208,808  2,114,034 
อ่ืน ๆ 254,759  265,654  195,641  225,855 

 2,847,444  2,752,620  2,404,449  2,339,889 
 
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 3,159,963  3,025,358  2,700,144  2,597,433 

 
บริษทัในกลุ่มบริษทับางบริษทัได้จดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพ้ืนฐานความ
สมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 
ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนกังานทุกเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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36 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2554 2553 2554 2553 

  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย   
การเปล่ียนแปลงในสินคา้

สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 
  

(1,951,875) 
 

(113,104) 
 

(1,847,157) 
 

(135,442) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  10,348,529 10,341,466 5,951,234 7,689,109 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 15 1,659,131 1,110,258 1,372,525 941,428 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 
 
17 

 
22,499 

 
22,499 

 
22,499 

 
22,499 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย      
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 
 

33 
 

63,384 
 

36,903 
 

40,003 
 

12,813 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร      
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 
 

34 
 

19,827 
 

20,398 
 

18,268 
 

24,435 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 
 

34 
 

6,895 
 

6,915 
 

6,895 
 

6,915 
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37 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 

   (พันบาท) 
ดอกเบีย้จ่าย          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  -  -  -  6,288 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชี 
     จากธนาคาร 

   
228,183 

  
158,080 

  
217,047 

  
152,537 

   ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน   5,148  -  -  - 
รวมดอกเบีย้จ่าย   233,331  158,080  217,047  158,825 
 

38 ภาษเีงนิได้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั        
สาํหรับปีปัจจุบนั 921,523  530,432  825,370  458,112 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป) 24,890  (1,190)  24,890  (1,190) 
รวมภาษเีงนิได้ 946,413  529,242  850,260  456,922 

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการน้อยกว่าจาํนวน
ภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีเน่ืองจากความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีและทางภาษีบางรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัการ
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับ กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ รายการเงิน
ปันผลรับ และความแตกต่างของค่าเส่ือมราคาเน่ืองจากขยายอายกุารใชง้านอาคารและอุปกรณ์ 
 

39 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม 
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สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า ผลิตฟิลม์พลาสติกและปุ๋ย ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีได้รับอนุมัติโดย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
(ค) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
(ง) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดแ้ละหกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  2554  2553 
  กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี 
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
  (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ  1,937  7,073,627  7,075,564  -  6,635,119  6,635,119 

ขายในประเทศ  1,672,689  25,162,978  26,835,667  667,958  23,980,187  24,648,145 
ตดัรายการระหวา่งกนั  (1,573,962)  (7,793,059)  (9,367,021)  (616,611)  (6,922,387)  (7,538,998) 
รวมรายได้  100,664  24,443,546  24,544,210  51,347  23,692,919  23,744,266 

 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553 
  กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
  (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ  -  198,821  198,821  -  408,323  408,323 
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ขายในประเทศ  51,726  19,928,061  19,979,787  31,250  19,505,525  19,536,775 
รวมรายได้  51,726  20,126,882  20,178,608  31,250  19,913,848  19,945,098 

40 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 9,751,342  2,272,958  9,285,163  1,944,673 

        
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,019,000  2,019,000  2,019,000  2,019,000 
ผลกระทบจากหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (22,216)  (22,216)  - - 

จาํนวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน) 1,996,784  1,996,784  2,019,000 2,019,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 4.88  1.14  4.60 0.96 

 
41 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 302.85 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 201.90 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 
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42 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มี
การถือหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจัดการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความ
เช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของ
รวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม
ส่วนใหญ่มีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุ 19) 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนด
ชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 
* อตัราดอกเบ้ียดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
 
 

 งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2554        
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 
  

    MOR ถึง MOR+1 
  

865,967 
  

- 
 

865,967 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

MLR – 2 ถึง MLR  
  
1,062,999 

  
- 

 
1,062,999 

ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR – 2 ถึง MLR  -  2,353,877 2,353,877 

รวม   1,928,966  2,353,877 4,282,843 

       

ปี 2553        
หมุนเวยีน        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
MLR – 2 ถึง MLR และ 

LIBOR ของ 3 เดือน 
บวกร้อยละหน่ึง * 

 
 

2,368,825 

  
 
- 

 
2,368,825 

ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR – 2 ถึง MLR  -  2,151,041 2,151,041 

รวม   2,368,825  2,151,041 4,519,866 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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* อตัราดอกเบ้ียดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่
เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกันความเส่ียงของสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2554        
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 
  

    MOR ถึง MOR+1 
  

352,905 
  

- 
 

352,905 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

MLR – 2 ถึง MLR  
  
1,047,697 

  
- 

 
1,047,697 

ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR – 2 ถึง MLR  -  2,319,600 2,319,600 

