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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากดั (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม  และงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม  และงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวม  และงบกระแสเงินสดเฉพ าะบรษิทั สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 
มกราคม 2550 และ 2549 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  
ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี    ส วน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแส ดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ               
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชือ่ม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี           
ท่ีรบัรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย  
และของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2549 และไดแสดงความเห็นไว
อยางไมมีเง่ือนไข ตองบการเงินตามรายงานลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2549  ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใ ดภายหลัง
จากวันท่ีในรายงานน้ัน  งบดลุรวมและงบดลุ เฉพาะบริษัท  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึง
ของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  
 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2 บริษัท
ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวเปนผลใหมีการปรับปรุงยอนหลังและงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ตุลาคม 2549 ไดถูกปรบัปรงุใหเปนไปตามนโยบายการบัญชใีหมทีบ่รษิทันํามาใช 
 

 

 

(นายไวโรจน  จินดามณีพิทักษ)     
ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต 
เลขทะเบียน 3565 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรงุเทพมหานคร 
14 มีนาคม 2550 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 และ 31 ตุลาคม 2549

31 มกราคม 2550

  

2549 31 มกราคม 2550

  

2549

สินทรัพย หมายเหตุ (ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 25,790 17,825 18,858 11,374

ลูกหนี้การคา 3, 4 55,954 55,987 53,896 52,064

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 -                      -                  -                       1,151

สินคาคงเหลือ 39,087 34,039 31,439 30,471

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3 5,192 7,430 4,795 6,470

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 126,023 115,281 108,988 101,530

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช 14 2,336 2,329 1,755 1,747

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 2, 3, 5 -                      -                  23,700 23,700

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 297,239 306,732 254,631 262,744

สินทรัพยไมมีตัวตน 983 1,127 -                       -                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,089 668 669 668

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 301,647 310,856 280,755 288,859

รวมสินทรัพย 427,670 426,137 389,743 390,389

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 และ 31 ตุลาคม 2549

31 มกราคม 2550

  

2549 31 มกราคม 2550

  

2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ (ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 50,000 52,951 50,000 52,951

เจาหนี้การคา 3, 7 48,386 39,441 47,852 39,250

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 34,340 31,983 30,455 24,666

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

              งบการเงินรวม

(พันบาท)

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

              งบการเงินรวม
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   ภายในหนึ่งป 16 49 16 48

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 10,719 44,847 5,406 41,971

รวมหนี้สินหมุนเวียน 143,461 169,271 133,729 158,886

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 82,359 57,028 76,041 53,220

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 82,359 57,028 76,041 53,220

รวมหนี้สิน 225,820 226,299 209,770 212,106

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 9

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

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

สํารอง

   สวนเกินมูลคาหุน 27,054 27,054 26,402 26,402

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 6,794 6,794 6,794 6,794

   ยังไมไดจัดสรร 54,468 52,571 54,777 53,087

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 180,316 178,419 179,973 178,283

สวนของผูถือหุนสวนนอย 21,534 21,419 -                       -                  

รวมสวนของผูถือหุน 201,850 199,838 179,973 178,283

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 427,670 426,137 389,743 390,389

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได 3

รายไดจากการขาย 112,044 108,935 105,874 93,107

รายไดจากการใหบริการ 199 1,094 -                       -                  

รายไดอื่น 36 88 16 995

รวมรายได 112,279 110,117 105,890 94,102

คาใชจาย 3

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)
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ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 85,089 78,332 81,954 70,181

คาใชจายในการขายและบริหาร 17,220 14,770 15,773 13,461

คาตอบแทนกรรมการ 4,675 4,333 3,408 3,291

รวมคาใชจาย 106,984 97,435 101,135 86,933

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 5,295 12,682 4,755 7,169

ดอกเบี้ยจาย 3,283 2,671 3,065 2,427

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,012 10,011 1,690 4,742

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -115 -2,494 -                       -                  

กําไรสุทธิ 12 1,897 7,517 1,690 4,742

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 11 0.02 0.08 0.02 0.05 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 1,897 7,517 1,690 4,742

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 13,197 12,371 10,678 10,114

