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สาํหรบัปี 2561-62 สาํหรบัปี 2560-61

กาํไร (ขาดทนุ) ตามรายงาน (หลงัหักส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย) 2,324.39 1,169.99

บวก/ (หัก): ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี0ยน / (กาํไร) # (450.29) 263.96

กาํไร (ขาดทุน) ตามปกติ 1,874.10 1,433.94

% เพิ#มขึ%น (ลดลง) เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที#ผ่านมา 30.70%

# รวม ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี0ยนที0ยงัไม่เกดิขึ5นจริง / (กาํไร) (405.71) 239.53

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

 
วนัที�  15 พฤษภาคม  2562 
 
เรื�อง  คาํอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับปี สิ*นสุดวนัที�  31 มีนาคม  2562 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ภาพรวมของกาํไร / (ขาดทุน) สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 2562 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินรวม : 
 
สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที�  31 มีนาคม  2562  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ  2,324.39 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม (หลงัจาก
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย) เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีกาํไรสุทธิ 1,169.99 ลา้นบาท ซึ� งปีก่อนรวมขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 263.96 ลา้นบาทในขณะที�ปีนี* มีกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน จาํนวน 450.29 ลา้นบาท  เมื�อไม่
รวมรายการความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน กาํไรสุทธิตามปกติของบริษทัในปีก่อนเท่ากบั 1,433.94 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ*นเป็น 1,874.10 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ*นคิดเป็นร้อยละ 30.70 ในปีปัจจุบนัดงัที�แสดงไวข้า้งตน้ 
 
หนึ� งในเหตุผลสําคญัที�ทาํให้การทาํกาํไรในประเทศไทยและบริษทัย่อยเพิ�มขึ*น เนื�องจากปริมาณที�เพิ�มขึ*นของ
ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ในปีปัจจุบนั (ส่วนใหญ่จากกาํลงัการผลิตที�เพิ�มขึ*นในแผน่ฟิลม์เคลือบโลหะ/แผน่ฟิลม์ Blown 
และ การขยายกาํลงัการผลิต( Debottlenecking) ของแผน่ฟิลม์ PET ชนิดบาง) เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  และการ
เพิ�มมลูค่าผลิตภณัฑใ์นบางสายการผลิตที�ดีขึ*นรวมถึงสภาพตลาดที�ดีขึ*นเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
และผลจากปริมาณที�เพิ�มขึ*นรวมถึงการเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑที์�ดีที�บริษทัยอ่ย ซึ� งชดเชยบางส่วนกบัค่าเงินบาทที�แขง็
ค่าขึ*นต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ*น 0.72 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเงินสกุลยโูร (เพิ�มขึ*น 1.19 
บาทต่อเหรียญยโูร) เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราแลกเปลี�ยนในปีบญัชี 2560-61 
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บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 % เพิ�มขึ*น (ลดลง)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 14,746,184,402 12,672,953,698 16.36%

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 450,286,951       -                            

รายไดอื้�น 11 67,575,974         54,502,252         23.99%

รวมรายได้ 15,264,047,327 12,727,455,950 19.93%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 11,543,091,415 10,019,891,636 15.20%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหนา่ย 825,878,614       754,702,642       9.43%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 409,172,903       358,387,823       14.17%

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน -                            263,957,691       

รวมค่าใช้จ่าย 12,778,142,932 11,396,939,792 12.12%

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,485,904,395    1,330,516,158    86.84%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (112,051,798)     (122,420,185)     -8.47%

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,373,852,597    1,208,095,973    96.50%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 21 (41,289,836)        (30,437,272)        35.66%

กําไรสําหรับปี 2,332,562,761    1,177,658,701    98.07%

การแบ่งปันกําไร

สว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,324,386,948    1,169,985,405    98.67%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 8,175,813            7,673,296            6.55%

   2,332,562,761    1,177,658,701    98.07%

บวก/ (หัก): ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน / (กาํไร) (450,286,951)     263,957,691       -270.59%

กําไร (ขาดทนุ) ตามปกติ 1,874,099,997    1,433,943,096    30.70%

กาํไรตอ่หุ้นขั*นพื*นฐาน

   กาํไรสว่นที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.58                      1.30                      98.67%

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ* าหนัก (หุ้น) 900,000,000       900,000,000       