รวม   1,400,602  2,319,600 3,720,202 

       

ปี 2553        
หมุนเวยีน        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
MLR – 2 ถึง MLR และ 

LIBOR ของ 3 เดือน 
บวกร้อยละหน่ึง * 

 
 

2,357,195 

  
 
- 

 
2,357,195 

ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR – 2 ถึง MLR  -  2,101,463 2,101,463 

รวม   2,357,195  2,101,463 4,458,658 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2554 2553 2554 2553 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  93,676 134,818 142 109,362 
ลูกหน้ีการคา้ 8  285,287 273,298 - - 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 19  (668,772) (1,001,460) (192,564) (1,001,460) 
เจา้หน้ีการคา้ 20  (368,293) (385,743) (63,212) (385,743) 
ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง        (658,102) (979,087) (255,634) (1,277,841) 

เงินยโูร    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  219 994 141 994 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 19  (118,626) (766,864) (118,626) (766,864) 
เจา้หน้ีการคา้ 20  (60,309) (29,604) (60,309) (29,604) 
ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง        (178,716) (795,474) (178,794) (795,474) 

เงินอ่ืน ๆ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  256 365 255 365 
เจา้หน้ีการคา้ 20  - (2,879) - (2,879) 
ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง        256 (2,514) 255 (2,514) 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ   314,416 65,346 - - 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ       
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ การเรียกหลกัประกนัจากลูกคา้ก่อนท่ีจะทาํการขาย ซ่ึงหลกัประกนั
อาจจะเป็นหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร ตัว๋แลกเงิน และเงินสดหรือบุคคลคํ้าประกนั ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามี
ความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก 
ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงิน
สดลดลง 

 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรม
ถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ แสดงเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด และเผื่อขาย พิจารณาโดย
อา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดถูกพิจารณา
เพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีทาํสญัญาล่วงหนา้  
 



บริษัท ทพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธุ์ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือจุดประสงคใ์นการเปิดเผยในงบ
การเงิน คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั พร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีตามท่ีปรากฎในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
. 

   งบการเงนิรวม  
 2554 2553 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 111,283 190,488 122,428 193,062 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2554 2553 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 82,508 142,353 91,332 144,277 
 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ยอดคงเหลือสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 2554 2553 

 จาํนวนเงิน อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่า  มูลค่า จาํนวนเงิน อตัราถวัเฉล่ีย มูลค่า  มูลค่า 
สกลุเงิน ตราต่างประเทศ ตามสญัญา ตามสญัญา  ยติุธรรม ตราต่างประเทศ ตามสญัญา ตามสญัญา  ยติุธรรม 

 (พันเหรียญ)   (พันบาท) (พันเหรียญ)   (พันบาท) 
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ           

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 10,013 31.40  314,416 

 
319,564 2,183 29.93  65,346 

 
66,135 

รวม    314,416  319,564    65,346  66,135 
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราทอ้งตลาดท่ีกาํหนดโดยธนาคาร
ของกลุ่มบริษทัเสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีรายงาน 
 

43 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

สัญญาก่อสร้างโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 945,823  1,572,834  774,892  1,364,059 

        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 69,436  62,601  29,579  26,316 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 103,686  100,636  46,461  42,827 

หลงัจากหา้ปี 4,352  8,128  4,352  7,253 

รวม 177,474  171,365  80,392  76,396 

        
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 341,255  371,459  341,255  371,459 

สัญญาสั่งซ้ือวตัถุดิบ 387,500  81,800  387,500  81,800 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุ 42) 314,416  65,346  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 228,269  251,535  193,547  189,520 

รวม 1,271,440  770,140  922,302  642,779 

 
44 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีคดีความท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

1) ในระหว่างปี 2554 บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 ศาลมีคาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์
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2) เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เป็นโจทกฟ้์องบริษทักบัพวกรวม 6 คน 
ต่อศาลอาญากรุงเทพใต  ้ในขอ้หาเก่ียวกับพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ.2535 
มาตรา 5, 307, 308, 311, 313, 315 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 ศาลมีคาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์

 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2551 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เป็นโจทกฟ้์องบริษทัต่อศาลจงัหวดัระยอง
ในขอ้หาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจาํนวน 228 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไม่เห็นดว้ยและไดย้ื่นคาํให้การ
คดัคา้นว่าเร่ืองดงักล่าวไม่เป็นความจริงและผูบ้ริหารบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ไม่มีอาํนาจฟ้อง
บริษทั คดีน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