ดอกเบี้ยจาย 3,283 2,671 3,065 2,427

คาเผื่อขาดทุน(กลับรายการคาเผื่อขาดทุน) จากสินคา

  เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา -671 668 -671 668

111 769 110 672

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 115 2,494           -           -

17,932 26,490 14,872 18,623

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา -75 -3,463 -1,937 -2,006

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน           -           - 1,151 -12

สินคาคงเหลือ -4,377 -3,265 -297 -3,588

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,238 1,557 1,674 1,844

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - สุทธิ
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สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -421 -21           - -21

เจาหนี้การคา 8,942 5,605 8,597 5,287

หนี้สินหมุนเวียนอื่น -3,904 -1,673 -6,234 -4,902

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 20,335 25,230 17,826 15,225

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-8 -3 -7 -3

-33,783 -4,389 -32,897 -2,770

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร           - -24           -           -

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักร           - -1,225           - -1,225

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -33,791 -5,641 -32,904 -3,998

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย -3,283 -2,713 -3,065 -2,427

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงินลดลง -2,951 -3,290 -2,951 -3,290

จายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -33 -95 -33 -72

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -7,618 -15,059 -6,696 -6,511

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 35,306           - 35,307           -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 21,421 -21,157 22,562 -12,300

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 7,965 -1,568 7,484 -1,073

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 17,825 38,052 11,374 19,372

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 25,790 36,484 18,858 18,299

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่ไมใชเงินสด

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวดมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวด 3,560 2,871 2,565 2,770

บวก  เงินจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อในงวดกอน 31,078 1,593 30,332           -

หัก    เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -855 -75           -           -

33,783 4,389 32,897 2,770

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

              งบการเงินรวม

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใชเพิ่มขึ้น

ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

สํารอง

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัท สวนนอย ผูถือหุน

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 92,000 27,054 6,794 52,571 178,419 21,419 199,838

กําไรสุทธิ - - - 1,897 1,897 115 2,012

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550  92,000 27,054 6,794 54,468 180,316 21,534 201,850

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กําไรสะสม



         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

สํารอง

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร เฉพาะบริษัท

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

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - (652) - 1,075 423 

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 92,000 26,402 5,593 48,666 172,661 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด 2549

กําไรสุทธิ - - - 4,742 4,742 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 92,000 26,402 5,593 53,408 177,403 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 92,000 27,054 6,794 52,571 178,419

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - (652) - 516 (136)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 92,000 26,402 6,794 53,087 178,283 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด 2550

กําไรสุทธิ - - - 1,690 1,690

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 92,000 26,402 6,794 54,777 179,973

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 

งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติเพื่อการนําเสนอจากกรรมการเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2550 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ทาพาโก จํากัด  (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยูจด ทะเบียนต้ังอยูท่ี          

เลขท่ี 789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ (ถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 16 .17)           

นายมาซาฮิโต อิโช (ถือหุนรอยละ 13.04) และบริษัทหลักทรัพยกิมเฮ็ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 12.28)  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

     สัดสวนความเปนเจาของ 

   ประเทศท่ี  31 มกราคม  31 ตลุาคม 

 ลักษณะธุรกิจ  ดําเนินธุรกิจ  2550  2549 

บริษัทยอยทางตรง        

บรษิทั ทาพาโก โมลด จาํกัด ผลิตแมพิมพ       

 และใหบริการที่       

 เก่ียวกับแมพิมพ  ประเทศไทย  52.7%  52.7% 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน  
 

งบการเงิน ระหวางกาล นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย      

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ี จัดทําขึ้นในรปูแบบยอและ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี ”) ฉบับท่ี 

41 เรือ่ง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และจัดทําขึ้นตาม

หลักการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปของประเทศไทย 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยาง

อ่ืน โดยงบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจา กงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549โดย

เนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอ

ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

 

งบการเงินระหวางกาลรวมของบรษิทั ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 ประกอบดวยงบการเงินของบรษิทัและบรษิทั

ยอยคือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย ) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 52.7 รายกา รท่ีมี

นัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 

กลุมบริษัทไดใช นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

ยกเวน การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 

 

ถึงเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษัทบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธี สวน

ไดเสีย 

 

เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 26/2549 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 44 เรื่อง “งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ” ประกาศของสภาฯดังกลาว

กําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ี มีอํานาจควบคุมรวม หรือบริษัทรวมท่ีไมจัดจําแนก

เปนการลงทุนสําหรับ “การถือเพื่อขาย ” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรูและ

การวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เม่ือมีการบังคับใช ) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน ประกาศฉบับน้ีให

มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 แตสามารถนําไป

ปฏิบัติกอนวันท่ีดังกลาวได 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดเปล่ียนนโยบาย การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงิน

เฉพาะบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเป นวิธรีาคาทุน การเปล่ียนแปลงนโยบาย การบัญชน้ีี บรษิทัตองปรบัปรงุบัญชี

และงบการเงินเฉพาะบริษัทยอนหลังสําหรับงวด 2549 เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินระหวางกาลเฉพาะ

บริษัทสําหรับงวด 2550  

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทมีดังน้ี 

 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

กําไรสะสม ณ วันตนงวด 516  1,075 

สวนเกินมูลคาหุน (652)  (652) 

สวนของผูถือหุน / สินทรัพยรวม ณ วันตนงวด (136)  423 

    

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันตนงวด -  423 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย – สุทธิ    

   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม -  (2,775) 

สวนของผูถือหุน / สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มกราคม -  (2,352) 

กําไรตอหุน (บาท) -  (0.03) 

 

3 รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

 

บุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวของกันไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัท และบรษิทัโดย

การมีผูถอืหุนรวมกันหรอืกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดขึ้นโดย

ใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา / รายไดคาบริการแมพิมพ ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตน

ไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญระหวาง

การขายสินคา /ใหบรกิาร ให แก กิจการ ท่ี

เก่ียวของกันและการขายสินคา /ใหบริ การ

แกลกูคาอ่ืน 
  

ขายสินทรัพยถาวร 

(ขายใหกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศ) 

ราคา ใกลเคียงกับ มูลคาสุทธิตามบัญชีของ

ทรัพยสินน้ัน 
  

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 

(ซื้อจากกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามตนทุนของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

บวกดวยกําไรส วนเพิ่มหรือหักดวย สวนลด

ในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ราคาตามท่ีตกลงกันเม่ือมีความจําเปน 

(ซื้อจากบริษัทท่ีเก่ียวของแหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุน) เรงดวนและไมสามารถจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

 ท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลงผลิตใน 

 ประเทศ 

  

รายจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี คาลิขสิทธ์ิ และคาท่ีปรึกษาทาง  

การตลาด  

  

ดอกเบ้ียรับ คํานวณจากตนทุนเงินกูยืมบวกเพิ่มดวย  

 อัตรารอยละ 0.1-0.25 ตอป 

  

รายไดคาเชาและบริการอ่ืน คํานวณตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปได

ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากดั        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  97  33 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  -  908 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  1,942  1,303 

 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคา 2,140  2,344  2,140  2,344 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 1,831  829  1,831  829 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1,184  1,737  942  1,274 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี 1,830  1,500  1,500  1,500 

รายจายคาที่ปรึกษาทางการตลาด และคาลิขสิทธ์ิ 3,183  2,844  3,183  2,844 
        

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม 627  1,050  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 4,675  4,333  3,408  3,291 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 และ 31 ตุลาคม 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  1,151 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน -  -  23,700  23,700 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  1,340  1,264 

 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหน้ีการคา 1,325  2,217  1,325  1,213 

คาธรรมเนียมสิทธิและคาความชวยเหลือ        

   ทางเทคนิคจายลวงหนา -  4,500  3,000  4,500 

เจาหน้ีการคา 237  140  237  140 

เจาหน้ีอ่ืน 1,260  3,321  1,079  3,321 

 

สัญญาท่ีมีสาระสําคัญซึ่งไดมีการทําขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 
 

สัญญาการใชลิขสิทธิ ์ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  
 

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษาทางการ

ตลาดกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยภายใตเง่ือนไขของสัญญา คูสัญญาได

