
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 และงบกําไรขาดทุนรวม 

และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน

ของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ

แตละปของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลาํดบั  

ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ   

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม       

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน        

งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน

สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน            

งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา 
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ขาพเจาเห็นวา งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ของแตละปของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  

และบรษิทัยอย  และของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลาํดบั โ ดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

 

(นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย)     

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

24 ธันวาคม 2551 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

สินทรัพย หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 25,980,496 20,966,848 24,132,751 17,374,416

ลูกหนี้การคา 4, 6 76,554,857 54,879,269 70,091,554 52,575,987

สินคาคงเหลือ 7 36,445,843 31,408,198 34,804,638 28,508,823

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4, 8 2,954,100 8,548,817 2,571,574 7,878,691

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 141,935,296 115,803,132 131,600,517 106,337,917

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด

   ในการเบิกใช 28 3,318,043 1,877,540 2,700,000 1,273,000

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4, 10, 12, 14 264,084,739 288,890,465 224,317,092 241,465,721

สินทรัพยไมมีตัวตน 11 152,073 557,139 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,458,843 1,259,650 594,908 669,024

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 269,013,698 292,584,794 251,312,000 267,107,745

รวมสินทรัพย 410,948,994 408,387,926 382,912,517 373,445,662

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 60,000,000 65,000,000 50,000,000 55,000,000

เจาหนี้การคา 4, 13 52,703,783 37,563,060 52,536,848 37,247,011

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12, 14 35,902,862 38,548,700 32,829,954 34,373,475

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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ภาษีเงินไดคางจาย 1,111,016 396,038 1,111,016 396,038

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4, 15 26,902,816 15,013,121 23,911,424 12,917,951

รวมหนี้สินหมุนเวียน 176,620,477 156,520,919 160,389,242 139,934,475

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12, 14 26,481,754 62,308,653 26,481,754 59,204,081

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 26,481,754 62,308,653 26,481,754 59,204,081

รวมหนี้สิน 203,102,231 218,829,572 186,870,996 199,138,556

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

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 8,527,000 7,093,500 8,527,000 7,093,500

   ยังไมไดจัดสรร 63,461,404 44,975,500 69,112,731 48,811,816

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 191,042,252 171,122,848 196,041,521 174,307,106

สวนของผูถือหุนสวนนอย 16,804,511 18,435,506 - -

รวมสวนของผูถือหุน 207,846,763 189,558,354 196,041,521 174,307,106

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 410,948,994 408,387,926 382,912,517 373,445,662

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได 

รายไดจากการขาย 4 424,933,010 425,498,989 401,105,113 400,090,031

รายไดจากการใหบริการ 4 2,470,639 2,089,092 - -

รายไดอื่น 1,459,783 582,944 1,324,133 469,570

รวมรายได 428,863,432 428,171,025 402,429,246 400,559,601

คาใชจาย 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4 315,008,727 335,365,346 294,304,782 312,299,160

คาใชจายในการขายและบริหาร 4, 19 59,582,436 59,111,532 54,937,084 54,263,611

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 264,641 3,380,853 810,923 3,137,588

คาตอบแทนกรรมการ 4 20,610,071 19,070,836 16,490,671 14,295,836

รวมคาใชจาย 395,465,875 416,928,567 366,543,460 383,996,195

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 33,397,557 11,242,458 35,885,786 16,563,406

ดอกเบี้ยจาย 21 8,178,524 11,851,835 7,220,747 10,868,372

ภาษีเงินได 22 1,410,624 470,154 1,410,624 470,154

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 23,808,409 -1,079,531 27,254,415 5,224,880

สวนของกําไร (ขาดทุน) ที่เปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 25,439,404 1,904,347 27,254,415 5,224,880

   ผูถือหุนสวนนอย -1,630,995 -2,983,878 - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 23,808,409 -1,079,531 27,254,415 5,224,880

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 24 0.28 0.02 0.30 0.06 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

2551 2550 2551 2550

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 23,808,409 -1,079,531 27,254,415 5,224,880

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 46,917,392 53,109,603 38,398,255 42,688,258

ดอกเบี้ยจาย 8,178,524 11,851,835 7,220,747 10,868,372

383,206 43,061 746,634 43,195

คาเผื่อขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 2,800,000 1,429,277 2,800,000 1,429,277

กลับรายการคาเผื่อขาดทุนจากการตัดบัญชีอากรนําเขาและ

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายที่เรียกคืนไมได -779,321 - -779,321 -

กําไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ - -48,416 - -48,416

ภาษีเงินได 1,410,624 470,154 1,410,624 470,154

82,718,834 65,775,983 77,051,354 60,675,720

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา -20,674,412 1,064,316 -16,877,819 -555,069

สินคาคงเหลือ -7,837,645 1,201,058 -9,095,815 532,697

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,374,038 -442,721 6,086,437 284,108

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -199,193 -591,321 74,116 -695

เจาหนี้การคา 15,146,821 -1,877,968 15,295,935 -2,003,209

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,843,358 221,303 955,817 272,049

จายภาษีเงินได -695,646 -74,116 -695,646 -74,116

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 76,676,155 65,276,534 72,794,379 59,131,485

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช

  (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1,440,504 451,221 -1,427,000 474,244

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ -13,050,742 -64,785,871 -12,602,450 -50,767,650

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - -676,004 - -541,500

เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ - 80,670 - 80,670

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท 

(บาท)
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เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -14,491,246 -64,929,984 -14,029,450 -50,754,236

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย -8,178,524 -11,851,835 -7,220,747 -10,868,372

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -5,000,000 12,048,559 -5,000,000 2,048,559

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - -48,610 - -48,610

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -38,472,737 -33,153,298 -34,265,847 -29,307,763

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

เงินปนผลจาย -5,520,000 -9,200,000 -5,520,000 -9,200,000

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน -57,171,261 2,794,816 -52,006,594 -2,376,186