3) ในปี 2539 และ 2540 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรสําหรับโครงการก่อสร้างโรงงาน
ปูนซีเมนตแ์ห่งท่ี 4 กบับริษทัต่างประเทศ 2 แห่งจาํนวนเงินรวม 298 ลา้นดอยซ์มาร์ก (หรือจาํนวน
เทียบเท่า 151 ล้านยูโร) โดยมีมูลค่าเทียบเท่าเงินบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนเงินรวม 6,224 
ลา้นบาท (2553: 6,059 ล้านบาท) ท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าสัญญาดงักล่าวไม่มีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย เน่ืองจากธนาคารผูป้ล่อยกูใ้หบ้ริษทั ไดย้กเลิกการใหเ้งินกูย้มืเพ่ือโครงการดงักล่าว ซ่ึงสัญญาซ้ือ
และติดตั้งเคร่ืองจกัรอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการกูย้ืมเงินดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีเงิน
ล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรจาํนวน 274 ลา้นบาท (2553: 267 ล้านบาท) โดยแสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัยงัมิไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ล่วงหนา้เหล่าน้ีหรือบนัทึกรายการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร เน่ืองจากผูบ้ริหาร
เช่ือว่าบริษทัจะไดรั้บมอบเคร่ืองจกัรดงักล่าวในท่ีสุดหลงัจากสามารถหาแหล่งเงินกูใ้หม่ได ้ทั้งน้ีในเดือน
พฤษภาคม 2544  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้คาํสั่งใหช้าํระหน้ีแก่เจา้หน้ี 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 132 
ลา้นดอยซ์มาร์ก (หรือจาํนวนเทียบเท่า 68 ล้านยโูร)  พร้อมดอกเบ้ีย โดยต่อมาในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2544 
บริษทัไดย้ืน่คดัคา้นคาํสั่งดงักล่าวต่อศาลลม้ละลายกลาง โดยศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํตดัสินลงวนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2544 สั่งใหบ้ริษทัจ่ายชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี 2 รายดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 93 ลา้นดอยซ์มาร์ก 
(หรือจาํนวนเทียบเท่า  47 ล้านยโูร) โดยมีมูลค่าเทียบเท่าเงินบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนเงิน
รวม 1,943 ลา้นบาท (2553 : 1,892 ล้านบาท) พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี บริษทัไม่เห็นดว้ย
กบัการตดัสินของศาลลม้ละลายกลาง และไดย้ื่นอุทธรณ์คาํตดัสินต่อศาลฎีกาแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 
2545 ปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และผลสุดทา้ยของเร่ืองดงักล่าวยงัไม่
สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี  บริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นงบการเงิน 
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4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายการท่ีเจา้หน้ีไดย้ืน่คาํ
ขอรับชาํระหน้ีในการฟ้ืนฟูกิจการต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เป็นจาํนวนเงินรวม 65 ลา้นบาท โดยเจา้
พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ละ/หรือศาลล้มละลายกลางได้มีคาํสั่งให้บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายชาํระเป็น
จาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัและเจา้หน้ีไดย้ื่นอุทธรณ์ และปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลลม้ละลายกลางและศาลฏีกา และผลสุดทา้ยของเร่ืองดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้น
ขณะน้ี บริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 
45 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน 
เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบั
งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานปฏิบติัการ 2556 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบติั
โดยผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตราฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
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46 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2553 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบ
การเงินปี 2554 การจดัประเภทรายการเหล่าน้ีเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลจากการ
การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3 การจดัประเภทรายการอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญัเป็นดงัน้ี 
 

 2553 (ปรับปรุงใหม่) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 

จดัประเภท 
ใหม่ 

 
 
หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,261,411 (4,176) 1,257,235 663,082 (4,176) 658,906 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (4,176) 4,176 - (4,176) 4,176 - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 468,130 (280,916) 187,214 298,011 (149,597) 148,414 
ลูกหน้ีอ่ืน - 280,916 280,916 - 149,597 149,597 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 59,173,341 (766,611) 58,406,730 54,559,604 (759,202) 53,800,402 
สินคา้คงเหลือ 5,028,706 759,202 5,787,908 4,839,676 759,202 5,598,878 
สิทธิการเช่าท่ีดิน - 7,409 7,409 - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,873,878 (495,983) 1,377,895 1,465,308 (247,315)  1,217,993 
เจา้หน้ีอ่ืน - 495,983 495,983 - 247,315  247,315 
  -   -   

            

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รายไดอ่ื้น 267,030 128,651 395,681 314,574 122,499 437,073 
รายไดจ้ากการลงทุน 161,915 (128,651) 33,264 352,003 (122,499) 229,504 
   -   -   

 

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
 