ตกลงกันดงัน้ี 
 

(ก) บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธ์ิตอในการท่ี

จะผลิตใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 
 

(ข) บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและ

ความรูใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสญัญา 
 

(ค) บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบรษิทัในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสญัญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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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 สิงหาคม 2546  และสามารถตออายุสัญญา

ไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีก          

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  บริษัทยอยสามารถตออายุสัญญาไดทุก 1 ป จนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2551 โดยการแจงการขอตออายุสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนวันท่ีหมดอายุในสัญญา อยางไรก็ตาม

คูสัญญาตกลงท่ีจะไมตออายุสัญญาดังกลาว หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2549 

 

นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการปรึกษาดานวิศวกรรมอีกฉบับหน่ึงกับบริษัท 

ท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูท างดานเทคนิค และ

ถายทอดประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากล ใหกับบรษิทัยอย  ในการน้ี บรษิทัยอย    

ตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 220,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2549 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเง่ือนไขบางประการ

ในสัญญาดังกลาว ในการน้ีคาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอยตองจายน้ันเปล่ียนเปนเดือนละ 110 ,000 บาท         

เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 

 

4 ลูกหน้ีการคา 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 หมายเหตุ  31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

   2550  2549  2550  2549 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 3  1,325  2,217  1,325  1,213 

ลูกหน้ีการคาบริษัทอ่ืน   54,629  53,770  52,571  50,851 

รวม   55,954  55,987  53,896  52,064 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ลูกหน้ีการคาแยกแสดงตามวันท่ีครบกําหนดชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 934  423  934  423 

ระยะเวลาท่ีเกินวันครบกําหนดชําระ :        

เกินกําหนดชาํระภายใน 30 วัน 391  1,794  391  790 

รวม 1,325  2,217  1,325  1,213 
        

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 48,912  42,782  47,839  41,121 

ระยะเวลาท่ีเกินวันครบกําหนดชําระ :        

เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 5,626  10,988  4,641  9,730 

เกินกําหนดชําระมากกวา 3 แตไมเกิน 9 เดือน 91  -  91  - 

รวม 54,629  53,770  52,571  50,851 
 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 และ 31 ตุลาคม 2549 ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) แกลูกคาท่ีเปนบริษัทท่ี

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

30 วัน  
 

5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทนุ 
 

เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สัดสวนความเปนเจาของ            

 (รอยละ) ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  รายไดเงินปนผล 

 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 มกราคม 

 2550 2549 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

บริษัทยอย              

บริษัท ทาพาโก               

โมลด จํากัด 52.7 52.7 45,000  45,000  23,700  23,700  -  - 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บัญชน้ีีประกอบดวย 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน - มีหลักประกัน    

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  2,951 

เงินกูยืมระยะสั้น 50,000  50,000 

รวม 50,000  52,951 
 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่ออ่ืนกับ ธนาคารในประเทศ สองแหง

จํานวนเงินรวม 80.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 80.0 ลานบาท ) ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีแล ะวงเงินสินเชื่ออ่ืน            

ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท  
 

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ กับธนาคารใน

ประเทศอีกแหงหน่ึง (รวมเงินกูยืมระยะยาว) จํานวนเงินรวม 206.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 161.0 ลานบาท)  

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุ 8) 
 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 บริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนรวม 10 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 10.0            

ลานบาท) กับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง วงเงินเบิกเกินบัญชีดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทใหญ กรรมการข อง

บริษัทและท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาว ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 12.2 ลานบาท ณ วันท่ี 

31 มกราคม 2550 (31 ตุลาคม 2549: 12.3 ลานบาท) แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของเงินเบิก   

เกินบัญชี ณ วันท่ีในงบดุล 
 

7 เจาหน้ีการคา 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 หมายเหตุ 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

  2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 237  140  237  140 

เจาหน้ีการคาบริษัทอ่ืน  48,149  39,301  47,615  39,110 

รวม  48,386  39,441  47,852  39,250 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศ        

 แหงหนึ่งโดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนใน        

 ระยะเวลาหกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือน        

 ในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยหลังจากพนระยะเวลา        

 ปลอดหนี้เงินตนแลว เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืน        

 เปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.7 ลานบาท        

 (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนธันวาคม 2552         

 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 23,201  24,841  23,201  24,841 