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

2551 2550 2551 2550

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 5,013,648 3,141,366 6,758,335 6,001,063

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 25,980,496 20,966,848 24,132,751 17,374,416

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางปมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางป 21,706,600 34,730,957 21,249,626 21,442,128

บวก  เงินจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อในปกอน 1,023,408 31,078,322 1,005,800 30,331,322

หัก    เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -9,679,266 -1,023,408 -9,652,976 -1,005,800

13,050,742 64,785,871 12,602,450 50,767,650

(บาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท 



       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุนเฉพาะ ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 92,000,000 27,053,848 6,793,500 52,571,153 178,418,501 21,419,384 199,837,885

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป - - - 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

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป - - - 25,439,404 25,439,404 -1,630,995 23,808,409

เงินปนผล 25 - - - -5,520,000 -5,520,000 - -5,520,000

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 - - 1,433,500 -1,433,500 - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551  92,000,000 27,053,848 8,527,000 63,461,404 191,042,252 16,804,511 207,846,763

(บาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุนเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 92,000,000 26,401,790 6,793,500 53,086,936 178,282,226

กําไรสําหรับป - - - 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

กําไรสําหรับป - - - 27,254,415 27,254,415

เงินปนผล 25 - - - -5,520,000 -5,520,000

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 - - 1,433,500 -1,433,500 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 92,000,000 26,401,790 8,527,000 69,112,731 196,041,521

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กําไรสะสม



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 

 

 12 

หมายเหตุ  รายการ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  รายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6  ลูกหนี้การคา 

7  สินคาคงเหลือ 

8  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

9  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

11  สินทรัพยไมมีตัวตน 

12  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

13  เจาหนี้การคา 

14  เงินกูยืมระยะยาว 

15  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

16  ทุนเรือนหุน 

17  สาํรองตาง ๆ 

18  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

19  คาใชจายในการขายและบรหิาร 

20  คาใชจายพนักงาน 

21  ดอกเบ้ียจาย 

22  คาใชจายภาษีเงินได 

23  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

24  กําไรตอหุน 

25  เงินปนผล 

26  เครื่องมือทางการเงิน 

27  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

28  หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

29  มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 

30  การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

งบการเงินไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 

 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

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

เลขท่ี 789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 

 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ  นาย ไทอิจิ นิโนมิยะ (ถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 18.68 )           

นาย มาซาฮโิต อโิช (ถือหุนรอยละ 13.04)  และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 10.87)  

 

บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตช้ินสวนพลาสติกและประกอบช้ินสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัท  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 มี

ดังนี้ 

 

   ประเทศ  บริษัทถือหุนรอยละ  

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดต้ัง  2551  2550 

บรษิทัยอยทางตรง        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ผลิตแมพิมพและใหบริการ  ประเทศไทย  52.7  52.7 

    ท่ีเกี่ยวกับแมพิมพ       

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  

 

งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ( “มาตรฐานการบัญชี ”) รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี  (“สภาวชิาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปของประเทศไทย 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2550 ตอไปนี้ ซึ่ง

มีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง สัญญาเชา 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

  และขอผดิพลาด  

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม

หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 และไมไดมีการนํามาใช

สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 29 

 

งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อแสดงเปนหลักพันบาทในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงิน ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 

ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได

และคาใชจาย การประมาณการและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ รวมถึง

ผลกระทบท่ีอาจมีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทอันเนื่องมาจากวิกฤตการณเศรษฐกิจ

โลก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

  

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง ตอเนื่อง การปรบัประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบัน

และอนาคต  

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

 

(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวม ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 

 

รายการท่ีมีสาระสําคัญซึ่งเกิดข้ึนระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 

บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุม             

ท้ังทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่ง

ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการ

ควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงิน

ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปน สวนหนึ่งของ

กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน

อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 

(จ) สินคาคงเหลือ  

 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณตนทุนของสินคาโดยใชวิธีดังตอไปนี้ 

 

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน : ในราคาทุนจริง (วิธีเขากอน-ออกกอน) 
   

สินคากึ่งสําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูป : ในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงถัวเฉลี่ย)  
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ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและ

สภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ

คาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน         

ในการขาย 

 

คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงจะถูกบันทึกข้ึนสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

 

(ฉ) เงินลงทุน  

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน 

 

 (ช) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 

 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

 

สินทรัพยท่ีเชา 

 

การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชานั้น ๆ 

ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน  เครื่องจักรและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปน

สินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน ข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสญัญาเชา แลวแตจาํนวนใด

จะตํ่ากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทาง

การเงินและเปนสวนท่ีจะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อ ทําใหอัตราดอกเบ้ีย แตละงวดเปนอัตรา คงท่ีสําหรับยอด

คงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน 
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คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนคํานวณ โดย วิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

 

สวนปรับปรุงสํานักงานเชา ตามอายุสัญญาเชา 

อาคาร 20   ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10   ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5   ป 

เต็นทคลังสินคา 10   ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 

 

(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน  

 

สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก ตนทุนในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งตนทุนดังกลาวไมไดถือเปนสวนหนึ่งรวม

ในอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัด

จําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 

 

คาตัดจําหนาย 

 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวา       

จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของโปรแกรมคอมพิวเตอร ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ประมาณเปนเวลาหา (5) ป  

 

 (ฌ) การดอยคา  

 

 ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา

หรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีบริษัทจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคา

รับรู เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาท่ี

จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
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การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย ท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพยหรือ

มูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต มูลคา ใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงิน

ไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย    

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น   ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคา จะถูกกลับรายการ  หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืน และขาดทุนจากการดอยคา จะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ี มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวา

มูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายเสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา

มากอน  

 

 (ญ) หนี้สิน ที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการ เกิดหนี้สิน  ภายหลังจากการ

