
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 



 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาได ตรวจสอบ งบดลุรวม และงบดุลเฉพาะ กิจการ  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2550 และ งบกําไรขาดทุนรวม และ               

งบกําไรขาดทุนเฉพาะ กิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ    

ผูถือหุนเฉพาะ กิจการ  และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะ กิจการ  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกั นของ

บรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหาร

ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเ หลาน้ี  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ

ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  งบการเงินรวม และงบการเงินของบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน ) และบรษิทัยอย และของบรษิทั ทาพาโก 

จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่ง แสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามร ายงานลงวันท่ี 20 

ธันวาคม 2549 และตามท่ีอธิบายไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ตุลาคม 2549 ไดรับการปรับปรุงใหมอันเปนผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัท

ยอย จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนแล ะเรียกชื่อใหมวา “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ขาพเจาได ตรวจสอบ รายการ

ปรบัปรงุซึ่งใชกับการปรบัปรงุงบการเงินของบรษิทัประจําป 2549 ใหม และขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาว

ของบริษัทมีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาต รฐานการสอบบัญชทีีร่บัรองท่ัวไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ   

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม       

การตรวจสอบรวมถึงการใชวธีิการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิ นและการเปดเผยขอมูลใน        

งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปน

สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน            

งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา 
 



 

  2 

 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงิน รวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ขางตนน้ี  แสดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และผลการดําเนินงาน รวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและ กระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย  และ

ของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป 

 

 

 

(นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย)     

ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรงุเทพมหานคร 

26 ธันวาคม 2550 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

สินทรัพย หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 20,966,848 17,825,482 17,374,416 11,373,353

ลูกหนี้การคา 4, 6 54,879,269 55,986,962 52,575,987 52,064,295

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - - 1,151,375

สินคาคงเหลือ 4, 7 31,408,198 34,038,532 28,508,823 30,470,797

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4, 8 8,548,817 7,430,092 7,878,691 6,469,924

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 115,803,132 115,281,068 106,337,917 101,529,744

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด

   ในการเบิกใช 29 1,877,540 2,328,761 1,273,000 1,747,244

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 9 - - 23,700,000 23,700,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4,10,12,14 288,890,465 306,732,048 241,465,721 262,744,105

สินทรัพยไมมีตัวตน 11 557,139 1,126,456 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,259,650 668,330 669,024 668,329

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 292,584,794 310,855,595 267,107,745 288,859,678

รวมสินทรัพย 408,387,926 426,136,663 373,445,662 390,389,422

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 65,000,000 52,951,441 55,000,000 52,951,441

เจาหนี้การคา 4, 13 37,563,060 39,441,344 37,247,011 39,250,402

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12, 14 38,548,700 31,982,801 34,373,475 24,665,748

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 - 48,610 - 48,610

ภาษีเงินไดคางจาย 396,038 - 396,038 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4, 15 15,013,121 44,846,732 12,917,951 41,971,425

รวมหนี้สินหมุนเวียน 156,520,919 169,270,928 139,934,475 158,887,626

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12, 14 62,308,653 57,027,850 59,204,081 53,219,570

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 62,308,653 57,027,850 59,204,081 53,219,570

รวมหนี้สิน 218,829,572 226,298,778 199,138,556 212,107,196

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 16

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

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

สวนเกินทุน

   สวนเกินมูลคาหุน 17 27,053,848 27,053,848 26,401,790 26,401,790

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 7,093,500 6,793,500 7,093,500 6,793,500

   ยังไมไดจัดสรร 44,975,500 52,571,153 48,811,816 53,086,936

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 171,122,848 178,418,501 174,307,106 178,282,226

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18,435,506 21,419,384 - -

รวมสวนของผูถือหุน 189,558,354 199,837,885 174,307,106 178,282,226

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 408,387,926 426,136,663 373,445,662 390,389,422

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายสินคา 4, 24 425,498,989 459,070,608 400,090,031 417,919,858

รายไดจากการใหบริการ 4 2,089,092 6,667,475 - -

รายไดเงินปนผล 4 - - - 1,896,000

รายไดอื่น 582,944 885,677 469,570 3,922,882

รวมรายได 428,171,025 466,623,760 400,559,601 423,738,740

คาใชจาย

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4 335,365,346 349,298,713 312,299,160 320,639,456

คาใชจายในการขายและบริหาร 4, 19 62,492,385 62,129,438 57,401,199 56,281,728

คาตอบแทนกรรมการ 4 19,070,836 18,140,944 14,295,836 13,494,966

รวมคาใชจาย 416,928,567 429,569,095 383,996,195 390,416,150

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 11,242,458 37,054,665 16,563,406 33,322,590

ดอกเบี้ยจาย 21 11,851,835 11,188,408 10,868,372 10,221,115

ภาษีเงินได 22 470,154 - 470,154 -

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -1,079,531 25,866,257 5,224,880 23,101,475

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,983,878 -2,205,948 - -

กําไรสุทธิ 1,904,347 23,660,309 5,224,880 23,101,475

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 23 0.02 0.26 0.06 0.25 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 1,904,347 23,660,309 5,224,880 23,101,475

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 53,109,603 48,290,831 42,688,258 39,151,863

ดอกเบี้ยจาย 11,851,835 11,188,408 10,868,372 10,221,115

เงินปนผลรับ - - - -1,896,000

คาเผื่อขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 1,429,277 1,535,610 1,429,277 1,535,610

ขาดทุนจากการตัดบัญชีอากรนําเขาและภาษีเงินได

  นิติบุคคลหัก ณ ที่จายที่เรียกคืนไมได - 708,937 - -

43,061 -1,375,146 43,195 -1,399,891

กําไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ -48,416 -231,549 -48,416 -257,853

ขาดทุนจากการตัดบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ - 164,838 - 118,290

ภาษีเงินได 470,154 - 470,154 -

-2,983,878 2,205,948 - -

65,775,983 86,148,186 60,675,720 70,574,609

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 1,064,316 -3,342,797 -555,069 -7,018,775

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 1,151,375 -1,030,622

สินคาคงเหลือ 1,201,058 4,165,744 532,697 1,390,769

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -442,721 -546,440 -867,267 202,895

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -591,321 471,539 -695 471,539

เจาหนี้การคา -1,877,968 4,119,878 -2,003,209 3,952,378

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 221,303 3,247,895 272,049 2,812,692

จายภาษีเงินได -74,116 - -74,116 -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 65,276,534 94,264,005 59,131,485 71,355,485

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
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2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับเงินปนผล - - - 1,896,000

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช

  (เพิ่มขึ้น) ลดลง 451,221 -601,350 474,244 -20,333

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ -64,785,871 -47,797,923 -50,767,650 -30,137,446

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -676,004 2,109,472 -541,500 2,109,472

เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ 80,670 128,000 80,670 1,161,051

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร - -24,000 - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -64,929,984 -46,185,801 -50,754,236 -24,991,256

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย -11,851,835 -11,188,408 -10,868,372 -10,221,115

