บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี/และตัว0 เงินรับการค้า - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที
30 มิถุนายน 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วันที
31 ธันวาคม 2553
"ตรวจสอบแล้ว"

5
6
7

732,048.88
224,524,660.15
146,382,941.05
15,171,921.05
386,811,571.13

865,025.34
231,922,443.17
94,287,333.34
9,736,158.88
336,810,960.73

8
9
10

590,069,584.11
8,822,465.50
2,132,793.43
601,024,843.04

592,076,627.23
9,523,354.86
10,104,046.70
611,704,028.79

987,836,414.17

948,514,989.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี/

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
หนีส$ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
บาท

หมายเหตุ
หนีส$ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั/นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี/การค้าและตัว0 เงินจ่าย
เจ้าหนี/ค่าซื/อทรัพย์สิน
หนี/สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เจ้าหนี/ตามสัญญาเช่าซื/อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนี/สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี/สินหมุนเวียน
หนีส$ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี/สินระยะยาว - สุ ทธิ
เจ้าหนี/ตามสัญญาเช่าซื/อและสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
หนี/สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี/สินไม่หมุนเวียน

11

รวมหนีส$ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

ณ วันที
31 ธันวาคม 2553
"ตรวจสอบแล้ว"

211,399,972.42
149,500,052.50
73,489,035.92
30,286,933.51

160,884,577.52
132,550,622.79
76,137,112.62
30,045,281.19

12
13

2,437,119.22
51,124,649.42
518,237,762.99

1,875,248.93
32,568,517.59
434,061,360.64

11
12
15

43,432,026.64
5,731,385.42
15,039,526.73
64,202,938.79

58,540,198.35
4,118,516.39
62,658,714.74

582,440,701.78

496,720,075.38

214,000,000.00

214,000,000.00

214,000,000.00

214,000,000.00

144,236,932.71

144,236,932.71

14,325,472.67
32,833,307.01
405,395,712.39

14,325,472.67
79,232,508.76
451,794,914.14

987,836,414.17

948,514,989.52

11

รวมหนีส$ ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 214,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 214,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ

ณ วันที
30 มิถุนายน 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี/

"ยังไม่ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บริษัท ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับแต่ ละงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุ ดวันที+ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
บาท
หมายเหตุ

รายได้จากการขายชินส่ วนพลาสติก
รายได้จากการขายแม่พิมพ์
รวมรายได้ จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขันต้ น
รายได้อื.น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (บาทต่อหุน้ )

4

17

สําหรับแต่ละงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน
2554
2553

สําหรับแต่ละงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน
2554
2553

259,134,938.84
4,524,825.61
263,659,764.45
(237,211,289.65)
26,448,474.80
3,358,286.23
29,806,761.03
(6,696,478.42)
(28,868,091.30)
(4,636,887.36)
(40,201,457.08)
(10,394,696.05)
(2,862,707.72)
(13,257,403.77)
2,101,183.53
(11,156,220.24)

270,298,424.13
4,424,250.93
274,722,675.06
(232,323,014.73)
42,399,660.33
948,948.03
43,348,608.36
(5,059,415.25)
(25,603,259.48)
(3,753,750.00)
(34,416,424.73)
8,932,183.63
(1,599,652.43)
7,332,531.20
(1,560,561.38)
5,771,969.82

574,200,334.61
17,887,925.61
592,088,260.22
(515,835,082.83)
76,253,177.39
5,114,884.51
81,368,061.90
(13,447,694.60)
(59,936,251.24)
(9,166,374.71)
(82,550,320.55)
(1,182,258.65)
(5,386,158.43)
(6,568,417.08)
(6,568,417.08)

546,689,830.19
11,067,225.93
557,757,056.12
(467,898,385.02)
89,858,671.10
1,794,591.44
91,653,262.54
(10,247,363.60)
(51,049,360.42)
(7,337,100.00)
(68,633,824.02)
23,019,438.52
(3,016,338.79)
20,003,099.73
(3,683,997.73)
16,319,102.00

(0.05)

0.03

(0.03)

0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ.งของงบการเงินระหว่างกาลนี

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับแต่ ละงวดหกเดือนสิ(นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
บาท
ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกิน

ทีออกและชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 ตามทีรายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่
16