บันทึกหนี้สิน ท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึก ตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวาง ยอดหนี้เริ่มแรกและ

ยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืม โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

 (ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
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 (ฏ) ประมาณการหนี้สิน  

 

การประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สิน ตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือ

ท่ีกอตัวข้ึนอนเปนผลมาจากเหตุการณ ในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สิน ไดอยางนาเช่ือถือ               

ถาผลกระทบดังกลาว มีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ  ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลด กระแสเงินสดท่ีจะ

จายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อให

สะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน 

 

 (ฐ) รายได  

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

 

การขายสินคา  

 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป

ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี

ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชน เชิงเศรษฐกิจ จากการ ขายสินคา นั้น ไมอาจวัดมูลคาของ

จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 

 

บริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายแมพิมพฉีดพลาสติกเปนรายได เมื่อแมพิมพดังกลาวไดมีการทดลองและ

ยอมรับโดยลูกคาวาสามารถใชในการผลิตได 

 

รายไดจากการใหบริการ 

 

รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเมื่อมีการใหบริการแกลูกคาแลว 
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ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุม

บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล  

 

 (ฑ) คาใชจาย  

 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาเชาท่ีอาจ

เกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 

 

รายจายทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน  ดอกเบ้ีย

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

 (ฒ) ภาษีเงินได  

 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอตัราภาษี

ท่ีประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 
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4 รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงเหลือ 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท             

โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ

กันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมรวมกันในบริษัท 

หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุมหรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัท/กลุม

บริษัท มีดังนี้ 
 

 ประเทศที่จัดต้ัง  

ชื่อกิจการ /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

   

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ประเทศไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 52.7  

     กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนผูแทนของบริษัท 

   

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ญ่ีปุน บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน 

     กับบริษัท 

   

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จาํกดั ญ่ีปุน บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี:้ 

 

 นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา / รายไดคาบริการแมพิมพ ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรข้ันตนไมแตกตาง

อยางเปนสาระสําคัญระหวางการขายสินคา /ใหบริการ

ใหแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและการขายสินคา /

ใหบริการแกลูกคาอื่น 
  

ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

(ขายใหกิจการท่ีเกี่ยวของกันในประเทศ) 

ราคาใกลเคียงกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของทรัพยสินนั้น 

  

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 

(ซื้อจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามตนทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวของกันบวกดวย

กําไรสวนเพิ่มหรือหักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถงึ     

รอยละ 10 
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 นโยบายการกําหนดราคา 
  

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

(ซื้อจากบริษัทท่ีเกี่ยวของแหงหนึ่งในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามท่ีตกลงกันเมื่อมีความจําเปนเรงดวนและไม

สามารถจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกัน

ไดจากแหลงผลิตในประเทศ 
  

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอด คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

เทคโนโลยี คาลิขสิทธิ์ คาท่ีปรึกษาทางการตลาด และ  

รายจายคาบริการวิศวกรรม  

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 สรุป

ไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  6,569  6,747 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  763  332 

        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคา 15,138  6,766  9,839  6,527 

รายไดจากการใหบริการ 205  116  -  - 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 3,308  3,439  3,064  2,792 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 5,109  5,439  5,109  5,439 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลย ี 4,500  6,000  4,500  6,000 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด และคาลิขสิทธิ์        

   และรายจายคาบรกิารวศิวกรรม 13,223  13,332  11,763  12,012 

คาธรรมเนียมจัดการ 239  -  239  - 
        

บริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด        

รายจายคาบริการวิศวกรรม -  627  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 20,610  19,071  16,491  14,296 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน -  -  23,700  23,700 

เจาหนี้อื่น -  -  1,102  1,081 
        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหนี้การคา 8,301  955  5,229  955 

คาธรรมเนียมสิทธิและคาความชวยเหลือ        

   ทางเทคนิคจายลวงหนา -  4,500  -  4,500 

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้ออุปกรณ -  542  -  542 

เจาหนี้การคา 142  70  142  40 

เจาหนี้อื่น 1,289  2,937  1,263  2,937 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาการใชลิขสิทธิ ์ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  

 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษาทางการ

ตลาดกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด) โดยภายใตเงื่อนไขของสัญญา คูสัญญาได

ตกลงกันดังนี ้

 

ก. บริษัทท่ีเกี่ยวของกันจะใหลิขสิทธิ์แกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการท่ี

จะผลิต ใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 

 

ข. บริษัทท่ีเกี่ยวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและ

ความรูใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสัญญา 

 

ค. บริษัทท่ีเกี่ยวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสัญญา 

 

ภายใตเงื่อนไขในสัญญานี้ บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปน

จํานวน 7,000,000 บาท และต้ังแตปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทจะตอง

จายคาลิขสิทธิ์และคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขาย

สินคาตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 254 6  และสามารถตออายสุญัญา

ไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีก          

ฝายหนึ่งทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน   กอนวันสิ้นสุดสัญญา และเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 สญัญา

ดังกลาวไดสิ้นสุดลง   อยางไรก็ตาม  เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 บริษัทไดทําการตอ สญัญาใหม และมีการ

เปลี่ยนแปลงอายุของสัญญาใหมโดยมี อาย ุ3 ป 6 เดือน และบริษัทจะตองจายคาสิทธิ คาความชวยเหลือดาน

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และคาความชวยเหลือทางดานการตลาดในอัตรารอยละ 2.875 ของมลูคาขาย

สินคาตามท่ีกําหนด 
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สญัญาบริการปรึกษาดานวิศวกรรม 

 

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการปรึกษาดานวิศวกรรมอีกฉบับหนึ่งกับบริษัทท่ีเกี่ยวของ

กัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิคและถายทอด

ประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับบริษัทยอย  ในการนี้ บริษัทยอย    ตกลงท่ีจะ

จายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 220,000 บาท สัญญานี้มีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 อยางไรก็ตาม 

เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2549 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเงื่อนไขบางประการในสัญญา

ดังกลาว ในการนี้คาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอยตองจายนั้นเปลี่ยนเปนเดือนละ 110,000 บาท เริม่ต้ังแตวนัท่ี          

1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป และสัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลงเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551 อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 1 

เมษายน 2551 บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญาฉบับใหมโดยคูสัญญาตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือนๆ 

ละ 130,000 บาท สัญญานี้มีอายุ 1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2551 เปนตนไป 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 36  36  30  30 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 23,532  19,831  21,700  16,254 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 140  129  130  119 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 2,273  971  2,273  971 

รวม 25,981  20,967  24,133  17,374 

 

6 ลูกหนี้การคา  

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  8,301  955  5,229  955 

กิจการอื่น   68,254  53,924  64,863  51,621 

รวม   76,555  54,879  70,092  52,576 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 2,315  384  1,952  384 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 4,530  571  3,277  571 

3 - 6 เดือน 1,456  -  -  - 

รวม 8,301  955  5,229  955 

        

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ         

ยังไมครบกําหนดชําระ 66,012  49,479  62,622  47,335 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 2,242  4,445  2,241  4,286 

รวม 68,254  53,924  64,863  51,621 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือ ( Credit Term) แกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 30 ถึง 60 วนั และ

สําหรับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด) คือ 30 วัน 

 

7 สินคาคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 14,706  13,195  14,357  12,489 

งานระหวางทํา 258  688  -  - 

วัตถุดิบ (รวมวัตถุดิบท่ีนํากลับมาใชใหม) 20,364  15,339  20,180  14,935 

วัสดุสิ้นเปลือง 9,377  7,645  8,527  6,544 

 44,705  36,867  43,064  33,968 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

หัก คาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคา         

    เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา  (8,259)  (5,459)  (8,259)  (5,459) 

รวม 36,446  31,408  34,805  28,509 

 

วัตถุดิบท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม สามารถนํามาขัดเกลาใหม โดยมีตนทุนสวนเพิ่มเปนจํานวนเงินท่ีไมเปน

สาระสําคัญ 

 

8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

คาธรรมเนียมและคาความชวยเหลือ         

   ทางเทคนิคจายลวงหนา 4 -  4,500  -  4,500 

ลูกหนี้ภาษีมูลคาเพิ่ม  1,562  1,409  1,458  1,149 

อื่น ๆ  1,392  2,640  1,114  2,230 

รวม  2,954  8,549  2,572  7,879 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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9 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550 และเงินปนผลสําหรับแตละปมีดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                

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

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 

 งบการเงินรวม 

         เครือ่งตกแตง       

     เครื่องจักร    ติดต้ังและ    เครื่องจักร   

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สาํนักงานเชา  สาํนักงาน  คลังสินคา  ติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                 

ณ วันที ่1 พฤศจกิายน 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) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550                

   และ 1 พฤศจกิายน 2550 21,012  69,029  384,756  5,535  8,003  999  -  489,334 

เพ่ิมขึ้น -  -  21,300  -  407  -  -  21,707 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 21,012  69,029  406,056  5,535  8,410  999  -  511,041 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม 

         เครือ่งตกแตง       

     เครื่องจักร    ติดต้ังและ    เครื่องจักร   

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สาํนักงานเชา  สาํนักงาน  คลังสินคา  ติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสือ่มราคาสะสม                

ณ วันที ่1 พฤศจกิายน 2549 -  7,000  135,189  1,303  3,992  421  -  147,905 

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

จาํหนาย -  -  (2)  -  -  -  -  (2) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550                

   และ 1 พฤศจกิายน 2550 -  10,435  182,479  1,688  5,371  471  -  200,444 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  3,451  41,352  385  1,224  100  -  46,512 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 -  13,886  223,831  2,073  6,595  571  -  246,956 
                

มูลคาสุทธิทางบัญชี                

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

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 21,012  55,143  182,225  3,462  1,815  428  -  264,085 

 

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 มี

จํานวน 89.4 ลานบาท (2550: 23.1 ลานบาท)



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เครือ่งตกแตง       

     เครื่องจักร    ติดต้ังและ    เครื่องจักร   

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สาํนักงานเชา  สาํนักงาน  คลังสินคา  ติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                 

ณ วันที ่1 พฤศจกิายน 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) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550                

   และ 1 พฤศจกิายน 2550 16,090  61,559  318,871  -  6,898  999  -  404,417 

เพ่ิมขึ้น -  -  20,850  -  400  -  -  21,250 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 16,090  61,559  339,721  -  7,298  999  -  425,667 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เครือ่งตกแตง       

     เครื่องจักร    ติดต้ังและ    เครื่องจักร   

     และ  สวนปรับปรุง  เครื่องใช  เต็นท  ระหวาง   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สาํนักงานเชา  สาํนักงาน  คลังสินคา  ติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสือ่มราคาสะสม                

ณ วันที ่1 พฤศจกิายน 2549 -  6,923  109,601  -  3,320  421  -  120,265 

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

จาํหนาย -  -  (2)  -  -  -  -  (2) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2550                

   และ 1 พฤศจกิายน 2550 -  9,984  148,017  -  4,479  471  -  162,951 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  3,078  34,103  -  1,118  100  -  38,399 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 -  13,062  182,120  -  5,597  571  -  201,350 
                

มูลคาสุทธิทางบัญชี                

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

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 16,090  48,497  157,601  -  1,701  428  -  224,317 
 

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 มีจํานวน 66.6

ลานบาท (2550: 23.1 ลานบาท) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

 งบการเงินรวม 

 คาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 2,847 

เพิ่มข้ึน - 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 1 พฤศจิกายน 2550 2,847 

เพิ่มข้ึน - 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 2,847 

  

คาตัดจําหนายสะสม  

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 1,720 

คาตัดจําหนายสําหรับป 570 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 และ 1 พฤศจิกายน 2550 2,290 