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 12,048,559 -338,553 2,048,559 -338,553

จายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -48,610 -262,966 -48,610 -237,399

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -33,153,298 -37,330,678 -29,307,763 -26,085,775

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 45,000,000 - 45,000,000 -

เงินปนผลจายใหกับผูถือหุนสวนนอย - -1,704,000 - -

เงินปนผลจาย -9,200,000 -17,480,000 -9,200,000 -17,480,000

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,794,816 -68,304,605 -2,376,186 -54,362,842

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,141,366 -20,226,401 6,001,063 -7,998,613

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 17,825,482 38,051,883 11,373,353 19,371,966

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 20,966,848 17,825,482 17,374,416 11,373,353

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 8

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่ไมใชเงินสด

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางปมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางป 34,730,957 77,331,304 21,442,128 62,108,647

บวก  เงินจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อในปกอน 31,078,322 1,592,411 30,331,322 -

หัก    เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -1,023,408 -31,125,792 -1,005,800 -31,971,201

64,785,871 47,797,923 50,767,650 30,137,446



         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุนเฉพาะ ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 92,000,000 27,053,848 5,593,500 47,590,844 172,238,192 20,917,435 193,155,627

กําไรสุทธิ - - - 23,660,309 23,660,309 2,205,949 25,866,258

เงินปนผล 25 - - - -17,480,000 -17,480,000 -1,704,000 -19,184,000

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 - - 1,200,000 -1,200,000 - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 92,000,000 27,053,848 6,793,500 52,571,153 178,418,501 21,419,384 199,837,885

กําไรสุทธิ - - - 1,904,347 1,904,347 -2,983,878 -1,079,531

เงินปนผล 25 - - - -9,200,000 -9,200,000 - -9,200,000

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 - - 300,000 -300,000 - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550  92,000,000 27,053,848 7,093,500 44,975,500 171,122,848 18,435,506 189,558,354

(บาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 8

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุนเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 92,000,000 27,053,848 5,593,500 47,590,844 172,238,192

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 26 - -652,058 - 1,074,617 422,559

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 92,000,000 26,401,790 5,593,500 48,665,461 172,660,751

กําไรสุทธิ - - - 23,101,475 23,101,475

เงินปนผล 25 - - - -17,480,000 -17,480,000

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 - - 1,200,000 -1,200,000 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 92,000,000 26,401,790 6,793,500 53,086,936 178,282,226

กําไรสุทธิ - - - 5,224,880 5,224,880

เงินปนผล 25 - - - -9,200,000 -9,200,000

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 - - 300,000 -300,000 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 92,000,000 26,401,790 7,093,500 48,811,816 174,307,106

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(บาท)

กําไรสะสม



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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หมายเหตุ  รายการ 

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  รายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันและยอดคงเหลือ 

5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6  ลูกหน้ีการคา 

7  สินคาคงเหลือ 

8  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

9  เงินลงทุนในบรษิทัยอย 

10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

11  สินทรัพยไมมีตัวตน 

12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

13  เจาหน้ีการคา 

14  เงินกูยืมระยะยาว 

15  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

16  ทุนเรือนหุน 

17  สํารองตาง ๆ 

18  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

19  คาใชจายในการขายและบริหาร 

20  คาใชจายพนักงาน 

21  ดอกเบ้ียจาย 

22  คาใชจายภาษีเงินได 

23  กําไรตอหุน 

24  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

25  เงินปนผล 

26  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญช ี

27  เครื่องมือทางการเงิน 

28  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

29  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

30  การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

 

งบการเงินไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2550 

 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

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

เลขท่ี 789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 

 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ  นาย ไทอิ จิ นิโนมิยะ (ถือหุ นท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 16.17)           

นาย มาซาฮิโต อิโช (ถือหุนรอยละ 13.04)  และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 10.98)  

 

บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําห รบัอุปกรณ

ไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปน้ี 

 

   ประเทศ  สัดสวนความเปนเจาของ 

 ลักษณะธุรกิจ  ที่ดําเนินธุรกิจ  2550  2549 

บรษิทัยอยทางตรง        

บรษิทั ทาพาโก โมลด จํากัด ผลิตแมพิมพและใหบริการ  ประเทศไทย  52.7%  52.7% 

    ท่ีเก่ียวกับแมพิมพ       

 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน  

 

งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 

งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี ”) รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบตัิ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี  (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปของประเทศไทย 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชี ไดประกาศใชมาตรฐานกา รบัญชีท่ีปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัทและมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 

 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 44 (ปรบัปรงุใหมป 2550)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 45 (ปรบัปรงุใหมป 2550)  เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 46 (ปรบัปรงุใหมป 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

 

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมน้ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัทสําหรับ

สวนไดเสียในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดเปดเผยไวใ น

หมายเหตุ 26 

 

นอกเหนือจาก มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมขางตน  ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศ

มาตรฐานใหมและปรับปรุงมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชกับงบการเงินหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 จึงไมมี

ผลกระทบกับการจัดทํางบการเงินฉบับน้ี  

 

งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อแสดงเปนหลักพันบาท ในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงิน  ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน โดยงบการเงินน้ีได จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตท่ีได

เปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได 

และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจั ยตางๆท่ีผูบริหารมีความ

เชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ัน ดังน้ันผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอ

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอย างส มํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชทีีก่ารประมาณการดงักลาวไดรบัการทบทวน หากการปรบัประมาณ

การกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรบัหรอืงวดในอนาคต หากการปรบัประมาณการกระทบ   

ท้ังงวดปจจุบันและอนาคต  

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

 

(ก) เกณฑในการทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมของบรษิทั ประกอบดวยงบการเงินของบรษิทั และบรษิทัยอย (รวมกันเรยีกวา “กลุมบริษัท”) 

 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 

บรษิทัยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบ ริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุม             

ท้ังทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพื่อไดมาซึ่ง

ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการ

ควบคมุจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

 

(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุ ล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
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(ค) เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง สวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถาม

ถือเปนกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา  ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 

 

(จ) สินคาคงเหลอื 

 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณตนทุนของสินคาโดยใชวิธีดังตอไปน้ี 

 

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน : ในราคาทุนจริง (วิธีเขากอน-ออกกอน) 
   

สินคาก่ึงสําเร็จรูปและ   

สินคาสําเร็จรูป : ในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงถัวเฉล่ีย)  

 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนใน การดัดแปลงหรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ

สภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ

คาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคา ท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน         

ในการขาย 

 

คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงจะถูกบันทึกขึ้นสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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(ฉ) เงินลงทนุ 

 

เงินลงทุนในบรษิทัยอย 

 

เงินลงทุนในบรษิทัยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชโีดยใชวิธีราคาทุนซึ่งเปนผลจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายทางบัญช ีโดยท่ีผลกระทบไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 26 

 

 (ช) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัท 

 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

 

สินทรัพยท่ีเชา 

 

สัญญาเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ัน ๆ 

ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปน

สินทรัพยดวยราคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินตํ่าสุดท่ีจะตองชําระตามสัญญาเชา แลวแตจํานวน

ใดจะตํ่ากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะถูกแบงเปนสวนท่ีเปน

คาใชจายทางการเงินและเปนสวนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญา เพื่อสะ ทอนถึงอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจากยอด

หน้ีสินท่ีเหลืออยู โดยคาใชจายทางการเงินจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน โดย คาํนวณ ตาม วิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 

 

อาคารโรงงาน 20   ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10   ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5   ป 

เต็นทคลังสินคา 10   ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
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(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก ตนทุนในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งตนทุนดังกลาวไมไดถือเปนสวนหน่ึงรวม

ในอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ โดยจะแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

 

คาตัดจําหนาย 

 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวา       

จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยประมาณเปนเวลาหา (5) ป  

 

 (ฌ) การดอยคา 

 

 ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของ กลุมบริษัท  ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดลุวา มีขอบงชี้เรื่องการ    

ดอยคาหรือไม   ในกรณีท่ีมีขอบงชี้ บริษัทจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  เม่ือมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดมีจํานวนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย 

แลวแต จํานวน ใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ

ไดรับในอนาคตจะคิด ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจ

ประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย    สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิด

กระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน   ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไ ดรับคืนใหสอดคลองกับหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
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กลุมบรษิทัจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ไมเกินกวา มูลคา

ตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมี การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามา

กอน  

 

 (ญ) หน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินประเภทมี ดอกเบ้ียบันทึก เริ่มแรกใน มูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการกูยืมเงินภายหลังจากการ

บันทึกหน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ียจะบันทึกโดยตนทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับจากการกูยืม

เงินและยอดเงินเม่ือถึงกําหนดชําระบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืม โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ี ยท่ี

แทจรงิ 

 

 (ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่ 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

 (ฏ) ประมาณการหน้ีสนิ 

 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบดุลก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกลาวสามารถประมา ณจํานวนเงินได

อยางนาเชื่อถือ  ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปน

มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดใน

ตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน 

 

 (ฐ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงในจํานวนสุทธิจากสวนลดการคา 
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การขายสินคา  

 

รายไดจากการขายสินคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือ

บริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสํา คัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีน้ัน 

หรอืไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขาง

แนนอนท่ีจะมีการรับคืนสินคา 

 

บริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายแมพิมพฉีดพลาสติกเปนรายได เม่ือแมพิมพดังกลาวไดมี การทดลองและ

ยอมรับโดยลูกคาวาสามารถใชในการผลิตได 

 

รายไดจากการใหบริการ 

 

รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเม่ือมีการใหบริการแกลูกคาแลว 

 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนใน วันท่ีกลุม

บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลท่ีจะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการตลาด     

จะพิจารณาจากวันท่ีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปนผล 

 

รายไดคาเชา 

 

รายไดคาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาของสัญญาเชา 

 

 (ฑ) คาใชจาย  

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนิน งานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาเชาท่ีอาจ

เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
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รายจายทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึ กในงบกําไรขาดทุนใน รอบบัญชี ท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  

ดอกเบ้ียซึ่งเปนสวนหน่ึงของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ี

แทจริง 

 

 (ฒ) ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี

ประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคางชําระในปกอน ๆ 

 

4 รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท ตาง ๆ 

โดยการมีผูถือหุนรวมกันหรือกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดขึ้น

โดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา / รายไดคาบริการแมพิมพ ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตนไมแตกตาง

อยางเปนสาระสําคัญระหวางการขายสินคา /ใหบรกิาร

ให แก กิจการ ท่ีเก่ียวของกั นและการขายสินคา /

ใหบริการแกลูกคาอ่ืน 

ขายสินทรัพยถาวร 

(ขายใหกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศ) 

ราคาใกลเคียงกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของทรัพยสินน้ัน 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 

(ซื้อจากกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามตนทุนของบริษัทท่ีเก่ียวข องกันบวกดวย

กําไรสวนเพิ่มหรือหักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึง     

รอยละ 10 
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 นโยบายการกาํหนดราคา 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

(ซื้อจากบริษัทท่ีเก่ียวของแหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามท่ีตกลงกันเม่ือมีความจําเปนเรงดวนและไม

สามารถจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุ ณภาพเชนเดียวกัน

ไดจากแหลงผลิตในประเทศ 

รายจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาธรรมเนียมความชวยเหลือ คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

ทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี คาลิขสิทธ์ิ   

และคาท่ีปรึกษาทางการตลาด  

รายไดคาเชาและบริการอ่ืน คํานวณตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

รายการท่ีมีสาระสําคัญสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปได

ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  332  332 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  -  3,243 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  6,747  6,905 

เงินปนผลรับ -  -  -  1,896 

        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 5,439  1,993  5,439  1,963 

รายไดจากการขายสินคา 6,766  8,055  6,527  7,123 

รายไดจากการบริการ 116  61  -  - 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 3,439  5,173  2,792  4,236 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี 6,000  6,000  6,000  6,000 

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด และคาลิขสิทธ์ิ        

   และรายจายคาบริการวิศวกรรม 13,332  13,799  12,012  12,699 

        

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม 627  4,040  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 19,071  18,141  14,296  13,495 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  1,151 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน -  -  23,700  23,700 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  1,081  1,264 

        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหน้ีการคา 955  2,217  955  1,213 

คาธรรมเนียมสิทธิและคาความชวยเหลือ            

   ทางเทคนิคจายลวงหนา 4,500  4,500  4,500  4,500 

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้ออุปกรณ 542  -  542  - 

เจาหน้ีการคา 70  140  40  140 

เจาหน้ีอ่ืน 2,937  3,321  2,937  3,321 
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สัญญาท่ีมีสาระสําคัญซึ่งไดมีการทําขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 

 

สัญญาการใชลิขสิทธิ ์ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  

 

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทาง เทคนิค และท่ีปรึกษาทางการ

ตลาดกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยภายใตเง่ือนไขของสัญญา คูสัญญาได

ตกลงกันดงัน้ี 

 

ก. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธ์ิตอในการท่ี

จะผลิต ใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 

 

ข. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและ

ความรูใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสญัญา 

 

ค. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสญัญา 

 

ภายใตเง่ือนไขในสัญญา น้ี บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปน

จํานวน 7,000,000 บาท และต้ังแตปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากน้ี บรษิทัจ ะตอง

จายคาลิขสิทธ์ิและคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขาย

สินคาตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2546  และสามารถตออายุสัญญา

ไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   เวนแตจะมีกา รแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีก          

ฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน   กอนวันสิ้นสุดสัญญา 

 

สัญญาบรกิารปรึกษาดานวิศวกรรม 

 

บริษัทยอยไดทําสัญญา บรกิารปรกึษาดานวิศวกรรมฉบับ หน่ึงกับผูถือหุนในประเทศญ่ีปุน  โดยคูสัญญาตกลงท่ี