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน - กําไร (ขาดทนุ) ตามปกติ

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ* าหนัก (หุ้น) 2.08 1.59 30.70%

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ* าหนัก (หุ้น) 900,000,000       900,000,000       

งบการเงินรวม

การวเิคราะห์ในงบกาํไรขาดทุน (สําหรับปีบัญชี  2561-62  เปรียบเทียบกบัปีบัญชี  2560-61) 
งบการเงนิรวม 
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รายได้  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวมเพิ�มขึ*น จาก  12,672.95 ลา้นบาทเป็น 14,746.18 ลา้นบาท เพิ�มขึ*น
จาํนวน 2,073.23 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ*นคิดเป็นร้อยละ 16.36  ส่วนใหญ่เป็นผลจากปริมาณขายเพิ�มขึ*นที�ประเทศไทย
และบริษทัยอ่ย รวมทั*งราคาขายเพิ�มขึ*นเนื�องจากราคาวตัถุดิบที�สูงขึ*น  รวมถึงสภาพตลาดที�ดีขึ*นเมื�อเทียบกบัปีที�
ผา่นมา  
 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสาํหรับปีเท่ากบั 450.29 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมามีผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี�ยนจาํนวน 263.96 ลา้นบาท กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนส่วนใหญ่เกิดจากกาํไรจากการแปลงค่าเงินกูส้กลุเงิน
ยโูรและสกลุเหรียญสหรัฐอเมริกาที�ประเทศไทยและเงินกูส้กุลยโูรที�ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื�องจากการแขง็ค่าของ
เงินบาทเมื�อเทียบกบัเงินยโูรและเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และการอ่อนค่าของเงินยโูรเมื�อเทียบกบัเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 
 
รายไดอื้�นเพิ�มขึ*นจาก 54.50 ลา้นบาทในปีก่อน เป็น 67.58 ลา้นบาท เนื�องจากไดรั้บค่าสินไหมทดแทนจากการ
ประกันภัยที�ประเทศไทย และ รายได้อื�นเพิ�มขึ* นที�บริษัทย่อย (รายได้ดอกเบี* ยที�บริษัทย่อยใหม่ที�ประเทศ
อินโดนีเซีย) 
 
จากปัจจยัที�กล่าวขา้งตน้ ทาํใหร้ายไดร้วมเพิ�มขึ*นเท่ากบั  15,264.05 ลา้นบาท  เพิ�มขึ*นจาํนวน 2,536.59 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ*นคิดเป็นร้อยละ  19.93   เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่าย 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายรวมเท่ากบั 12,778.14 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 1,381.20 
ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ*นคิดเป็นร้อยละ 12.12  
 
ตน้ทุนขายเพิ�มขึ*นจาํนวน 1,523.20 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ* นคิดเป็นร้อยละ 15.20 เนื�องจากปริมาณขายเพิ�มขึ* นที�
ประเทศไทยและบริษทัย่อย ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วยเพิ�มขึ*นเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากราคาวตัถุดิบหลกั
เพิ�มขึ*น   
 
ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ*นจาํนวน 71.17 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ*นคิดเป็นร้อยละ 9.43 เนื�องจากปริมาณขายเพิ�มขึ*นที�
ประเทศไทยและบริษทัยอ่ย ส่งผลใหค่้าขนส่ง ค่านายหนา้ และค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัคลงัสินคา้ และอื�น ๆ เพิ�มขึ*น 
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ*นจาํนวน  50.78 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ*นคิดเป็นร้อยละ 14.17 เนื�องจากค่าใชจ่้ายในการ
บริหารที�ประเทศไทยและบริษทัยอ่ยเพิ�มสูงขึ*น รวมถึงค่าใชจ่้ายของบริษทัยอ่ยที�ตั*งขึ*นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารที�เพิ�มขึ*นเนื�องจาก ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการลงทุนที�ประเทศอินโดนีเซีย ค่าใชจ่้ายเกี�ยวขอ้งกบั
เงินปันผลระหวา่งกาล ค่าที�ปรึกษา / ค่าบริการทางวิชาชีพ และ อื�น ๆ ซึ�งถกูชดเชยบางส่วนจากการประหยดั
ค่าใชจ่้ายของค่าใชจ่้ายในการบริหารอื�น ๆ 
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สดัส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดร้วมลดลง จากร้อยละ 89.55 เป็นร้อยละ 83.71 ส่วนใหญ่เนื�องจากยอดขายและ 
รายไดอื้�น ซึ�งไดช้ดเชยบางส่วนกบัตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายขายและบริหารที�เพิ�มขึ*น กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนใน
ปีปัจจุบนัเมื�อเปรียบเทียบกบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนในปีก่อน ทาํให้สัดส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดร้วม
ลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 
ตน้ทุนทางการเงินตามงบการเงินรวมสาํหรับปีเท่ากบั 112.05 ลา้นบาท ลดลง 10.37 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 8.47 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  
 