คาตัดจําหนายสําหรับป 405 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 2,695 

  

มูลคาสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 557 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 152 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

หมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะสั้น        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน 60,000  65,000  50,000  55,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 60,000  65,000  50,000  55,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน        

   หนึ่งป        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน 35,903  38,549  32,830  34,373 

 35,903  38,549  32,830  34,373 

 95,903  103,549  82,830  89,373 

ไมหมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

   -  สวนท่ีมีหลักประกัน 26,482  62,309  26,482  59,204 

 26,482  62,309  26,482  59,204 

รวม 122,385  165,858  109,312  148,577 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ืออื่นกับธนาคารในประเทศสองแหง          

จํานวนเงินรวม 90.0  ลานบาท (31 ตุลาคม 2550: 95.0 ลานบาท) ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ืออื่นนี้   

คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท  

 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ืออื่น ๆ กับธนาคารในประเทศ

อีกแหงหนึ่ง (รวมเงินกูยืมระยะยาว) จํานวนเงินรวม  176.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2550: 176.0 ลานบาท )            

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุ 14) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 25 50 บริษัทยอยมีวงเงิน เบิกเกินบัญชี จํานวนรวม 10.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2550 : 10.0             

ลานบาท)  กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง วงเงินสินเช่ือดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทใหญ กรรมการของบริษัท

ยอยและท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน และเครื่องจักรของบริษัทยอย   ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 

ตุลาคม 2551 รวมจํานวน 11.6 ลานบาท และ  7.0 ลานบาท ตามลาํดบั (31 ตุลาคม 2550: 11.9 ลานบาท และ 9.8 

ลานบาท ตามลาํดบั) 

 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 95,903  103,549  82,830  89,373 

ครบกําหนดหลังจากหนึ่งป แตไมเกินหาป 26,482  62,309  26,482  59,204 

รวม 122,385  165,858  109,312  148,577 

 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีรายละเอียดของหลักประกัน ซึ่งเปนสินทรัพย

ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - มูลคาสุทธิ        

   ตามบัญชี 127,427  142,070  108,868  120,345 

รวม 127,427  142,070  108,868  120,345 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 50.0 ลาน

บาท และ 50.0 ลานบาท ตามลาํดบั (31 ตุลาคม 2550: 50.0 ลานบาท และ 50.0 ลานบาท ตามลาํดบั) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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13 เจาหนี้การคา  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 142  70  142  40 

กิจการอื่น  52,562  37,493  52,395  37,207 

รวม  52,704  37,563  52,537  37,247 

 

14 เงินกูยืมระยะยาว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศ        

แหงหนึ่งโดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนใน        

ระยะเวลาหกเดือน แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือน        

ในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยหลังจากพนระยะเวลา        

ปลอดหนี้เงินตนแลว เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืน        

เปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.7 ลานบาท        

(รวมสวนของดอกเบ้ีย) จนถึงเดือนธันวาคม 2552         

โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่า 10,249  17,938  10,249  17,938 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหง

เดียวกัน 

       

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหก

เดือน 

       

แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้

จะ 

       

มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือน

ละ 

       



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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0.5 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย) จนถึงเดือนมีนาคม         

2552โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทาอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่า 2,997  8,997  2,997  8,997 

        



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหง

เดียวกัน 

       

   โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

   แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

   โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้

จะ 

       

   มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

   1.0 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย) จนถึงเดือนกุมภาพันธ        

   2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ัน

ตํ่า 

15,310  26,090  15,310  26,090 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหง        

   เดียวกัน โดยมีระยะเวลาการปลดหนี้เงินตนในระยะเวลา        

   หกเดือนแตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

   ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงิน        

   กูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่า

กวา 

       

   เดือนละ 0.99 ลานบาท (รวมสวนดอกเบ้ีย) จนถึงเดือน        

   ตุลาคม 2554 โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงิน        

   กูยืมข้ันตํ่า 30,756      40,552  30,756      40,552 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศ        

   แหงเดียวกัน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลา        

   หกเดือน แตยังตองจายดอกเบ้ียทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

   ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

   เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน         

   ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.38 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบ้ีย)         

   จนถึงเดือนมิถุนายน 2552โดยมีอัตราดอกเบ้ียเทากับ        

   อัตราดอกเบ้ีย เงินกูยืมข้ันตํ่า 3,073  7,281  -  - 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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รวม 62,385  100,858  59,312  93,577 

หัก  สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระในหนึ่งป (35,903)  (38,549)  (32,830)  (34,373) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 26,482  62,309  26,482  59,204 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทเปนสวนหนึ่งของวงเงินสินเช่ือตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงิน  1 2 ซึ่งคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทและโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาวและ

เครื่องจักรของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 108.9 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 25 51 (31 ตุลาคม 

2550: 120.3 ลานบาท)  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืม บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวจํานวนรวม 18.0  ลานบาท (31 ตุลาคม 2550: 18.0 

ลานบาท) และคํ้าประกันโดยหนังสือคํ้าประกันของบริษัทและกรรมการของบริษัท และโดยการจดจํานอง

เครื่องจักรและอุปกรณของบริษัทยอย  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน  7.0 ลานบาท  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2551 (31 ตุลาคม 2550: 9.78  ลานบาท) 

 

15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

เจาหนี้อื่นกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน  11,336  1,023  11,043  1,006 

คาโบนัสคางจาย  9,294  7,045  8,179  5,724 

เจาหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,289  2,937  2,365  4,018 

คาสาธารณูปโภคคางจาย  937  883  793  751 

เงินมัดจํารับจากลูกคา  1,995  716  -  - 

อื่น ๆ  2,052  2,409  1,531  1,419 

รวม  26,903  15,013  23,911  12,918 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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16 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน  2551  2550 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน          

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม           

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

          

ทุนที่ออกและชําระแลว          

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน          

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม           

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

 

