
 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงิน 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากดั (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวม  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือ

หุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดื อนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 ของบริษัท  ทาพาโก จํากัด 

(มหาชน) และบรษิทัยอย และไดสอบทานงบดุล   ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 ของเฉพาะบริษัท ทาพาโก 

จํากัด (มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี    

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินระหวาง

กาลรวมของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอยและงบการเงินระหวางกาลของเฉพาะบริษัท ทาพาโก  

จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2548 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชี

อ่ืน ซึ่งไดเสนอรายงานลงวันท่ี 4 มีนาคม 2548 วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกั บการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ               

การวิเ คราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชือ่ม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี           

ท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมของบรษิทั ทาพาโก  จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย  และงบการเงินของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด 

(มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2548 ไดรบัการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่บัร องท่ัวไปโดย

ผูสอบบัญชีอ่ืนและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข  ตามรายงานลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2548  งบดลุรวมและงบดลุ ณ 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 

 

 

 

(นายไวโรจน  จินดามณีพิทักษ)     

ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบียน 3565 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรงุเทพมหานคร 

14 มีนาคม 2549 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548 

31 มกราคม 2549 31 ตุลาคม 2548 31 มกราคม 2549 31 ตุลาคม 2548

"ไมได "ไมไดตรวจสอบ"

สินทรัพย หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 36,484 38,052 18,299 19,372

ลูกหนี้การคา 3, 4 55,563 52,913 46,606 45,289

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3                  -                  - 132 121

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 42,337 39,740 36,316 33,397

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3 6,035 7,592 4,829 6,673

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 140,419 138,297 106,182 104,852

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช 15 1,730 1,727 1,730 1,727

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 3, 5                  -                  - 26,052 23,277

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 266,925 276,282 234,155 241,499

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,552 1,671                  -                  -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,806 2,560 3,806 2,560

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 274,013 282,240 265,743 269,063

รวมสินทรัพย 414,432 420,537 371,925 373,915

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548 

31 มกราคม 2549 31 ตุลาคม 2548 31 มกราคม 2549 31 ตุลาคม 2548

"ไมได "ไมไดตรวจสอบ"

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 50,000 53,290 50,000 53,290

เจาหนี้การคา 3, 7 40,810 35,326 40,570 35,302

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 30,022 37,536 26,248 26,172

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 201 263 199 238

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 8,957 12,114 3,925 8,828

รวมหนี้สินหมุนเวียน 129,990 138,529 120,942 123,830

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)
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หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 8 81,260 88,805 71,212 77,799

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 9 16 48 16 48

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 81,276 88,853 71,228 77,847

รวมหนี้สิน 211,266 227,382 192,170 201,677

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน 10 92,000 92,000 92,000 92,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 10 92,000 92,000 92,000 92,000

สวนเกินมูลคาหุน 10, 11 27,054 27,054 27,054 27,054

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 11 5,593 5,593 5,593 5,593

   ยังไมไดจัดสรร 55,108 47,591 55,108 47,591

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 179,755 172,238 179,755 172,238

สวนของผูถือหุนสวนนอย 23,411 20,917 - -

รวมสวนของผูถือหุน 203,166 193,155 179,755 172,238

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 414,432 420,537 371,925 373,915

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ไมไดตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุน "สอบทานแลว"

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได 3

รายไดจากการขาย 108,935 114,235 93,107 105,976

รายไดจากการใหบริการ 1,094 771 - -

รายไดอื่น 88 7 995 1,025

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 2,775 2,807

รวมรายได 110,117 115,013 96,877 109,808

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 78,332 84,146 70,181 80,888

คาใชจายในการขายและบริหาร 14,770 13,503 13,461 12,360

คาตอบแทนกรรมการ 4,333 4,782 3,291 4,548

รวมคาใชจาย 97,435 102,431 86,933 97,796

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 12,682 12,582 9,944 12,012

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)
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ดอกเบี้ยจาย 2,671 3,247 2,427 2,831

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 10,011 9,335 7,517 9,181

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -2,494 -154 - -

กําไรสุทธิ 14 7,517 9,181 7,517 9,181

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 0.41 0.52 0.41 0.52 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ไมไดตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว"