สาเหตุหลกัส่วนใหญ่จากดอกเบี*ยเงินกูล้ดลง เนื�องจากการชาํระคืนเงินกู ้/ ชาํระคืนเงินกูล่้วงหนา้ในปีที�ผา่นมา ผล
จากเงินกูล้ดลงไดช้ดเชยบางส่วนกบัอตัรา LIBOR ที�สูงขึ*นและดอกเบี* ยสําหรับเงินกูเ้งินทุนหมุนเวียนเพิ�มขึ*นที�
ประเทศไทย 
 
ภาษเีงินได้นิตบุิคคล 
    
สาํหรับงบการเงินรวม มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี จาํนวน 41.29 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนมีค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้จาํนวน 30.44 ลา้นบาท เนื�องจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�บริษทัยอ่ยเพิ�มขึ*น 
 
กาํไรสุทธิ 
 
เมื�อรวมผลจากปัจจยัทั*งหมดที�กล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากบั 2,324.39 
ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมามีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,169.99 ลา้นบาท  
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บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

2562 2561 % เพิ�มขึ*น (ลดลง)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 855,993,267       1,330,113,804     -35.65%

เงินลงทุนช ั�วคราว 13,177,908         4,500,000             192.84%

ลูกหนี* การคา้และลูกหนี* อื�น 2,119,815,660    1,999,596,735     6.01%

สินคา้คงเหลือ 2,338,039,762    2,112,063,967     10.70%

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สินคา้ 189,162,926       19,029,034           894.08%

ภาษีซื*อรอเรียกคืน 99,760,618         106,809,127         -6.60%

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 100,218,692       80,144,311           25.05%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,716,168,833    5,652,256,978     1.13%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ*าประกนั 64,414,085         9,069,702             610.21%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,526,865,550    9,062,496,598     5.12%

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 150,167,723       147,657,449         1.70%

คา่ความนิยม 3,164,328            3,164,328             0.00%

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 2,234,316            3,248,875             -31.23%

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซื*อเครื�องจกัร 370,657,356       247,136,903         49.98%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 17,039,699         11,464,182           48.63%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,134,543,057 9,484,238,037     6.86%

รวมสินทรัพย์ 15,850,711,890 15,136,495,015   4.72%

งบการเงินรวม

การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ (เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมา – มนีาคม 2561 ) 
 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 เกิดการแข็งค่าอย่างมากของเงินบาทต่อเงินยูโร  ( ประมาณ  2.72 บาท ต่อยูโร) เมื�อ
เปรียบเทียบกบัอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 ดงันั*นการแปลงค่ารายงานของบริษทัยอ่ยที�เป็นเงินสกุล 
ยโูรจึงใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�ตํ�ากวา่ ส่งผลใหเ้กิดการขาดทุนจากการแปลค่า ซึ� งบางส่วนถูกชดเชยกบักาํไรจากการ
แปลค่ารายงานของบริษทัย่อยที�เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื�องจากค่าเงินบาทที�อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 0.58 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา) ณ สิ*นปีบญัชีปัจจุบนั โดยรวมมีผลขาดทุนจาก
การแปลงค่างบการเงินจาํนวน 637.58 ลา้นบาท 
 
การเคลื�อนไหวที�สําคัญในสินทรัพย์ : 
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สินทรัพย์หมุนเวยีน 
• ตามงบการเงินรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูที้�

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงการจ่ายชาํระคืนเงินกูล่้วงหนา้บางส่วนที�สหรัฐอเมริกาและเงินสดที�ใช้
ไปในการดาํเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย 

• เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ* นเนื�องจากการลงทุนเพิ�มขึ* นโดยบริษทั อีโคบลู จาํกดั จากเงินสดที�ได้จากการ
ดาํเนินงาน 

• ลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื�นตามงบการเงินรวมเพิ�มขึ*นที�ประเทศไทยและบริษทัยอ่ยเนื�องจากปริมาณการขาย
และราคาที�เพิ�มขึ*นเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

• สินคา้คงคลงัเพิ�มขึ*น ส่วนใหญ่เนื�องจากวตัถุดิบที�สูงขึ*น (ราคาและปริมาณที�เพิ�มขึ*น และวตัถุดิบและสินคา้
สาํเร็จรูปเพิ�มขึ*นที�ประเทศไทยและบริษทัยอ่ย) การเพิ�มขึ*นของสินคา้คงคลงัที�บริษทัยอ่ยบางส่วนไดช้ดเชยกบั
ระดบัสินคา้คงคลงัที�ลดลงที�ประเทศไทย ส่วนใหญ่จากสินคา้ระหวา่งผลิต 

• เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้เพิ�มขึ*น ส่วนใหญ่ที�บริษทัยอ่ยในประเทศตุรกี เนื�องจากเงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการ
จดัหาวตัถุดิบ 

• ภาษีซื*อรอเรียกคืนลดลง เนื�องจากภาษีซื*อรอเรียกคืนที�ประเทศไทยลดลงซึ� งไดช้ดเชยกบัภาษีซื*อรอเรียกคืนที�
บริษทัยอ่ยเพิ�มขึ*น  

• สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น – สินทรัพยห์มุนเวียนอื�นเพิ�มขึ*นที�ประเทศไทยและบริษทัยอ่ยเนื�องจากค่าส่วนลดการ
ซื* อวัตถุดิบเพิ�มขึ* นณ วันสิ*นปีจากการซื* อวัตถุดิบหลัก และลูกหนี* ค่าสินไหมทดแทนที�บริษัทย่อยที�
สหรัฐอเมริกา ซึ� งบางส่วนชดเชยกบัการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น เช่น กาํไรจากการทาํสัญญาซื*อขาย
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ลดลง เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
• เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ*าประกนัตามเงื�อนไขของเงินกูย้ืมระยะยาว ของบริษทัยอ่ยในสหรัฐอเมริกา 
•   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ�มขึ*น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายเพื�อการซื*อสินทรัพยใ์หม่สาํหรับ

โครงการ/รายจ่ายฝ่ายทุนตามปกติที�ประเทศไทยและบริษทัยอ่ย ซึ�งไดช้ดเชยบางส่วนกบัค่าเสื�อมราคาระหวา่ง
ปี 

• เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์พิ�มขึ*น สาํหรับโครงการที�ประเทศอินโดนีเซียและโครงการเลก็ ๆ ที�ประเทศไทย  
• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ*นที�บริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่ที�อินโดนีเซีย เนื�องจากค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัโครงการถูก

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ซึ� งไดช้ดเชยบางส่วนกบับตัรภาษีที�ไดจ้ากเงินชดเชยค่าภาษีจากการส่งออก
ลดลงที�ประเทศไทย 
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บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

2562 2561 % เพิ�มขึ*น (ลดลง)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั*นจากธนาคาร 1,595,521,500    1,675,843,375     -4.79%

เจา้หนี* การคา้และเจา้หนี* อื�น 1,146,891,727    1,136,827,111     0.89%

เงินกูยื้มระยะสั*นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            -                              

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 420,638,624       408,930,333         2.86%

สว่นของหนี* สินตามสัญญาเชา่การเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี -                            1,475,649             -100.00%

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 2,557,851            5,238,710             -51.17%

หนี* สินหมนุเวยีนอื�น 440,687,728       337,473,458         30.58%

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,606,297,430    3,565,788,636     1.14%

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ

   จากสว่นที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 594,229,761       1,000,945,204     -40.63%

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 39,995,117         30,489,314           31.18%

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 634,224,878       1,031,434,518     -38.51%

รวมหนี�สิน 4,240,522,308    4,597,223,154     -7.76%

งบการเงินรวม

การเคลื�อนไหวที�สําคัญในหนี�สิน : 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
หนี�สินหมุนเวยีน 
• เงินกูย้ืมระยะสั*นลดลง เนื�องจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมสาํหรับเงินทุนหมุนเวียนที�ประเทศไทยและบริษทัยอ่ยที�

สหรัฐอเมริกาโดยใชเ้งินสดที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน รวมถึงการใชเ้งินสดจากบริษทัยอ่ยที�ตุรกี 
• เจา้หนี* การคา้และเจา้หนี* อื�นเพิ�มขึ*น เนื�องจากเจ้าหนี* การคา้จากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัเพิ�มสูงขึ*น เนื�องจาก

ปริมาณการซื*อสินคา้จากบริษทัแม่เพิ�มสูงขึ*น ซึ�งไดช้ดเชยบางส่วนกบั เจา้หนี*การคา้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัลดลงและ
เจา้หนี* ค่าซื*อสินทรัพยล์ดลงที�ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
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บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

2562 2561 % เพิ�มขึ*น (ลดลง)

ส่วนของผู้ถ ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 900,000,000       900,000,000         

   ทุนออกจาํหนา่ยและชาํระเต็มมลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 900,000,000       900,000,000         

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น 1,908,449,678    1,908,449,678     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 96,000,000         96,000,000           

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10,012,304,361 8,310,195,430     20.48%

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น (1,338,186,235)  (700,603,087)       91.00%

สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 11,578,567,804 10,514,042,021   10.12%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย31,621,778         25,229,840           25.33%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,610,189,582 10,539,271,861   10.16%

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,850,711,890 15,136,495,015   4.72%

งบการเงินรวม

• เงินกูย้ืมระยะยาวรวมถึงที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีลดลง เนื�องจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้วมถึงการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูล่้วงหนา้บางส่วนของบริษทัย่อยที�ประเทศสหรัฐอเมริกาจาํนวน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยการใชเ้งินสดที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน นอกจากนี* เงินกูล้ดลงเนื�องจากการจ่ายชาํระเงินกูที้�ประเทศไทย และ
เนื�องจากกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าเงินกูส้กุลยโูร ซึ� งไดช้ดเชยกบัขาดทุนที�
ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าเงินกูส้กุลเหรียญสหรัฐ เงินกูที้�ลดลงที�ประเทศไทยและ
บริษทัย่อยสหรัฐอเมริกาไดช้ดเชยบางส่วนกบัการกูเ้พิ�มเติมของบริษทัย่อยที�อินโดนีเซียสําหรับโครงการที�
ดาํเนินการ 

• หนี* สินหมุนเวียนเพิ�มขึ*นส่วนใหญ่เนื�องจากค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายเพิ�มขึ*น เช่น การตั*งสํารองค่าระวางเรือและ
ค่าใช้จ่ายอื�น เงินโบนัสพนักงาน ที�ประเทศไทยและบริษทัย่อย (หนี* สินหมุนเวียนเพิ�มเติมที�บริษทัยอ่ยที�
อินโดนีเซีย) ขาดทุน MTM จากสัญญาซื*อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ประเทศไทย เพิ�มขึ* นเมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน 
 

การเคลื�อนไหวที�สําคัญในส่วนของผู้ถือหุ้น : 
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• กาํไรสะสมเพิ�มขึ*น เนื�องจาก กาํไรสุทธิที�เกิดขึ*นในระหวา่งปี ซึ� งไดช้ดเชยบางส่วนกบัการจ่ายเงินปันผล
จาํนวน 612 ลา้นบาท (รวมเงินปันผลระหวา่งกาล) 

• การลดลงขององคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนใหญ่เกิดขาดทุนจากการแปลงค่างบแสดงฐานะการเงิน
สกลุเงินยโูรของบริษทัยอ่ย เนื�องจากค่าเงินบาทแขง็ค่าเมื�อเปรียบเทียบกบัเงินสกุลยโูร ซึ�งบางส่วนชดเชยกบักาํไร
จากการแปลงค่างบแสดงฐานะการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาของบริษทัยอ่ย เนื�องจากค่าเงินบาทอ่อนค่า
เมื�อเปรียบเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามที�อธิบายไว ้

• ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ*น เนื�องจากส่วนแบ่งกาํไรที�เพิ�มขึ*นระหวา่ง
ไตรมาส และส่วนแบ่งการจ่ายเงินปันผล 

 
จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
บริษทั โพลเีพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
 
นายซนัจีฟ  ซาราฟ 
กรรมการผูจ้ดัการ 