17 สํารองตาง ๆ  

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน       

สูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง ( “สวนเกินมูลคาหุน ”) บัญชี     

สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 1,433,500 บาท (31 ตุลาคม 2550: 300,000 บาท) 

เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

18 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

กลุมบริษัท ไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตร

รูปแบบหลักในการรายงาน คือสวนงานธุรกิจ  พจิารณาระบบการบรหิาร การจัดการและโครงสราง การรายงาน

ทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 

 

ผลได (เสีย) สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงาน รวมรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถ        

ปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียหรือเงิน

ปนผลท้ังสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืมท่ีมีดอกเบ้ีย เงินกูยืมและคาใชจายและสินทรัพยและคาใชจาย

ของกิจการโดยรวม 

 

สวนงานธุรกิจ 

 

กลุมบริษัทเสมอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญดังนี้  

 

สวนงาน 1: การผลิตช้ินสวนพลาสติกและประกอบช้ินสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและ

ผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  

 

สวนงาน 2: การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 

 

สวนงาน 3: การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปลี่ยนแมพิมพฉีดพลาสติก 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานธุรกิจ 
 

 สวนงาน 1  สวนงาน 2  สวนงาน 3  รวม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

รายไดจากการขายและใหบริการ 401,105  400,090  23,828  25,409  2,471  2,089  427,404  427,588 

รายไดอื่น 1,324  470  123  87  13  26  1,460  583 

รวมรายได 402,429  400,560  23,951  25,496  2,484  2,115  428,864  428,171 
                

ตนทุนขายสินคาและตนทุนในการใหบริการ 286,781  305,078  22,693  24,594  5,535  5,693  315,009  335,365 

คาใชจายในการขายและบรหิาร 54,937  54,263  2,684  4,836  1,961  12  59,582  59,111 

คาตอบแทนกรรมการ 16,491  14,296  3,732  2,554  387  2,221  20,610  19,071 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 811  3,138  (495)  187  (51)  57  265  3,382 

รวมคาใชจาย 359,020  376,775  28,614  32,171  7,832  7,983  395,466  416,929 
                

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจาย                

  และภาษีเงินได 43,409  23,785  (4,663)  (6,675)  (5,348)  (5,868)  33,398  11,242 

ดอกเบ้ียจาย (7,221)  (10,868)  (868)  (760)  (90)  (224)  (8,179)  (11,852) 

ภาษีเงินได (1,411)  (470)  -  -  -  -  (1,411)  (470) 
                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 34,777  12,447  (5,531)  (7,435)  (5,438)  (6,092)  23,808  (1,080) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 

 

 สวนงาน 1  สวนงาน 2 และ 3  รวม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท             

   เงินสด 24,133  17,374  1,848  3,592  25,981  20,966 

ลูกหนี้การคา 70,092  52,576  6,463  2,303  76,555  54,879 

สินคาคงเหลือ 34,805  28,509  1,641  2,899  36,446  31,408 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 224,303  241,501  39,782  47,390  264,085  288,891 

สินทรัพยอื่น 7,142  9,821  740  2,423  7,882  12,244 

รวมสินทรัพย 360,475  349,781  50,474  58,607  410,949  408,388 

            

เงินกูยืมระยะสั้นจาก            

   สถาบันการเงิน 50,000  55,000  10,000  10,000  60,000  65,000 

เจาหนี้การคา 52,537  37,247  167  316  52,704  37,563 

เงินกูยืมระยะยาวจาก             

   สถาบันการเงิน 59,312  93,578  3,073  7,280  62,385  100,858 

หนี้สินอื่น 23,920  12,233  4,093  3,176  28,013  15,409 

รวมหนี้สิน 185,769  198,058  17,333  20,772  203,102  218,830 

            

รายจายฝายทุน 21,202  21,295  505  13,436  21,707  34,731 

คาเสื่อมราคา 38,399  42,846  8,113  9,695  46,512  52,541 

คาตัดจําหนาย -  -  405  570  405  570 

กําไรจากการขายเครื่องจัก             

   และอปุกรณ -  48  -  -  -  48 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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สวนงานภูมิศาสตร 

 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจาก   

สถานท่ีต้ังของลูกคา สินทรัพยตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 

 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

 

สวนงาน 1 ประเทศไทย 

สวนงาน 2 ประเทศสงิคโปร  

สวนงาน 3  อื่น ๆ  

 

รายไดแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคาแสดงไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 2551  2550 

 (พันบาท) 

ประเทศสงิคโปร 105,089  68,576 

ประเทศไทย 280,413  304,151 

ประเทศอืน่ ๆ 43,362  55,444 

รวม 428,864  428,171 

 

19 คาใชจายในการขายและบริหาร 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

คาใชจายพนักงาน  14,476  14,544  12,965  12,921 

รายจายคาท่ีปรกึษาทางการตลาด         

   และคาลิขสิทธิ์  11,763  12,012  11,763  12,012 

คาขนสงออก  6,756  10,019  6,738  9,987 

คาเชา  5,695  5,764  5,118  5,187 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

คาใชจายในการเดินทาง  5,505  2,657  5,056  2,314 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ  2,892  3,143  2,287  2,580 

คาท่ีปรึกษา  1,956  170  1,739  - 

คาเครื่องใชสํานักงาน  1,891  1,776  1,784  1,652 

คาใชจายอื่น  8,648  9,026  7,487  7,611 

รวม  59,582  59,111  54,937  54,264 

 

20 คาใชจายพนักงาน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

คาแรงและเงินเดือน 68,544  64,516  59,143  55,336 

ผลประโยชนพนักงาน 2,545  3,202  2,168  2,732 

รวม 71,089  67,718  61,311  58,068 

 

21 ดอกเบ้ียจาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจาย        

- สถาบันการเงิน 8,179  11,852  7,221  10,868 

รวมคาใชจายทางการเงิน 8,179  11,852  7,221  10,868 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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22 คาใชจายภาษีเงินได 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน        