 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

 เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        

 ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.4 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)        

 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยมีอัตราดอกเบี้ย        

 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 1,375  2,828  1,375  2,828 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะมี        

 กําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.5        

 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนมีนาคม 2552        

 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 13,155  14,463  13,155  14,463 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

 มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

 1.0 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนกุมภาพันธ        

 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 33,459  35,754  33,459  35,754 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

 มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

 0.99 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนตุลาคม        

 2554 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 35,306  -  35,306  - 

 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศแหง        

 เดียวกัน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลา        

 หกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

 ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

 เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่า        

 กวาเดือนละ 0.38 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)         

 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ        

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 10,203  11,125  -  - 

รวม 116,699  89,011  106,496  77,886 

หัก  สวนของเงินกูยืมที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป (34,340)  (31,983)  (30,455)  (24,666) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 82,359  57,028  76,041  53,220 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทเปนสวนหน่ึงของวงเงินสินเชื่อตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ               

งบการเงิน  6  ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท และโดย ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาวและ

เครื่องจักรของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 131.6 ลานบาท ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 (31 ตุลาคม 

2549 : 134.7 ลานบาท)  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืม บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ 

ตามท่ีระบุไวในสญัญา 

 

เงินกูยืม ระยะยาวขางตน ของบริษัทยอยค้ําประกันโดยหนังสือค้ําประกันของบริษัทและกรรมการของบริษัท    

และโดยการจดจํานองเครือ่งจักรและอุปกรณของบรษิทัยอย  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 23.5 ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 (31 ตุลาคม 2549: 12.7 ลานบาท) 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

    20 

9 ทุนเรือนหุน 
 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให แปลง

มูลคาหุนสามัญของบริษัทท่ีตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซึ่งมีผลทําใหจํานวนหุนสามัญ

ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 18,400,000 หุน เปน 92,000,000 หุน ท้ังน้ี บริษัทไดจดทะเบียนการแปลงมูลคาหุนสามัญ

กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 
 

10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  
 

สวนงานธรุกจิ 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักสามสวน ซึ่งประกอบดวย  
 

(ก) การผลิตชิ้นส วนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑ

อิเล็คโทรนิคส  
 

(ข) การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

(ค) การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปล่ียนแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 

2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบรกิารจากสวนงาน    

สวนงานชิ้นสวนพลาสติกและสวนประกอบ 105,874  93,107 

สวนงานแมพิมพฉีดพลาสติก 6,170  15,828 

สวนงานใหบริการเก่ียวกับแมพิมพฉีดพลาสติก 199  1,094 

รวม 112,243  110,029 

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน    

สวนงานชิ้นสวนพลาสติกและสวนประกอบ 5,481  7,602 

สวนงานแมพิมพฉีดพลาสติก 4,157  5,428 

สวนงานใหบริการเก่ียวกับแมพิมพฉีดพลาสติก (1,840)  349 

รายการท่ีไมสามารถปนสวนได (5,901)  (5,862) 

รวม 1,897  7,517 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สวนงานภูมศิาสตร 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน ดังน้ัน ฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง

ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

ยอดขายแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคาสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันท่ี 31 

มกราคม 2550 และ 2549 แสดงไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

ประเทศสิงคโปร 22,664  18,498 

ประเทศไทย 67,369  62,675 

ประเทศอ่ืน ๆ 22,210  28,856 

รวม 112,243  110,029 

 

11 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

ตามท่ีกลาวไวใน หมายเหตุ 9 เรื่องการแตกหุน บริษัทไดปรับ ปรุงจํานวนหุนถัวเฉล่ีย ถวงนํ้าหนักเพื่อใช ใน         

การคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 ดวยจํานวนหุนหลังการ

แตกหุน โดยถือเสมือนวาการแตกหุนดังกลาวเกิดขึ้นต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 เปนผลทําใหกําไรตอหุนขั้น

พื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2549 เปล่ียนจาก 0.41 บาทตอหุน (คาํนวณจาก 