จะใหความรูทางดานเทคนิคและถายทอดประสบการณเก่ียวกับการผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับบริษัทยอย  

ในการน้ี บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 1,000,000 เยนญ่ีปุน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 

2547   สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547  อยางไรก็ตาม บริษัทยอยสามารถตออายุสัญญาไดทุก 

1 ป จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยการแจงการขอตอสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนวันท่ีหมดอายุในสัญญา

อยางไรก็ตามคูสัญญาตกลงท่ีจะไมยอมตออายุสัญญาดังกลาว หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2549 
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นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการปรึกษาดานวิศวกรรมอีกฉบับหน่ึงกับบริษัท 

ท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิค และ

ถายทอดประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากล ใหกับบริษัทยอย  ในการน้ี บรษิทัยอย    

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

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2549 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเง่ือนไขบางประการ

ในสญัญาดั งกลาว ในการน้ีคาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอยตองจายน้ันเปล่ียนเปนเดือนละ 110 ,000 บาท         

เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 
 

สัญญาเชาและใหบริการ 
 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อใหเชา

พื้นท่ีบางสวนในโรงงาน ท่ีบริษัทไดเชามา พรอมท้ังใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกบริษัทยอย ภายใต

สัญญาน้ี  บริษัทยอยตองจายคาเชาและคาบริการเปนจํานวนรวม 2.1 ลานบาทตอป บวกเพิ่มดวยคาใชจายตาม

จริงของคาสาธารณูปโภค  สัญญาเชาน้ีมีระยะเวลาส ามป สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2550 อยางไรก็ตาม สัญญา

ดังกลาวไดมีการยกเลิกในเดือนสิงหาคม 2549 เน่ืองจากบริษัทยอยไดยายโรงงานไปท่ีใหมท่ีเปนของบริษัทยอย 

 

5 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 19,867  17,686  16,284  11,289 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรพัย 1,100  140  1,090  84 

รวม 20,967  17,826  17,374  11,373 

 

6 ลูกหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2550  2549  2550  2549 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4  955  2,217  955  1,213 

กิจการอ่ืน   53,924  53,770  51,621  50,851 

รวม   54,879  55,987  52,576  52,064 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ลูกหน้ีการคาแยกแสดงตามวันท่ีครบกําหนดชําระไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 384  423  384  423 

เกินวันครบกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 571  1,794  571  790 

รวม 955  2,217  955  1,213 

        

บริษัทที่ไมไดเกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 49,479  42,782  47,335  41,121 

เกินวันครบกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 4,445  10,988  4,286  9,730 

รวม 53,924  53,770  51,621  50,851 

 

ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) แกลูกคาของกลุมบริษัท โดยปกติคือ 30 -  60 วัน และ สําหรับบริษัท        

ท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด) คือ 30 วัน 

 

7 สินคาคงเหลอื 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

วัตถุดิบ (รวมวัตถุดิบท่ีนํากลับมาใชใหม) 15,339  15,181  14,935  14,676 

สินคาก่ึงสําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรปู 13,195  14,931  12,489  13,367 

งานระหวางทํา 688  204  -  - 

วัสดุสิ้นเปลือง 7,645  7,752  6,544  6,457 

 36,867  38,068  33,968  34,500 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

หัก คาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคา        

    เสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา (5,459)  (4,029)  (5,459)  (4,029) 

รวม 31,408  34,039  28,509  30,471 

 

วัตถุดิบท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม สามารถนํามาขัดเกลาใหม โดยมีตนทุนสวนเพิ่มเปนจํานวนเงินท่ีไมเปน

สาระสําคัญ 

 

8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

คาธรรมเนียมและคาความชวยเหลือ         

   ทางเทคนิคจายลวงหนา 4 4,500  4,500  4,500  4,500 

ลูกหน้ีภาษีมูลคาเพิ่ม  1,409  660  1,149  371 

อ่ืน ๆ  2,640  2,270  2,230  1,599 

รวม  8,549  7,430  7,879  6,470 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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9 เงินลงทนุในบรษิทัยอย 

 

เงินลงทุนในบรษิทัยอย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน                เงินปนผล 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บรษิทัยอย                

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 52.7  52.7  45,000  45,000  23,700  23,700  -  1,896 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 

 งบการเงินรวม 

         เครื่องตกแตง         

     เครื่องจักร    ติดตั้งและ    เครื่องจักร     

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง  เครื่องจักร   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานกังานเชา  สํานกังาน  คลังสินคา  ติดตั้ง  ระหวางทาง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2548 16,090  53,165  297,658  4,454  6,437  999  -  -  378,803 

เพ่ิมขึ้น 4,922  8,196  7,712  464  976  -  56,653  -  78,923 

โอน  -  7,405  45,860  3,388  -  -  (56,653)  -  - 

จาํหนาย -  -  (318)  (2,771)  -  -  -  -  (3,089) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2549 21,012  68,766  350,912  5,535  7,413  999  -  -  454,637 

เพ่ิมขึ้น -  263  12,725  -  590  -  21,153  -  34,731 

โอน  -  -  21,153  -  -  -  (21,153)  -  - 

จาํหนาย -  -  (34)  -  -  -  -  -  (34) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2550 21,012  69,029  384,756  5,535  8,003  999  -  -  489,334 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินรวม 

         เครื่องตกแตง         

     เครื่องจักร    ติดตั้งและ    เครื่องจักร     

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง  เครื่องจักร   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานกังานเชา  สํานกังาน  คลังสินคา  ติดตั้ง  ระหวางทาง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคาสะสม                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2548 -  4,210  92,297  3,626  2,744  334  -  -  103,211 

คาเส่ือมราคาสําหรับป -  2,790  43,106  491  1,248  87  -  -  47,722 

จาํหนาย -  -  (214)  (2,814)  -  -  -  -  (3,028) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2549 -  7,000  135,189  1,303  3,992  421  -  -  147,905 

คาเส่ือมราคาสําหรับป -  3,435  47,292  385  1,379  50  -  -  52,541 

จาํหนาย -  -  (2)  -  -  -  -  -  (2) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2550 -  10,435  182,479  1,688  5,371  471  -  -  200,444 

                  

มูลคาสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 21,012  61,766  215,723  4,232  3,421  578  -  -  306,732 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 21,012  58,594  202,277  3,847  2,632  528  -  -  288,890 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         เครื่องตกแตง       

     เครื่องจักร    ติดตั้งและ    เครื่องจักร   

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานกังานเชา  สํานกังาน  คลังสินคา  ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2548 16,090  53,165  246,913  4,378  5,480  999  -  327,025 

เพ่ิมขึ้น -  726  7,276  -  841  -  53,265  62,108 

โอน  -  7,405  45,860  -  -  -  (53,265)  - 

จาํหนาย -  -  (1,746)  (4,378)  -  -  -  (6,124) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2549 16,090  61,296  298,303  -  6,321  999  -  383,009 