สําหรับปปจจุบัน 1,411  470  1,411  470 

รวม  1,411  470  1,411  470 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 5 

กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 ( สําหรับบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ  

“MAI”) สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชี

ตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ บริษัทไดคํานวณ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสวนของกําไรทางภาษีสําหรับ ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และ 2550  เฉพาะสวนท่ี

ไมเกิน 300 ลานบาทในอตัรารอยละ 20 
 

23 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัท/บริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับ

การสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ การผลิตช้ินสวนพลาสติก

สําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็คโทรนิคส และบริษัทยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีด

พลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังนี้ 
 

ก. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขาซึ่งจําเปน ตอง ใชในการผลิตตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการยกเวนซึ่งหมดอายุแลว    

ไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนเวลาสี่ป จนถึงเดือนธันวาคม 2552 สําหรับโครงการแรกของบริษัท และ

สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2552 สําหรับโครงการท่ีสอง  และสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2553 สําหรับ

โครงการท่ีสาม 
 

ข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริ มการ

ลงทุน เปนเวลาสามป สําหรับโครงการแรกของบริษัทและเปนเวลาเจ็ดปสําหรับโครงการท่ีสอง และ

โครงการท่ีสาม ของบรษิทั  และเปนเวลาแปด ปสําหรับบริษัทยอย นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากกา ร

ประกอบกิจการสงเสริมนั้น  ซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2546 สําหรับโครงการ

แรกของบริษัทแตไดขยายระยะเวลาไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550  สวนการยกเวนสําหรับโครงการท่ี

สองของบริษัท  และสําหรับโครงการของบริษัทยอยจะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2554 และการยกเวน

สําหรับโครงการท่ีสามของบริษัทจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2558 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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ค. ไดรับอนุญาตใหหักรายได ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของ

บริษัทท่ีเพิ่มข้ึนจากการสงออกเปนระยะเวลา สิบป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ

สงเสริมสําหรับโครงการแรกของบริษัท  ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2554 

 

เนื่องจากเปนกิจการ ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตาม เงื่อนไขและ

ขอกําหนดตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน  

 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีภาษีเงินไดท่ีตองจายสําหรับกําไรสุทธิ เนื่องจากรายไดสวนใหญเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสามารถใช

สิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมยกมาของบริษัทยอย ยกเวนโครงการแรกของบริษัท ซึ่งการไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลไดหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2550 ดังนั้นบริษัทจึงตองเสียภาษีสําหรับผลการดําเนินงาน

ของโครงการแรกต้ังแตเดือนมิถุนายน 2550 เปนตนไป 

 

รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี ้

 

 งบการเงินรวม 

 2551  2550 

 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   

 ไดรับการ  ไมไดรับ    ไดรับการ  ไมไดรับ   

 สงเสริม  การสงเสริม    สงเสริม  การสงเสริม   

 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ 124,342  25,077  149,419  117,524  6,496  124,020 

ขายในประเทศ 223,123  53,359  276,482  278,274  24,691  302,965 

บรกิารใน

ประเทศ 

-  9,076  9,076  -  8,129  8,129 

รายการระหวาง

กัน 

(968)  (6,605)  (7,573)  (1,486)  (6,040)  (7,526) 

รวมรายได 346,497  80,907  427,404  394,312  33,276  427,588 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550 

 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   

 ไดรับการ  ไมไดรับ    ไดรับการ  ไมไดรับ   

 สงเสริม  การสงเสริม    สงเสริม  การสงเสริม   

 การลงทุน  การลงทุน  รวม  การลงทุน  การลงทุน  รวม 

 (พันบาท) 

ขายตางประเทศ 124,342  25,077  149,419  117,524  6,496  124,020 

ขายในประเทศ 198,522  53,164  251,686  251,826  24,244  276,070 

รวมรายได 322,864  78,241  401,105  369,350  30,740  400,090 

 

24 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

คํานวณจากกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน  25.4 ลานบาท และ 27.3

ลานบาท ตามลําดับ (กําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2550: 1.9 ลาน

บาท และ 5.2 ลานบาท ตามลาํดบั) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 

2551 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 92,000,000 หุน (วันท่ี 31 ตุลาคม 2550: 92,000,000 หุน) 

 

25 เงินปนผล 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการอนุมัติใหบริษัท จัดสรรกําไรเปน

เงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ  0.03 บาท สําหรับ 92,000,000 หุน เปน จํานวนเงิน ท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท  

เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนแลวในวันท่ี 12 กันยายน 2551 
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ในท่ีประชุมสามัญประจาํปของบริษัท เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงิน

ปนผลในอัตรา หุนละ 0.06  บาท สําหรับ 92,000,000 หุน เปน จํานวนเงิน ท้ังสิ้น  5.52 ลานบาท อยางไรก็ตาม 

บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท 

สําหรับ 92,000,000 หุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท ดังนั้น จึงเหลือเงินปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุน

สามัญหุนละ 0.03 บาท สําหรับ 92,000,000 หุน เปน จํานวนเงิน ท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุน

แลวในวันท่ี 17 มีนาคม 2551 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการอนุมัติใหบริษัทจัดสรรกําไร

เปนเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร ในอัตราหุนละ 0.03 บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน 

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท และไดจายใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 

 

ในท่ีประชุมสามัญประจาํปของบริษัท เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 25 50 ผูถือหุนมีมติอนุมัติ การจัดสรรกําไรเปน   

เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.12 บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 11.04 ลานบาท อยางไรกต็าม 

บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท 

สําหรับ 92,000,000 หุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 4.60 ลานบาท ดังนั้น จึงเหลือเงินปนผลท่ียังไมไดจายในอัตราหุน

ละ 0.07 บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 6.44 ลานบาท ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 

9 มีนาคม 2550 

 