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2549 และ 2548

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 7,517 9,181 7,517 9,181

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 12,371 10,900 10,114 8,769

คาใชจายดอกเบี้ยจาย 2,671 3,247 2,427 2,831

คาเผื่อขาดทุน(กลับรายการคาเผื่อขาดทุน) จากสินคา

  เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 668 -41 668 -41

          - 216           - 216

769 -79 672 -79

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย           -           - -2,775 -2,807

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,494 154           -           -

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของ

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 26,490 23,578 18,623 18,070

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา -3,463 -14,394 -2,006 -9,973

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทยอย           -           - -12 -8

สินคาคงเหลือ -3,265 -8,717 -3,588 -5,246

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,557 6,830 1,844 3,749

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -21           - -21           -

เจาหนี้การคา 5,605 20,512 5,287 20,516

หนี้สินหมุนเวียนอื่น -1,673 -562 -4,902 -2,687

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 25,230 27,247 15,225 24,421

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - สุทธิ

ขาดทุนจากอากรขาเขาที่เรียกคืนไมได
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-3 -1 -3 -2

-4,389 -27,840 -2,770 -26,672

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร -24 - - -

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักร -1,225 - -1,225 -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -5,641 -27,841 -3,998 -26,674

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ไมไดตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว"

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2549 และ 2548

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี้ยจาย -2,713 -4,178 -2,427 -3,394

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงินลดลง -3,290 -30,142 -3,290 -30,142

จายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -95 -88 -72 -68

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -15,059 -8,671 -6,511 -7,394

เงินสดรับจากการจําหนายหุนและสวนเกินมูลคาหุน - 50,000 - 50,000

   หลักทรัพยจดทะเบียน - -5,098 - -5,098

เงินปนผลจาย - -12,240 - -12,240

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -21,157 -10,417 -12,300 -8,336

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ -1,568 -11,011 -1,073 -10,589

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 38,052 28,918 19,372 26,339

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 36,484 17,907 18,299 15,750

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่ไมใชเงินสด

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวดมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวด 2,871 17,711 2,770 15,717

บวก  เงินจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อในงวดกอน 1,593 21,667 - 21,667

หัก    เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -75 -11,538 - -10,712

4,389 27,840 2,770 26,672

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

จายคาธรรมเนียมที่ปรึกษาการนําหุนสามัญเขาเปน

              งบการเงินรวม

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใชเพิ่มขึ้น

ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ



          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ไมไดตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน "สอบทานแลว"

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2549 และ 2548

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 72,000 1,500 3,574 14,734 91,808 444 92,252

กําไรสุทธิ - - - 9,181 9,181 154 9,335

เพิ่มทุนจดทะเบียน 10 20,000 24,902 - - 44,902 - 44,902

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 92,000 26,402 3,574 23,915 145,891 598 146,489

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 92,000 27,054 5,593 47,591 172,238 20,917 193,155

กําไรสุทธิ - - - 7,517 7,517 2,494 10,011

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2549  92,000 27,054 5,593 55,108 179,755 23,411 203,166

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กําไรสะสม



          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ไมไดตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน "สอบทานแลว"

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2549 และ 2548

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 72,000 1,500 3,574 14,734 91,808 

กําไรสุทธิ - - - 9,181 9,181 

เพิ่มทุนจดทะเบียน 10 20,000 24,902 - - 44,902 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 92,000 26,402 3,574 23,915 145,891 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 92,000 27,054 5,593 47,591 172,238

กําไรสุทธิ - - - 7,517 7,517

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 92,000 27,054 5,593 55,108 179,755

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
  

1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

3 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันและยอดคงเหลือ 

4 ลูกหน้ีการคา  

5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

6 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

7 เจาหน้ีการคา 

8 เงินกูยืมระยะยาว 

9 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน  

10 ทุนเรือนหุน 

11 สํารองตาง ๆ 

12 กําไรตอหุน 

13 ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน 

14 สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

15 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

16 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

17 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

18 การจัดประเภทบัญชีใหม 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 

งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติเพื่อการนําเสนอจากกรรมการเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2549 
 

1 หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทํา เปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

ท้ังน้ี งบการเงินระหวางกาลน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทยเทาน้ัน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 โดยเนน

การใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอน

กับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ตุลาคม 2548 
 

นอกจากท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบ

การเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
 

เพื่อความสะดวกของผูอ านงบการเงิน บริษัทไดแปลงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจากงบการเงิน        

ระหวางกาลฉบับภาษาไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการรายงานภายในประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลรวมของบรษิทั ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549  และวันท่ี 31 ตุลาคม  2548 ประกอบดวย           

งบการเงิ นระหวางกาล ของบรษิทัและบรษิทัยอย (รวมกันเรยีกวา “กลุมบริษัท ”) รายละเอียด บรษิทัยอย ของ

บริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

     สัดสวนความเปนเจาของ 

   ประเทศท่ี  31 มกราคม  31 ตลุาคม 

 ลักษณะธุรกิจ  นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น  2549  2548 

บริษัทยอย        

บรษิทั ทาพาโก โมลด จํากัด ผลิตแมพิมพ       

 และใหบริการที่       

 เก่ียวกับแมพิมพ  ประเทศไทย  52.7%  52.7% 
 

รายการบัญชีท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมน้ี

แลว 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
 
 

                  12 

2 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ี ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีตาม หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ท้ังน้ี บริษัทได

ใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549

เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 

 

3 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดแก บุคคลหรือ กิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทในกลุมบริษัทโดย

การมีผูถือหุนรวมกันหรอืกรรมการรวมกัน รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใช

ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการท่ีมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 

ก) ราคาขายสินคาและรายไดคาบริการแมพิมพเปนราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตนไมแตกตาง

อยางเปนสาระสําคัญระหว างการขายสินคา /ใหบรกิาร ใหแกกิจการ ท่ีเก่ียวของกันและการขายสินคา /

ใหบริการแกลูกคาอ่ืน 

 

ข) ราคาขายทรัพยสินถาวรซึ่งขายใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศเปนราคาใกลเคียงกับมูลคาสุทธิตาม

บัญชขีองทรพัยสินน้ัน 

 

ค) ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีซื้ อมาจากกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศญ่ีปุนมีราคาตามตนทุน

ของบริษัทท่ีเก่ียวของกันบวกดวยกําไรสวนเพิ่มหรือหักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

 

ง) บริษัทมีนโยบายจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัทท่ีเก่ียวของแหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุนในราคาตามท่ีตกลง

กัน เม่ือมีความจําเปนเรงดวนและไมสามารถจัด ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลง

ผลิตในประเทศ 

 

จ) รายจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี คาลิขสิทธ์ิ  

และคาท่ีปรึกษาทางการตลาดคํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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ฉ) ดอกเบ้ียรับสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ไดคํานวณจาก ตนทุนเงินกูยืมบวกเพิ่มดวยอัตรารอยละ 0.1 

ตอป  อยางไรก็ตาม ดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมใหมแกบริษัทยอยต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2547 มีอัตรา

เทากับตนทุนเงินกูยืมบวกเพิ่มดวยอัตรารอยละ 0.25 ตอป  
 

ช) รายไดคาเชาและบริการอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากบริษัทยอยคํานวณตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

รายการสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปได

ดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  33  313 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  166 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  908  851 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -  -  2,775  2,807 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  1,303  1,019 
        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคา 2,344  5,968  2,344  4,360 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 829  1,687  829  1,687 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1,737  2,141  1,274  2,141 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  69  -  69 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี 1,500  1,500  1,500  1,500 

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด และคาลิขสิทธ์ิ 2,844  3,164  2,844  3,164 
        

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม 1,050  1,373  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 4,333  4,782  3,291  4,548 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  132  121 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย -  -  26,052  23,277 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  488  359 
        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหน้ีการคา 810  1,682  810  1,591 

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักร 2,645  1,419  2,645  1,419 

เจาหน้ีการคา 457  1,111  457  1,111 

เจาหน้ีอ่ืน 1,000  962  923  962 

 
สัญญาท่ีมีสาระสําคัญซึ่งไดมีการทําขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 
 

สัญญาการใชลิขสิทธิ ์ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  
 

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษ าทางการ

ตลาดกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยภายใตเง่ือนไขของสัญญา คูสัญญาได

ตกลงกันดงัน้ี 
 

ก. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธ์ิตอในการท่ี

จะผลิตใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 
 

ข. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและ

ความรูใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสญัญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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ค. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบรษิทัในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสญัญา 
 

ภายใตเง่ือนไขใน สญัญาน้ี บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปน

จํานวน 7,000,000 บาท และในปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากน้ี บรษิทัจะตอง