เพ่ิมขึ้น -  263  9,738  -  577  -  10,864  21,442 

โอน  -  -  10,864  -  -  -  (10,864)  - 

จาํหนาย -  -  (34)  -  -  -  -  (34) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2550 16,090  61,559  318,871  -  6,898  999  -  404,417 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

         เครื่องตกแตง       

     เครื่องจักร    ติดตั้งและ    เครื่องจักร   

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานกังานเชา  สํานกังาน  คลังสินคา  ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคาสะสม                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2548 -  4,210  75,785  3,612  2,275  334  -  86,216 

คาเส่ือมราคาสําหรับป -  2,713  34,901  406  1,045  87  -  39,152 

จาํหนาย -  -  (1,085)  (4,018)  -  -  -  (5,103) 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2549 -  6,923  109,601  -  3,320  421  -  120,265 

คาเส่ือมราคาสําหรับป -  3,061  38,418  -  1,159  50  -  42,688 

จาํหนาย -  -  (2)  -  -  -  -  (2) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2550 -  9,984  148,017  -  4,479  471  -  162,951 
                

มูลคาสุทธิทางบัญชี                

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 16,090  54,373  188,702  -  3,001  578  -  262,744 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 16,090  51,575  170,854  -  2,419  528  -  241,466 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

 งบการเงินรวม 

 คาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  (พันบาท) 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 2,823 

เพิ่มขึ้น 24 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 2,847 

เพิ่มขึ้น                             - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 2,847 

  

คาตัดจําหนายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 1,152 

คาตัดจําหนายสําหรับป 568 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 1,720 

คาตัดจําหนายสําหรับป 570 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 2,290 

  

มูลคาสุทธิทางบญัชี  

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 1,127 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 557 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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12 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

หมุนเวียน          

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน -  2,951  -  2,951 

เงินกูยืมระยะสั้น        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน 65,000  50,000  55,000  50,000 

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกูยมื        

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 65,000  52,951  55,000  52,951 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน        

   หน่ึงป        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน 38,549  31,983  34,373  24,666 

 38,549  31,983  34,373  24,666 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด        

   ชําระภายในหน่ึงป -  49  -  49 

 103,549  84,983  89,373  77,666 

ไมหมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน 62,309  57,028  59,204  53,220 

 62,309  57,028  59,204  53,220 

รวม 165,858  142,011  148,577  130,886 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนกับธนาคารในประเทศสองแหง          

จํานวนเงินรวม 95.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 80.0 ลานบาท) ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนน้ี    

ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืน ๆ กับธนาคารในประเทศ

อีกแหงหน่ึง (รวมเงินกูยืมระยะยาว) จํานวนเงินรวม 176.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 161.0 ลานบาท)            

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุ 14) 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 บริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อจํานวนรวม 10.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 10.0 ลานบาท)

กับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง  วงเงินสินเชื่อดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทใหญ กรรมการของบริษัทและท่ีดิน

พรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาว  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 11.9 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2550 (31 ตุลาคม 2549: 12.3 ลานบาท) 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกตามระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 103,549  84,983  89,373  77,666 

ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 62,309  57,028  59,204  53,220 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ป -  -  -  - 

รวม 165,858  142,011  148,577  130,886 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีหลักประกันดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 142,070  159,701  120,345  134,731 

รวม 142,070  159,701  120,345  134,731 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 50.0 ลาน

บาท (31 ตุลาคม 2549: 47.1 ลานบาท) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 

 

  36 

13 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 70  140  40  140 

กิจการอ่ืน  37,493  39,301  37,207  39,110 

รวม  37,563  39,441  37,247  39,250 

 

14 เงินกูยืมระยะยาว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบรษิทัจากธนาคารในประเทศ        

แหงหน่ึงโดยมีระยะเวลาการปลอดหน้ีเงินตนใน        

ระยะเวลาหกเดือน แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือน        

ในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยหลังจากพนระยะเวลา        

ปลอดหน้ีเงินตนแลว เงินกูยืมน้ีจะมีกําหนดชําระคืน        

เปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.7 ลานบาท        

(รวมสวนของดอกเบ้ีย) จนถึงเดอืนธันวาคม 2552         

โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่า 17,938  24,841  17,938  24,841 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศดังกลาว        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหน้ีเงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตนแลว        

เงินกูยืมน้ีจะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        

ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.4 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย)        

จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยมีอัตราดอกเบ้ีย        

เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่า -  2,828  -  2,828 
        



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหน้ีเงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตนแลวเงินกูยืมน้ีจะ        

มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

0.5 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย) จนถึงเดอืนมีนาคม         

2552โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทาอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่า 8,997  14,463  8,997  14,463 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

   โดยมีระยะเวลาการปลอดหน้ีเงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

   แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

   โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตนแลวเงินกูยืมน้ีจะ        

   มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

   1.0 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย) จนถึงเดือนกุมภาพันธ        

   2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่า 26,090  35,754  26,090  35,754 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหง        

   เดียวกัน โดยมีระยะเวลาการปลดหน้ีเงินตนในระยะเวลา        

   หกเดือนแตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

   ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตนแลวเงิน        

   กูยืมน้ีจะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวา        

   เดือนละ 0.99 ลานบาท (รวมสวนดอกเบ้ีย) จนถึงเดือน        

   ตุลาคม 2554 โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงิน        

   กูยืมขั้นตํ่า     40,552  -      40,552  - 
        



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศ        

   แหงเดียวกัน โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตนในระยะเวลา        

   หกเดือน แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

   ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตนแลว        

   เงินกูยืมน้ีจะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน         

   ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.38 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย)         

   จนถึงเดือนมิถุนายน 2552โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับ        

   อัตราดอกเบ้ีย เงินกูยืมขั้นตํ่า 7,281  11,125  -  - 

รวม 100,858  89,011  93,577  77,886 

หัก  สวนของเงินกูยืมท่ีครบกําหนดชําระในหน่ึงป (38,549)  (31,983)  (34,373)  (24,666) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 62,309  57,028  59,204  53,220 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทเปนสวนหน่ึงของวงเงินสินเชื่อตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงิน  12 ซึ่งค้ําประกันโดยกรรม การของบริษัทและโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาวและ

เครื่องจักรของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน  120.3 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 (31 ตุลาคม 

2549: 134.7 ลานบาท)  ภายใตเง่ือนไขของสัญญา เงินกูยืม บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามข อกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตน ของบรษิทัยอย มีวงเงินกูยมืระยะยาวจํานวนรวม 18.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 18.0 

ลานบาท ) และค้ําประกันโดยหนังสือค้ําประกันของบริษัทและกรรมการของบริษัท และโดยการจดจํานอง

เครื่องจักรและอุ ปกรณของบริษัทยอย  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี รวมจํานวน 9.78 ลานบาท  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2550 (31 ตุลาคม 2549: 12.7  ลานบาท) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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15 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

เจาหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน  1,023  31,078  1,006  30,331 