18,400,000 หุน) เปน 0.08 บาทตอหุน (คาํนวณจาก 92,000,000 หุน) ท้ังน้ีเพื่อสะทอนถึงการเปล่ียนแปลง

จํานวนหุนสามัญท้ังหมด 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 และ 2549 คํานวณจาก กําไร

สุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ จํานวน 1.9 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ 1.7 ลานบาท สําหรับงบการเงิน

เฉพาะบริษัท (2549: 7.5 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ 4.7 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท ) และ

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีมีอยูในระหวางงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม  2550 จํานวน 92,000 ,000  หุน 

(2549: 92,000,000 หุน ภายหลังการพิจารณาการแตกหุนดังกลาว)  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 สิทธพิเิศษจากการสงเสรมิการลงทนุ 
 

ภายใตสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 บริษัท

ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็คโทรนิคส และบริษัท

ยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังน้ี 
 

(ก) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหน่ึง ปสิ้นสุดนับจากวันท่ีนําเขาวัตถุดิบครั้งแรก   อยางไรก็ตาม การยกเวน

ดังกลาวสําหรับโครงการแรกของบริษัทไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2550 
 

(ข) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขาซึ่งจําเปน ตอง ใชในการผลิตตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการยกเวน ซึ่งหมดอายุแลวได

ขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนเวลาสี่ป จนถึ งเดอืนธันวาคม 2552 สําหรับโครงการแรกของบริษัท และ

สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2552 สําหรับโครงการท่ีสอง 
 

(ค) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริ มการ

ลงทุน เปนเวลาสามป สําหรับโครงการแรกของบริษัทและเปนเวลาเจ็ดปสํา หรับโครงการที่สองของ

บรษิทั  และเปนเวลาแปดปสําหรับบริษัทยอย นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ สงเสริมน้ัน  

ซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2546 สําหรับโครงการแรกของบริษัท แตไดขยาย

ระยะเวลาไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550        สวนการยก เวนสําหรับโครงการท่ีสองของบริษัทและ

สําหรับโครงการของบรษิทัยอยจะหมดอายใุนเดอืนมีนาคม 2554   
 

(ง) ไดรับอนุญาตใหหักรายได ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของ

บริษัทท่ีเพิ่มขึ้นจากการสงออกเปนระยะเวลา สิบป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไ ดจากการประกอบกิจการ

สงเสริมสําหรับโครงการแรกของบริษัท  ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2554 
 

ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุนโดยเครงครัด 
 

บริษัท และบรษิทัยอย ไมมีภาษี เงินได ท่ีตอง จายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับ แตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 

มกราคม 2550 และ 2549 เน่ืองจากรายไดสวนใหญ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

การลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ

บรษิทัยอย 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ภาระผกูพนัจากสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาและบริการสําหรับท่ีดิน โรงงาน เครื่องจักร และรถยนต โดยมีระยะเวลาเชาตาง ๆ กัน 

จนถึงเดอืนมกราคม 2554 คาเชาและคาบริการรายปภายใตสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มกราคม  31 มกราคม  31 มกราคม  31 มกราคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันหุน) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเชา        

   ดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 4,622  3,913  4,118  3,409 

ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 3,112  3,508  3,022  3,298 

รวม 7,734  7,421  7,140  6,707 

 

14 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหน่ึงออก

หนังสือค้ําประกันบริษัทใหแกหนวยงานรฐับาลแหงหน่ึง สําหรับการใชไฟฟา เปนจํานวนเงินประมาณ  1.7 ลาน

บาท  ในการน้ี บริษัทไดจํานําเงินฝากประจําธนาคารในจํานวนเงินเดียวกันเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนังสือ              

ค้ําประกันดังกลาว 

 

15 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2550 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให บริษัท

จายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 โดย

จายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.12 บาท  สําหรับ  92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 11.04 ลาน

บาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 

สําหรับหุนสามัญหุนละ 0.05 บาท สําหรับ 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 4.60 ลานบาท ) ดังน้ันจึงเหลือ        

เงินปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.07 บาท สําหรับ 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 6.44 ลาน

บาท) ซึ่งจะจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 9 มีนาคม 2550 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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16 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ การ

แสดงรายการในงบการเงินของงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2550 
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