จายคาลิขสิทธ์ิและคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขาย

สินคาตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2547  และสามารถตออายุสัญญา

ไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนา เปนลายลักษณอักษรใหแกอีก          

ฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน   กอนวันสิ้นสุดสัญญา 
 

สัญญาใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม 
 

บริษัทยอยไดทําสัญญาใหคําปรกึษาดานวิศวกรรมฉบับหน่ึงกับผูถือหุนในประเทศญ่ีปุน โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะ

ใหความรูทางดานเทคนิคและถายทอดประสบการณเก่ียวกับการผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับบริษัทยอย  ใน

การน้ี บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 1,000,000 เยนญ่ีปุน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547   

สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547  อยางไรก็ตาม บริษั ทยอยสามารถตออายุสัญญาไดทุก 1 ป 

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยการแจงการขอตออายุสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนวันท่ีหมดอายุในสัญญา 

โดยเม่ือวันท่ี  15 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยและผูถือหุนสวนนอยตกลงท่ีจะตอสัญญาตอไปอีก 1 ป   สิ้นสุดใน

เดอืนธันวาคม 2549 
 

สัญญาเชาและใหบริการ 
 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อใหเชา

พื้นท่ีบางสวนในโรงงานท่ีบริษัทไดเชามา พรอมท้ังใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกบริษัทยอย ภายใต

สัญญาน้ี บริษัทยอยตองจายคาเชาและคาบริการเปนจํานวนรวม 2.1 ลานบาทตอป บวกเพิ่มดวยคาใชจายตาม

จริงของคาสาธารณูปโภค     สัญญาเชาน้ีมีระยะเวลาสามป สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2550 
 

4 ลูกหน้ีการคา 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหต ุ  31 มกราคม  31 ตลุาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

   2548  2547  2548  2547 

   (พันบาท) 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 3  810  1,682  810  1,591 

ลูกหนี้การคาบริษัทอ่ืน   54,753  51,231  45,796  43,698 

รวม   55,563  52,913  46,606  45,289 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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ณ วันท่ี 31 มกราคม  2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ลูกหน้ีการคาแยกแสดงตามวันท่ีครบกําหนดชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 810  895  810  804 

ระยะเวลาทีเ่กินวันครบกําหนดชําระ :        

เกินกําหนดชาํระภายใน 30 วัน -  787  -  787 

รวม 810  1,682  810  1,591 
        

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 36,829  33,923  30,810  31,795 

ระยะเวลาท่ีเกินวันครบกําหนดชําระ :        

เกินกําหนดชําระภายใน 30 วัน 16,131  16,147  13,236  11,059 

เกินกําหนดชําระมากกวา 30 วันถึง 60 วัน 1,533  1,131  1,490  814 

เกินกําหนดชาํระมากกวา 60 วันถึง 90 วัน -  -  -  - 

เกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน 260  30  260  30 

รวม 54,753  51,231  45,796  43,698 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548 ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) แกลูกคาท่ีเปนบริษัทท่ี

ไมเก่ียวของกัน โดยปกติคือ 30-60 วัน และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บรษิทั พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) เปนเวลา 

30 วัน  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี  31 มกราคม 2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ซึ่งแสดงใน                   

งบการเงินเฉพาะบริษัทเปนเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนความเปนเจาของ    

  ลกัษณะ (รอยละ) ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย รายไดเงินปนผล 

 ลักษณะธุรกิจ ความสัมพันธ 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม 

บริษัท   2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

บริษัทยอย             

บริษทั ทาพาโก  ผลิตแมพิมพและ            

โมลด จํากัด ใหบริการท่ีเกี่ยวกับ ถือหุน           

 แมพิมพ ทางตรง 52.7 52.7 45,000 45,000 23,700 23,700 26,052 23,277       -        -  

 

6 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บัญชน้ีีประกอบดวย 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548 

 (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  3,290 

เงินกูยืมระยะสั้น 50,000  50,000 

รวม 50,000  53,290 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงินรวม 80 ลานบาท                

กับธนาคารในประเทศสองแหง ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืน ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ จํานวนเงินรวม 161.0 

ลานบาท (31 ตุลาคม 2548 : 161.0 ลานบาท ) กับธนาคารในประเทศอีกแหงหน่ึง  ซึ่ งค้ําประกันโดยกรรมการ

ของบรษิทัและโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาว และเครื่องจักรของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม บัญชี

รวมจํานวน 139.1 ลานบาท ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 (31 ตุลาคม 2548 : 143.3 ลานบาท)  ท้ังน้ี ยอดคงเหลือ

ของเงินกูยืม ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548  ภายใตวงเงินสินเชื่อดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น (สวนหน่ึงของเงินกูยืมระยะสั้นขางตน) 10,000  10,000 

เงินกูยืมระยะยาว (ดูหมายเหตุ 8) 97,460  103,971 

รวม 107,460  113,971 

 

7 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 หมายเหตุ 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

  2549  2548  2549  2548 

  (พันบาท) 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 457  1,111  457  1,111 

เจาหน้ีการคาบริษัทอ่ืน  40,353  34,215  40,113  34,191 

รวม  40,810  35,326  40,570  35,302 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
 
 

                  19 

8 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศ        

แหงหนึ่งโดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนใน        

ระยะเวลาหกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือน        

ในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยหลังจากพนระยะเวลา        

ปลอดหนี้เงินตนแลว เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืน        

เปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.7 ลานบาท        

(รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนธันวาคม 2552         

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 29,654  31,268  29,654  31,268 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        

ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.4 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)        

จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยมีอัตราดอกเบี้ย        

เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 7,034  8,401  7,034  8,401 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

0.5 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนมีนาคม        

2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทาอัตราดอกเบี้ย        

เงินกูยืมขั้นตํ่า 18,282  19,551  18,282  19,551 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

1.0 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนกุมภาพันธ        

2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 42,490  44,751  42,490  44,751 
        
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศแหง        

เดียวกัน โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนรวม 60 งวด         

ในจํานวนไมตํ่ากวางวดละ 0.28 ลานบาท (รวมสวนของ        

ดอกเบี้ย) จนถึงเดือนมิถุนายน 2551และมีอัตราดอกเบี้ย        

เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 13,822  7,650  -  - 
        
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศแหง        

เดียวกัน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลา        

หกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่า        

กวาเดือนละ 0.38 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)         

จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ        

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า -    14,720  -  - 

รวม 111,282  126,341  97,460  103,971 

หัก  สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป (30,022)  (37,536)  (26,248)  (26,172) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 81,260    88,805  71,212  77,799 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทเปนสวนหน่ึงของวงเงินสินเชื่อตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ               

งบการเงิน  6  ภายใตเง่ือนไขของสัญญา เงินกูยืม บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไข

ตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 

เงินกูยืม ระยะย าวขางตน ของบริษัทยอยค้ําประกันโดยหนังสือค้ําประกันของบริษัทและกรรมการของบริษัท    

และโดยการจดจํานองเครือ่งจักรและอุปกรณของบรษิทัยอย  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 23.5 ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 (31 ตุลาคม 2548 : 29.0 ลานบาท) 

 

9 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มกราคม  31 ตลุาคม  31 มกราคม  31 ตลุาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 215  284  213  259 

ครบกําหนดชําระหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 16  49  16  49 

 231  333  229  308 

หกั  ดอกเบีย้จายในอนาคตของสัญญาเชาการเงนิ (14)  (22)  (14)  (22) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน 217  311  215  286 

        

หน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงิน        

-  หมุนเวียน 201  263  199  238 

-  ไมหมุนเวียน 16  48  16  48 

 217  311  215  286 

 

กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ีเชาจะโอนใหกลุมบริษัทเม่ือกลุมบริษัทไดชําระคางวดสุดทายแลว 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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10 ทุนเรือนหุน 

 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 มูลคาหุน  31 มกราคม 2549  31 มกราคม 2548 

 (บาท)  จํานวนหุน  บาท  จํานวนหุน  บาท 

   (พัน) 

ทนุจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน          

-  หุนสามัญ 5  18,400  92,000  14,400  72,000 

เพิ่มทุน 5  -  -  4,000  20,000 

ณ วันที่ 31 มกราคม           

-  หุนสามัญ 5  18,400  92,000  18,400  92,000 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว          

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน          

-  หุนสามัญ 5  18,400  92,000  14,400  72,000 

เพิ่มทุน 5  -  -  4,000  20,000 

ณ วันที่ 31 มกราคม          

-  หุนสามัญ 5  18,400  92,000  18,400  92,000 

 