คาโบนัสคางจาย  7,045  5,800  5,724  4,718 

เจาหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 2,937  3,321  4,018  4,585 

คาสาธารณูปโภคคางจาย  883  905  751  730 

เงินมัดจํารับจากลูกคา  716  996  -  - 

อ่ืน ๆ  2,409  2,747  1,419  1,607 

รวม  15,013  44,847  12,918  41,971 

 

16 ทุนเรือนหุน 

 ราคาตาม  2550  2549 

 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  จํานวนหุน  มูลคา 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทนุจดทะเบียน          

ณ วันตนงวดบัญชี          

-  หุนสามัญ 5  -  -  18,400  92,000 

-  หุนสามัญ 1  92,000  92,000  -  - 

ลดมูลคาหุน 1         

-  จากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท   -  -  92,000  - 

ณ วันส้ินงวดบัญชี          

-  หุนสามัญ 1  92,000  92,000  92,000  92,000 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว          

ณ วันตนงวดบัญชี          

-  หุนสามัญ 5  -  -  18,400  92,000 

-  หุนสามัญ 1  92,000  92,000  -  - 

ลดลงมูลคาหุน          

-  จากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท 1  -  -  92,000  - 

ณ วันส้ินงวดบัญชี          

-  หุนสามัญ 1  92,000  92,000  92,000  92,000 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ในท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแปลง

มูลคาหุนสามัญของบริษัทท่ีตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซึ่งมีผลทําใหจํานวนหุนสามัญ

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

กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 
 

17 สํารองตาง ๆ  
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน       

สูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชี     

สวนเกินมูลคาหุนน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 

บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 300,000 บาท (31 ตุลาคม 2548: 1,200,000 บาท) 

เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

18 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจ และสวนงานภูมิศาสตร เปน

รูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาโครงสราง การบริหารและ การรายงานทางการเงิน ภายในของกลุม

บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธรุกจิ 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักสามสวน ซึ่งประกอบดวย  
 

สวนงาน 1: การผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและ

ผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  
 

สวนงาน 2: การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

สวนงาน 3: การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปล่ียนแมพิมพฉีดพลาสติก 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธรุกจิ 

 

 สวนงาน 1  สวนงาน 2  สวนงาน 3  รวม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
                

รายไดจากการขายสินคาและใหบรกิาร 400,090  417,920  25,409  41,151  2,089  6,667  427,588  465,738 

รายไดอ่ืน 470  870  87  12  26  4  583  886 

รวมรายได 400,560  418,790  25,496  41,163  2,115  6,671  428,171  466,624 
                

ตนทุนขายสินคาและตนทุนในการใหบริการ 305,078  310,682  24,594  34,935  5,693  3,682  335,365  349,299 

คาใชจายในการขายและบรหิาร 68,559  69,777  7,390  8,329  2,233  2,159  78,182  80,265 

คาใชจายอ่ืน 3,138  -  187  4  57  2  3,382  6 

รวมคาใชจาย 376,775  380,459  32,171  43,268  7,983  5,843  416,929  429,570 
                

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย                

  และคาใชจายภาษีเงินได 23,785  38,331  (6,675)  (2,105)  (5,868)  828  11,242  37,054 

ดอกเบี้ยจาย (10,868)  (10,221)  (760)  (729)  (224)  (238)  (11,852)  (11,188) 

คาใชจายภาษีเงินได (470)  -  -  -  -  -  (470)  - 
                

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนท่ีเปน                

   ของผูถือหุนสวนนอย 12,447  28,110  (7,435)  (2,834)  (6,092)  590  (1,080)  25,866 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ฐานะการเงินจําแนกตามสวนงานธรุกจิ 

 

 สวนงาน 1  สวนงาน 2 และ 3  รวม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการ

เทียบเทา 

           

   เงินสด 17,374  11,373  3,592  6,452  20,966  17,825 

ลูกหน้ีการคา 52,576  50,801  2,303  5,186  54,879  55,987 

สินคาคงเหลือ 28,509  30,471  2,899  3,568  31,408  34,039 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 241,501  263,084  47,390  43,648  288,891  306,732 

สินทรัพยอ่ืน 9,821  8,885  2,423  2,669  12,244  11,554 

รวมสินทรัพย 349,781  364,614  58,607  61,523  408,388  426,137 

            

เงินเบิกเกิ นบัญชแีละ เงิน

กูยืม 

           

   ระยะสั้นจาก สถาบัน

การเงิน 

55,000  52,951  10,000  -  65,000  52,951 

เจาหน้ีการคา 37,247  39,250  316  191  37,563  39,441 

เงินกูยืมระยะยาวจาก             

   สถาบันการเงิน 93,578  77,886  7,280  11,125  100,858  89,011 

หน้ีสินอ่ืน 12,233  42,020  3,176  2,876  15,409  44,896 

รวมหน้ีสิน 198,058  212,107  20,772  14,192  218,830  226,299 

            

รายจายฝายทุน 21,295  62,189  13,436  16,734  34,731  78,923 

คาเสื่อมราคา 42,846  39,318  9,695  8,404  52,541  47,722 

คาตัดจําหนาย -  -  570  568  570  568 

กําไร (ขาดทุน ) จากการ

ขาย 

           

   ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ 

48  258  -  (26)  48  232 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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สวนงานภูมศิาสตร 

 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจาก   

สถานท่ีต้ังของลูกคา สินทรัพยตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 

 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ  ดังน้ี 

 

สวนงาน 1 ประเทศไทย 

สวนงาน 2 ประเทศสิงคโปร 

สวนงาน 3  อ่ืน ๆ 

  

รายไดแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคาแสดงไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

ประเทศสิงคโปร 68,576  90,667 

ประเทศไทย 304,151  312,085 

ประเทศอ่ืน ๆ 55,444  63,872 

รวม 428,171  466,624 

 

19 คาใชจายในการขายและบรหิาร 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

คาใชจายพนักงาน  14,544  14,105  12,921  12,711 

รายจายคาที่ปรึกษาทางการตลาด         

   และคาลิขสิทธ์ิ  12,012  12,885  12,012  12,885 

คาขนสงออก  10,019  5,947  9,987  5,196 

คาเชา  5,764  2,984  5,187  2,245 

คาใชจายในการเดินทาง  2,657  10,174  2,314  10,156 

คาใชจายอ่ืน  17,496  16,034  14,980  13,089 

รวม  62,492  62,129  57,401  56,282 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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20 คาใชจายพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

คาแรงและเงินเดือน 64,516  62,721  55,336  53,041 

ผลประโยชนพนักงาน 3,202  2,920  2,732  2,457 

รวม 67,718  65,641  58,068  55,498 

        

 (จํานวนพนักงาน) 

จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 441  465  395  410 

 

21 ดอกเบ้ียจาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจายและคางจาย        

- สถาบันการเงิน 11,852  11,167  10,868  10,200 

- ดอกเบ้ียจายของสัญญาเชาการเงิน -  21  -  21 

รวมคาใชจายทางการเงิน 11,852  11,188  10,868  10,221 

 