26 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือ

ออกเครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 

ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทเนื่องจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียปจจุบันในตลาดของเงินกูยืม กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก

เงินกูยืม (หมายเหตุ 12 และ 14)  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 

 

 52 

อัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ีย  ภายใน  มากกวา 1 ป   

 (รอยละตอป)  1 ป  แตไมเกิน 5 ป  รวม 

 (พันบาท) 

2551        

หมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.75 - 6.2  60,000  -  60,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ        

   ภายในหนึง่ป 6 - 6.5  35,903  -  35,903 

ไมหมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6  -  26,482  26,482 

รวม   95,903  26,482  122,385 

        

2550        

หมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.25 - 5.625  65,000  -  65,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ        

   ภายในหนึง่ป 8  38,549  -  38,549 

ไมหมุนเวียน        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8  -  62,309  62,309 

รวม   103,549  62,309  165,858 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย ภายใน  มากกวา 1 ป   

 (รอยละตอป) 1 ป  แตไมเกิน 5 ป  รวม 

 (พันบาท) 

2551       

หมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.75 - 5.80 50,000  -  50,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ       

   ภายในหนึง่ป 6 32,830  -  32,830 

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 -  26,482  26,482 

รวม  82,830  26,482  109,312 

 

2550       

หมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.25 - 5.625 55,000  -  55,000 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ       

   ภายในหนึง่ป 8 34,373  -  34,373 

ไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 -  59,204  59,204 

รวม  89,373  59,204  148,577 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ี

เปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมี   

อายุไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ สัญญา

ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีในงบดุลเปนรายการท่ีเกี่ยวของกับรายการซื้อและขายสินคาท่ีเปน

เงินตราตางประเทศในงวดถัดไป ยอดคงเหลือของสัญญา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 มีจํานวน 0.5 ลานเหรียญ

สหรฐั และ 28  ลานเยนญ่ีปุน  (เทียบเทา เงินบาทจํานวน 17.2 ลานบาท และ 9.2 ลานบาท ตามลาํดบั ) สญัญา

ดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2551 
 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดประกันความเสี่ยงท่ีมี

สาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2551  2551  2551 

  (พันบาท) 

เงินเยนญ่ีปุน         

ลูกหนี้การคา  8,302  955  5,229  955 

เจาหนี้การคา  (140)  (83)  (140)  (40) 

เจาหนี้อื่น  (9,878)  -  (9,878)  - 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง  (1,716)  872  (4,789)  915 

         

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ  10,059  -  10,059  - 

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  8,343  872  5,270  915 

         

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

ลูกหนี้การคา  15,677  10,510  15,677  10,510 

เจาหนี้การคา  -  (102)  -  (102) 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง  15,677  10,408  15,677  10,408 

         

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ  (17,421)  -  (17,421)  - 

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  (1,744)  -  (1,744)  - 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

 

ความเสี่ยงนี้เกิดจากการท่ีลูกคาไมสามารถชําระหนี้ใหแกกลุมบริษัทภายในระยะเวลาตามปกติธุรกิจ   ท้ังนี้กลุม

บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาอยางสม่ําเสมอ มูลคาสูงสุด

ของความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงในงบดุล   

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะท่ี     

ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

 

ลูกหนี้และเจาหนี้ - การคาและอื่น ๆ 

 

มูลคาท่ีปรากฏในงบดุลมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนด

ในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินลงทุนในหุนสามัญ 

 

เงินลงทุนในหุนสามัญซึ่งไมมีราคาขายในตลาด มีมูลคายุติธรรมท่ีสามารถคํานวณไดอยางมีเหตุผลโดยคํานวณ

จากสินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งประมาณการใกลเคียงกับราคาตามบัญชี  

 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

ราคาตามบัญชีท่ีปรากฏในงบดุลมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเปนเงินกูยืมท่ีมีวันครบกําหนด

ชําระคืนในระยะเวลาอันใกล 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 

 

 56 

เงินกูยืมระยะยาว 

 

มูลคาท่ีปรากฏในงบดุลของรายการท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมท่ีประมาณจาก

อัตราดอกเบ้ียปจจุบันในตลาดของเงินกูยืม ซึ่งมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดท่ีคลายคลึงกัน 

 

27 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาและบริการสําหรับท่ีดิน โรงงาน เครื่องจักร และรถยนต โดยมีระยะเวลาเชาตาง ๆ กัน 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2553 คาเชาและคาบริการรายปภายใตสัญญาดังกลาวมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 3,971  3,330  3,467  3,006 

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 5,999  1,374  5,489  1,375 

รวม 9,970  4,704  8,956  4,381 

 

28 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 25 51 กลุมบริษัทและบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการท่ีธนาคารในประเทศ

แหงหนึ่ง  ออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทใหแกหนวยงานรัฐบาลแหงหนึ่งสําหรับการใชไฟฟาและการนําเขา

สินคาเปนจํานวนเงินประมาณ  3.32 ลานบาท และ 2.70 ลานบาท ตามลาํดบั  (31 ตุลาคม 2550: 1.88 ลานบาท 

และ 1.27 ลานบาท ตามลาํดบั ) ในการนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดจํานําเงินฝากประจําธนาคารในจํานวนเงิน

เดียวกันเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนังสือคํ้าประกันดังกลาว 

 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2551 และ 2550 
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29 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช  

 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับ

ใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 54 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

  ยกเลิก  

 

บริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงิน

รวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการอยางมีสาระสําคัญ 

 

30 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงินของป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 

2551 

 

 2550 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กอนจดั    หลังจัด  กอนจดั    หลังจัด 

 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทนุ            

 คาใชจายในการขาย            

    และบริหาร 62,492  (3,381)  59,111  57,401  (3,137)  54,264 

 ขาดทุนจากอัตรา            

    แลกเปลี่ยนสุทธิ  -  3,381  3,381  -  3,137  3,137 

 62,492  -  62,492  57,401  -  57,401 
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