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2547 บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนส ามัญแกสาธารณชนจํานวน 

4,000,000 หุนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการน้ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดเสนอและอนุมั ติราคาเสนอขายในอัตรา 12.50 บาทตอหุน โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดมีคําสั่งใหรับหุนสามัญของบริษัทเป นหลักทรัพยจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2547 

และบริษัทไดมีการเสนอขายหลักทรัพย ใหมของบริษัทแกสาธารณชนในระหวางวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2547 

บริษัทไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาวแลวจํานวน 44.9 ลานบาท (แบงเปน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 

พรอมท้ังสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 30.0 ลานบาท และสทุธิจากคาธรรมเนียมในการจําหนายจํานวน 5.1 ลาน

บาท) และไดจดทะเบียนหุนสามัญท่ีออกและชําระแลวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2547 ดังน้ันทุนชําระแลวของบริษัทจึงมีจํานวน 92 ลานบาท (18,400,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) ณ วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2547 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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11 สํารองตาง ๆ 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง

กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน ”)  บัญชทีนุ

สํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

12 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 คํานวณจาก กําไร

สุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ จํานวน 7.5 ลานบาท (2548 : 9.2 ลานบาท) และหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีมี

อยูในระหวาง งวดสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม  2549 จํานวน 18,400,000 หุน (2548 : 17,617,391 หุน) แสดงการ

คํานวณดังน้ี 
 

กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 มกราคม  31 มกราคม  31 มกราคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 7,517  9,181  7,517  9,181 

กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ 7,517  9,181  7,517  9,181 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 2548 (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ตรวจสอบแลว) 
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หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 มกราคม  31 มกราคม  31 มกราคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันหุน) 

หุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน  18,400  14,400  18,400  14,400 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกระหวางงวด -  3,217  -  3,217 

หุนสามัญทีอ่อกจําหนายแลวระหวางงวด        

  ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ณ วันที่        

  31 มกราคม 18,400  17,617  18,400  17,617 

 

13 ภาระผกูพนัจากสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาและบริการสําหรับท่ีดิน โรงงาน เครื่องจักร และรถยนต โดยมีระยะเวลาเชาตาง ๆ กัน 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 คาเชาและคาบริการรายปภายใตสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 7,476  8,049  7,020  7,545 

ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 2,369  3,921  1,889  3,351 

รวม 9,845  11,970  8,909  10,896 

 

14 สิทธพิเิศษจากการสงเสรมิการลงทนุ 

 

ภายใตสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 บริษัท

ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็คโทรนิคส และบริษัท

ยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังน้ี 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ก. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหน่ึง ปสิ้นสุดนับจากวันท่ีนําเขาวัตถุดิบครั้งแรก   อยางไรก็ตาม การยกเวน

ดังกลาวสําหรับโครงการแรกของบริษัทไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2549 

 

ข. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขาซึ่งจําเปน ตอง ใช ในการผลิตตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการยกเวน  ซึ่งหมดอายุแลว ได

ขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนเวลาสี่ป จนถึงเดอืนธันวาคม 2552 สําหรับโครงการแรกของบริษัท และ

สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2552 สําหรับโครงการท่ีสอง 

 

ค. ไดรับยกเวนภ าษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริ มการ

ลงทุน เปนเวลาสาม ป สําหรับโครงการแรกของบริษัทและเปนเวลา เจ็ดปสําหรับโครงการท่ีสองของ

บรษิทั  และเปนเวลาแปดปสําหรับบริษัทยอย นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ สงเสริมน้ัน  

ซึ่งการยกเวนดังกลาวได สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2546 สําหรับโครงการแรกของบริษัท แตไดขยาย

ระยะเวลาไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550        สวนการยกเวน สําหรับโครงการท่ีสองของบริษัทและ

สําหรับโครงการของบรษิทัยอยจะหมดอายใุนเดอืนมีนาคม 2554   

 

ง. ไดรับอนุญาตใหหัก รายไดในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของ

บริษัทท่ีเพิ่มขึ้นจากการสงออกเปนระยะเวลา สิบป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ

สงเสริมสําหรับโครงการแรกของบริษัท  ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2554 

 

ในฐานะท่ี เปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุนโดยเครงครัด 

 

บริษัท และบรษิทัยอย ไมมีภาษี เงินได ท่ีตอง จายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับ แตละ งวดสามเดือนสิ้นสุด วันท่ี  31 