22 คาใชจายภาษีเงินได 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

คาใชจายภาษีปจจุบัน        

ปปจจุบัน 470  -  470  - 

รวม  470  -  470  - 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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23 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 

คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 1.9 ลานบาท และ 5.2 ลาน

บาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549: 23.7 ลานบาท 

และ 23.1 ลานบาท ตามลําดับ ) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 

ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจํานวน 92,000,000 หุน (วันท่ี 31 ตุลาคม 2549: 92,000,000 หุน) 

 

24 สิทธปิระโยชนจากการสงเสรมิการลงทนุ 

 

ภายใตสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 บริษัท

ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็คโทรนิคส และบริษัท

ยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังน้ี 

 

ก. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีตองนําเขามาจากตา งประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหน่ึงป สิ้นสุดนับจากวันท่ีนําเขาวัตถุดิบครั้งแรก   อยางไรก็ตาม การยกเวน

ดังกลาวสําหรับโครงการแรกของบริษัทไดขยายระยะเวลาออก ไปอีกเปนสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2550 

ขณะน้ีบริษัทอยูระหวางการขยายระยะเวลาการยกเวนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

ข. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขาซึ่งจําเปน ตอง ใชในการผลิตตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการยกเวน ซึ่งหมดอายุแลว    

ไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนเวลาสี่ป จนถึงเดือนธันวาคม 2552 สําหรับโครงการแรกของบริษัท และ

สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2552 สําหรับโครงการท่ีสอง 

 

ค. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริ มการ

ลงทุน เปนเวลาสามป สําหรับโครงการแรกของบริษัทและเปนเวลาเจ็ดปสํา หรับโครงการที่สองของ

บรษิทั  และเปนเวลาแปดปสําหรับบริษัทยอย นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ สงเสริมน้ัน  

ซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2546 สําหรับโครงการแรกของบริษัท แตไดขยาย

ระยะเวลาไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550 สวนการยกเวน สําหรับโครงการที่สองของบริษัท  และสําหรับ

โครงการของบรษิทัยอยจะหมดอายใุนเดอืนมีนาคม 2554   



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ง. ไดรับอนุญาตใหหักรายได ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของ

บริษัทท่ีเพิ่มขึ้นจากการสงออกเปนระยะเวลา สิบป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากกา รประกอบกิจการ

สงเสริมสําหรับโครงการแรกของบริษัท  ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2554 

 

ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุนโดยเครงครัด  

 

บริษัทและบรษิทัยอยไมมีภาษีเงินไดท่ีตองจายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับป 2550 และ 2549 เน่ืองจากรายไดสวน

ใหญเกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลและสามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมยกมาของบริ ษัทยอย ยกเวนโครงการแรกของบริษัท 

ซึ่งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2550 ดังน้ันบริษัทจึงตองเสียภาษีสําหรับ

ผลการดําเนินงานของโครงการแรกต้ังแตเดือนมิถนุายน 2550 เปนตนไป 

 

ยอดขายสุทธิเฉพาะบริษัทสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 ภายใตการสงเสริมการลงทุน 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2550  2549 

 กิจการที่  กิจการที่    กิจการที่  กิจการที่   

 ไดรับการ  ไมไดรับ    ไดรับการ  ไมไดรับ   

 สงเสริม  การสงเสริม    สงเสริม  การสงเสริม   

 การลงทนุ  การลงทุน  รวม  การลงทนุ  การลงทนุ  รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ 117,524  6,496  124,020  154,539  -  154,539 

ขายในประเทศ 278,274  24,691  302,965  304,532  332  304,864 

บริการในประเทศ -  8,129  8,129  -  13,572  13,572 

รายการระหวางกัน (1,486)  (6,040)  (7,526)  (332)  (6,905)  (7,237) 

รวมรายได 394,312  33,276  427,588  458,739  6,999  465,738 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549 

 กิจการที่  กิจการที่    กิจการที่  กิจการที่   

 ไดรับการ  ไมไดรับ    ไดรับการ  ไมไดรับ   

 สงเสริม  การสงเสริม    สงเสริม  การสงเสริม   

 การลงทนุ  การลงทนุ  รวม  การลงทนุ  การลงทนุ  รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ 117,524  6,496  124,020  154,539  -  154,539 

ขายในประเทศ 251,826  24,244  276,070  263,381  -  263,381 

รวมรายได 369,350  30,740  400,090  417,920  -  417,920 

 

25 เงินปนผล 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2550 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจาย             

เงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.03 

บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 2.76 ลานบาท) ซึ่งจะถือตามรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนเม่ือวันท่ี 

22 สงิหาคม 2550 และไดจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 31 สงิหาคม 2550 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพนัธ 2550 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัท

จายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 โดย

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

บาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกั บผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 

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

ปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.07 บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 6.44 ลานบาท) 

ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 9 มีนาคม 2550 
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ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให               

บริษัทจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2548 

โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 1 บาท  สําหรับ  18 ,400 ,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 18.4         

ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2548 

สําหรับหุนสามัญหุนละ 0.30 บาท สําหรั บ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 5.52 ลานบาท ) ดังน้ันจึงเหลือ      

เงินปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.70 บาท สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 12.88    

ลานบาท) ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 22 กุมภาพนัธ 2549 

 

ในที่ประชุมคณะกรรม การของบรษิทัยอย  เม่ือวันท่ี 12 มิถนุายน 2549 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหบริษัท

จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2549 โดยจายเงิน

ปนผลเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.04 บาท สาํหรบั 9,000,000 หุน (รวมเปนจํานวนเงิน 3.6 ลาน

บาท) บริษัทไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเม่ือวันท่ี 27 มิถนุายน 2549 แลว อยางไรก็ตามเงินปนผลระหวางกาล

น้ีไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว 

 

26 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตอไปน้ีไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 

 

จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไมมีผลกระทบตองบการเงินโดยรวม 

 

เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 เรื่อง “งบการเงิน

รวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ” ประกาศของสภาวิชาชีพฯ ฉบับท่ี 26 /2549 ดังกลาว

กําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวม หรือบริษัทรวมท่ีไมจัดจําแนก

เปนการลงทุนสําหรับ “การถือเพื่อขาย ” ตองบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรู

และการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เม่ือมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน 
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ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงิน

จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีน้ีทําใหตองมีการปรับปรุงงบการเงินของ

บริษัทยอนหลัง  และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินสําหรับป 2550 เพื่อการ

เปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบ ายการบัญชีตองบการเงินป 2550 

และ 2549 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน กอนการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 23,836  23,277 

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น  516  1,075 

สวนเกินจากมูลคาหุนลดลง (652)  (652) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (136)  423 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 23,700  23,700 
    

กาํไรสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน กอนการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 52,571  47,591 

รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1,896  - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,380)  1,075 

เพิ่มขึ้นสุทธิ 516  1,075 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน หลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 53,087  48,666 
    