กําไร(ขาดทุน)และกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย

214,000,000.00

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

14

รวม

-สํารองตามกฎหมาย
214,000,000.00

3.4

ยังไม่ได้จดั สรร

144,236,932.71

14,325,472.67

144,236,932.71

14,325,472.67

79,232,508.76

451,794,914.14

(14,150,784.67)

(14,150,784.67)

65,081,724.09

437,644,129.47

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,568,417.08)

(6,568,417.08)

-

-

-

(25,680,000.00)

(25,680,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2554

214,000,000.00

144,236,932.71

14,325,472.67

32,833,307.01

405,395,712.39

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2553

214,000,000.00

144,236,932.71

12,293,254.16

66,300,357.12

436,830,543.99

815,955.10

(815,955.10)

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

16

กําไรและกําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2553

14

-

-

-

-

-

16,319,102.00

16,319,102.00

-

-

-

(25,680,000.00)

(25,680,000.00)

56,123,504.02

427,469,645.99

214,000,000.00

144,236,932.71

13,109,209.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี:

-

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับแต่ ละงวดหกเดือนสิ&นสุ ดวันที' 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
บาท
2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(6,568,417.08)

16,319,102.00

25,940,952.70

22,614,237.67

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

1,828,169.73

1,591,779.31

ผลขาดทุนสิ นค้าเคลื*อนไหวช้า

2,130,502.43

1,459,509.99

(1,302,593.52)

(500,647.44)

รายการปรับปรุ งกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื* อมราคา

โอนกลับค่าเผื*อผลขาดทุนสิ นค้าเคลื*อนไหวช้า
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี*ยนที*ยงั ไม่เกิดขึ<น

31,561.10
(2,168,966.80)

7,504.98

ประมาณการหนี<สินผลประโยชน์พนักงาน

888,742.06

ดอกเบี<ยรับ

(47,317.21)

(24,554.78)

ดอกเบี<ยจ่าย

5,386,158.43

3,016,338.79

727,820.28

694,603.35

-

3,683,997.73

26,846,612.12

48,861,871.60

7,397,783.02

(37,508,561.89)

(52,923,516.62)

(33,290,201.68)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น

724,430.05

(3,367,644.53)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น

(10,100.00)

(3,067.29)

เจ้าหนี<การค้าและตัวA เงินจ่าย

16,949,429.71

23,291,686.66

หนี<สินหมุนเวียนอื*น

18,607,320.45

34,838,395.66

7,253,532.99

5,198,482.63

(6,160,192.22)

(4,520,980.81)

18,685,299.50

33,499,980.35

ภาษีหกั ณ ที*จ่ายตัดจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี<สินดําเนินงาน

-

สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ*มขึ<น) ลดลง
ลูกหนี<การค้าและตัวA เงินรับ
สิ นค้าคงเหลือ

หนี<สินดําเนินงานเพิ*มขึ<น (ลดลง)

รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที*จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ*งของงบการเงินระหว่างกาลนี<

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับแต่ ละงวดหกเดือนสิ&นสุ ดวันที' 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
บาท
2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี<ย
เงินสดจ่ายเพื*อซื<อสิ นทรัพย์

47,317.21

24,554.78

(20,762,503.39)

(22,962,896.27)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์

53,532.71

เจ้าหนี<คา่ ซื<อสิ นทรัพย์เพิ*มขึ<น(ลดลง)

(479,109.90)

4,747,213.44

เงินสดจ่ายเพื*อซื<อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,127,280.37)

(839,885.15)

(22,268,043.74)

(19,031,013.20)

จ่ายดอกเบี<ย

(5,452,724.96)

(3,057,680.25)

เงินกูย้ มื ระยะสั<นจากสถาบันการเงินเพิ*มขึ<น

50,515,394.90

27,084,692.33

(14,866,519.39)

(14,284,507.80)

(1,081,760.68)

(633,497.36)

(25,664,622.09)

(25,571,988.76)

3,449,767.78

(16,462,981.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(132,976.46)

(1,994,014.69)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด

865,025.34

4,223,036.37

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ&นงวด

732,048.88

2,229,021.68

3,256,500.00

1,706,843.38

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลง
จ่ายชําระเจ้าหนี<ตามสัญญาเช่าซื<อและสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม' เติม
รายการที*ไม่ใช่เงินสด
ซื<อทรัพย์สินโดยการทําสัญญาเช่าซื<อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ*งของงบการเงินระหว่างกาลนี<