มกราคม 2549 และ 2548 เน่ืองจากรายไดสวนใหญ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

การลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมยกมา ของ

บรษิทัยอย 
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15 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2549 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ในภายหนาจากการท่ีธนาคารในป ระเทศแหงหน่ึงออก

หนังสือค้ําประกันบริษัทใหแกหนวยงานรัฐ บาลแหงหน่ึงสําหรับการใชไฟฟา เปนจํานวนเงินประมาณ  1.7 ลาน

บาท    ในการน้ี บริษัทไดจํานําเงินฝากประจําธนาคารในจํานวนเงินเดียวกันเปนหลักทรัพยค้ําประกัน หนังสือ             

ค้ําประกันดังกลาว 

 

16 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักสามสวน ซึ่งประกอบดวย  
 

1. การผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑ

อิเล็คโทรนิคส  
 

2. การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

3. การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปล่ียนแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 และ 

2548  สรุปไดดังน้ี 
 

                                                                                                                                      งบการเงินรวม  

    ธุรกิจใหบริการ  

       ผลิตช้ินสวนพลาสติกและสวนประกอบ                       ผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก   เกี่ยวกับแมพิมพ  

      ขายในประเทศ       ขายตางประเทศ       ขายในประเทศ       ขายตางประเทศ      รวมธุรกิจผลิต          ฉีดพลาสติก               รวม  

     2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548  

 (พันบาท) 

               

0รายไดจากการขายและ               

   รายไดจากการใหบรกิาร 45,753 56,091 47,354 49,885 15,828 8,259       -        -  108,935 114,235 1,094       771 110,029 115,006 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ               

ดําเนินงาน     (110)   5,783   7,712   4,402   5,428 3,473       -        -  13,030   13,658    349        296 13,379 13,954 

ขาดทุนจากอัตรา               

   แลกเปลี่ยน - สุทธิ             (785) (1,379) 

รายไดอื่น             88 7 

กาํไรสุทธิ               

สวนที่เปนของผูถือหุน               

สวนนอย             (2,494) (154) 

ดอกเบี้ยจาย               (2,671) 

กําไรสุทธิ 

   (3,247) 

                7,517     9,181 
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                                                                                                                                      งบการเงินรวม  

    ธุรกิจใหบริการ  

       ผลิตช้ินสวนพลาสติกและสวนประกอบ                       ผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก   เกี่ยวกับแมพิมพ  

      ขายในประเทศ       ขายตางประเทศ       ขายในประเทศ       ขายตางประเทศ      รวมธุรกิจผลิต          ฉีดพลาสติก               รวม  

     2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548      2549     2548  

 (พันบาท) 

               

2ที่ดิน อาคารและอุปกรณ               

3ณ วันที่ 31 มกราคม              266,925 274,189 

สินทรัพยสวนกลาง             147,507 

สินทรัพยรวม 

133,527 

            414,432 407,716 

 

กําไรหรือขาดทุน จากการดําเนินงานของแตละสวนงานคํานวณจากยอดขายรวมและรายไดคาบริการหักดวย

ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน ซึ่งดอกเบ้ียจาย  กําไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเ ปล่ียน กําไรหรือขาดทุนสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย และรายไดอ่ืนไมไดรวมในการคํานวณกําไร หรือขาดทุน จากการดาํเนินงาน

ดังกลาว 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงาน  ซึ่งใชท้ังสําหรับธุรกิจการผลิตและ การใหบรกิาร

สวนสินทรัพยสวนกลางอ่ืนปร ะกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี สินคาคงเหลือและ

สินทรัพยอ่ืน 

 

17 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให : 

 

ก) จายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 

โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญ หุนละ 1 บาท สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 18.4 

ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 

2548 สําหรับหุนสามัญหุนละ 0.30 บาท สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 5.52 ลานบาท) ดังน้ัน

จึงเหลือเงินปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุนสามัญ หุนละ 0.70 บาท สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวน

เงิน 12.88 ลานบาท) ซึ่งจะจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549 

 

ข) เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทท่ีตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซึง่ทําให

จํานวนหุนสามัญของบริษัทเพิ่มจาก 18,400,000 หุน เปน 92,000,000 หุน 
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18 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ

รายการในงบการเงินของงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 
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