กาํไรสุทธิ    

กําไรสุทธิสําหรับปกอนการ    

   เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 1,904  23,660 

รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -  1,896 

สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นสุทธิ  3,321  (2,455) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 3,321  (559) 

กาํไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม หลงัการ    

   เปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 5,225  23,101 

กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.04  (0.01) 
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27 เครือ่งมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ี ยน

เงินตราตางประเทศ  และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือ

ออกเครือ่งมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 

ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทเน่ืองจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียปจจุบันในตลาดของเงินกูยืม  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจาก

เงินกูยืม (หมายเหตุ 12 และ 14)  

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ดังตอไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  อัตราดอกเบ้ีย  ภายใน  มากกวา 1 ป   

  (รอยละตอป)  1 ป  แตไมเกิน 5 ป  รวม 

  (พันบาท) 

2550         

หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น         

   จากสถาบันการเงิน  4.25 - 5.625  65,000  -  65,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ         

   ภายในหน่ึงป  8  38,549  -  38,549 

ไมหมุนเวียน         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  8  -  62,309  62,309 

รวม    103,549  62,309  165,858 
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 งบการเงินรวม 

  อัตราดอกเบ้ีย  ภายใน  มากกวา 1 ป   

  (รอยละตอป)  1 ป  แตไมเกิน 5 ป  รวม 

  (พันบาท) 

2549         

หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น         

   จากสถาบันการเงิน  6.75 - 7.5  52,951  -  52,951 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ         

   ภายในหน่ึงป  8  31,983  -  31,983 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง         

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป  12.4  49  -  49 

ไมหมุนเวียน         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  8  -  57,028  57,028 

รวม    84,983  57,028  142,011 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อัตราดอกเบ้ีย ภายใน  มากกวา 1 ป   

 (รอยละตอป) 1 ป  แตไมเกิน 5 ป  รวม 

 (พันบาท) 

2550       

หมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น       

   จากสถาบันการเงิน 4.25 - 5.625 55,000  -  55,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ       

   ภายในหน่ึงป 8 34,373  -  34,373 

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 -  59,204  59,204 

รวม  89,373  59,204  148,577 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 

 

  52 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อัตราดอกเบ้ีย ภายใน  มากกวา 1 ป   

 (รอยละตอป) 1 ป  แตไมเกิน 5 ป  รวม 

 (พันบาท) 

2549       

หมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น       

   จากสถาบันการเงิน 6.75 - 7.5 52,951  -  52,951 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ       

   ภายในหน่ึงป 8 24,666  -  24,666 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง       

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 12.4 49  -  49 

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 -  53,220  53,220 

รวม  77,666  53,220  130,886 

 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ี

เปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัท ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมี    

อายุไมเกินหน่ึงป เพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพย และหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญา

ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีในงบดุลเปนรายการท่ีเก่ียวของกับรายการซื้อและขายสินคาท่ีเปน

เงินตราตางประเทศในงวดถัดไป ยอดคงเหลือของสญัญา ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2550 ในงบดลุเปนสัญญาเพื่อการ

ขายเงินตราตางประเทศจํานวน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  (เงินบาทเปนจํานวน 9.3 ลานบาท) อยางไรก็ตาม        

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษัทไมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาดังกลาว 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2550 และ 2549 ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิ นท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมได

ประกันความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยมีดังตอไปน้ี 
 

2550 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 

 (หนวย: พัน) 

สกุลเงิน       

-  เยน 3,248 - - 277 - - 

-  เหรียญสหรัฐอเมริกา 308 - - 3 - - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 

 (หนวย: พัน) 

สกุลเงิน       

-  เยน 3,248 - - 135 - - 

-  เหรียญสหรัฐอเมริกา 308 - - 3 - - 

 

2549 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 

 (หนวย: พัน) 

สกุลเงิน       

-  เยน 7,131 - - 93,794 - - 

-  เหรียญสหรัฐอเมริกา 432 - - - - - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศครบกําหนดภายใน 

 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 

 (หนวย: พัน) 

สกุลเงิน       

-  เยน 3,901 - - 93,794 - - 

-  เหรียญสหรัฐอเมริกา 432 - - - - - 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงน้ีเกิดจากการท่ีลูกคาไมสามารถชําระหน้ีใหแกกลุมบริษัทภายในระยะเวลาตามปกติธุรกิจ   ท้ังน้ีกลุม

บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงน้ีโดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ มูลคาสูงสุด

ของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงในงบดุล   

 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการ ขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวน เงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน  ในขณะที่     

ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจาก

การแลกเปล่ียนหรือชําระหน้ีสินภายใตเครื่องมือทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังน้ี 

 

ลูกหน้ีและเจาหน้ี - การคาและอืน่ ๆ 

 

มูลคาท่ีปรากฏในงบดุลมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนด

ในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินลงทนุในหุนสามัญ 

 

เงินลงทุนในหุนสามัญซึ่งไมมีราคาขายในตลาด มีมูลคายุติธรรมท่ีสามารถคํานวณไดอยางมีเหตุผลโดยคาํนวณ

จากสินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งประมาณการใกลเคียงกับราคาตามบัญชี  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 

ราคาตามบัญชทีีป่รากฏในงบดุลมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจากเปนเงินกูยืมท่ีมีวันครบกําหนด

ชําระคืน ในระยะเวลาอันใกล 

 

เงินกูยืมระยะยาว 

 

มูลคาท่ีปรากฏในงบดุลของรายการท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวมีจํานวนใกลเคียงกับมู ลคายุติธรรมที่ประมาณจาก

อัตราดอกเบ้ียปจจุบันในตลาดของเงินกูยืม ซึ่งมีเง่ือนไขและวันครบกําหนดท่ีคลายคลึงกัน 

 

หน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคาท่ีปรากฏในงบดุล เน่ืองจากเครื่องมือทางการ เงินเหลาน้ีมีอัตราดอกเบ้ีย

ตามอัตราตลาด 

 

28 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาและบริการสําหรับท่ีดิน โรงงาน เครื่องจักร และรถยนต โดยมีระยะเวลาเชาต าง ๆ กัน 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2553 คาเชาและคาบริการรายปภายใตสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 3,330  3,913  3,006  3,409 

ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 1,374  3,508  1,375  3,298 

รวม 4,704  7,421  4,381  6,707 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 และ 2549 
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29 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 บริษัทและบริ ษัทยอยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการท่ีธนาคารในประเทศ

แหงหน่ึง  ออกหนังสือค้ําประกั นบริษัทใหแกหนวยงานรฐับาลแหงหน่ึง สําหรับการใชไฟฟา เปนจํานวนเงิน

ประมาณ 1.9 ลานบาท ในการน้ี บริษัทและบรษิทัยอยไดจํานําเงินฝากประจําธนาคารในจํานวนเงินเดียวกันเปน

หลักทรัพยค้ําประกันหนังสือค้ําประกันดังกลาว 

 

30 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงินของป 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 

2550  
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