
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท  แพค เดลตา จํากดั (มหาชน)  
                                                              (เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากดั) 
 
 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ  วันที ่30 กันยายน 2546 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที ่
30 กันยายน 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2546 ของ บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน  
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง        
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห 
เปรียบเทียบ ขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้น  
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
 ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี           
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
  
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของ บริษัท แพค เดลตา จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 เมษายน 2546 
งบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอ      
รายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 
    
 โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที ่30 
กันยายน 2546 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546  ที่แสดง        
เปรียบเทียบไวนี้ผูบริหารของกิจการเปนผูจัดทําขึ้น   ซ่ึงยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต    
 
 
 
 

บริษัท สํานักงานพิพัฒนและเพ่ือน จํากัด            (พิพัฒน  ปุสยานนท) 
กรุงเทพมหานคร                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
22 ตุลาคม 2546                        เลขทะเบียนที่  56 
 



บริษทั แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)

งบดุล
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545

(บาท)

                               สินทรัพย
สอบทานแลว ตรวจสอบแลว

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,668,154.89      10,989,946.60       
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 3.2, 3.5 และ 5 28,057,934.13    29,155,590.30       
สินคาคงเหลือ 3.3 และ 6 11,361,755.56    5,703,440.64         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาํ-คาเคร่ืองจกัร 7 15,997,619.37                      -
เงินมัดจาํ-อื่น ๆ 298,500.00                           -
อื่น ๆ 533,582.84         261,590.03            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 63,917,546.79    46,110,567.57     
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 3.2, 4.4               - 299,483.55            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 3.4, 8,12.2 และ 12.3 55,267,310.45    46,744,267.75       
เงินฝากธนาคาร-ค้ําประกัน 12.1 2,466,680.27      2,407,104.44       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,098.96           18,214.96              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 57,748,089.68    49,469,070.70       

รวมสินทรัพย 121,665,636.47  95,579,638.27       



บริษทั แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)
(เดมิช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545

(บาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สอบทานแลว ตรวจสอบแลว

หมายเหตุ 30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน        9 12,610,310.01    10,000,000.00     
เจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคา 17,685,634.04    12,488,209.88     
สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 11 10,000,800.00       -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนติิบุคคลคางจาย 8,870,922.58      19,984,883.77     
คาใชจายคางจาย 4,048,387.16      1,808,586.99       
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย 1,929,851.61      5,748,645.61       
อื่น ๆ 10 1,660,482.60      1,657,137.32       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 56,806,388.00    51,687,463.57     
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 6,499,200.00         -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,499,200.00         -
รวมหนี้สิน 63,305,588.00    51,687,463.57     
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 13
ป 2546  หุนสามัญ จํานวน  40,000,000 หุน  มูลคาหุนละ  1.00  บาท
                                                            เปนเงิน  40,000,000.00  บาท
ป 2545  หุนสามัญ จํานวน  300,000 หุน  มูลคาหุนละ  100.00  บาท
                                                            เปนเงิน  30,000,000.00  บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ป 2546  หุนสามัญ จํานวน  30,000,000 หุน  มูลคาหุนละ  1.00  บาท
              เรียกชําระแลวเต็มมูลคาหุน 30,000,000.00    
ป 2545  หุนสามัญ จํานวน  300,000 หุน  มูลคาหุนละ  100.00  บาท
              เรียกชําระแลวเต็มมูลคาหุน 30,000,000.00     

กําไรสะสม 
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 4,000,000.00      3,000,000.00       

ยังไมไดจดัสรร 24,360,048.47    10,892,174.70     
รวมสวนของผูถือหุน 58,360,048.47    43,892,174.70     
รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 121,665,636.47  95,579,638.27     
( โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ )



บริษทั แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดอืน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2546 และ 2545

(บาท)

              สําหรับงวดสามเดือน                 สําหรับงวดเกาเดือน
                 1 ก.ค. - 30 ก.ย.                     1 ม.ค. - 30 ก.ย.

   สอบทานแลว ยงัไมไดสอบทาน     สอบทานแลว ยงัไมไดสอบทาน
หมายเหตุ   2546 2545    2546 2545

รายได 
รายไดจากการขายสินคา 56,454,868.96      47,578,647.76      170,322,522.89    148,152,018.76    
รายไดเงินชดเชยภาษีอากร 1,111,815.94                         - 1,111,815.94        896,726.87           
ดอกเบี้ยรับ 49,234.36             272,707.30           75,478.09             778,795.93           
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน                  -                  - 1,579,438.25                          -
รายไดอื่น 45,559.08             636,464.88           213,682.20           1,875,196.33        

รวมรายได 57,661,478.34      48,487,819.94      173,302,937.37    151,702,737.89    

คาใชจาย
ตนทุนขาย 28,312,245.49    23,867,543.33    85,663,488.16      82,404,951.99    
คาใชจายในการขายและบริหาร 5,419,481.38      2,815,357.83      14,763,295.83      8,711,987.82      

รวมคาใชจาย 33,731,726.87    26,682,901.16    100,426,783.99    91,116,939.81    
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 23,929,751.47    21,804,918.78    72,876,153.38      60,585,798.08    
ดอกเบี้ยจาย 99,234.47           229,099.16         323,663.25           618,108.99         
ภาษีเงินได 7,131,841.29      6,488,461.04      22,084,616.36      18,019,441.49    

กําไรสุทธิ 16,698,675.71      15,087,358.58      50,467,873.77      41,948,247.60      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 3.8, 17 0.55                    0.50                    1.68                      1.40                    

จํานวนหุน (หุน) 30,000,000         30,000,000         30,000,000           30,000,000         

(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่เปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี)้



บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2546 และ 2545
(บาท)

สอบทานแลว
ณ วันที ่30 กันยายน 2546

ทุนเรือนหุน จัดสรรแลว
ท่ีออกและชําระแลว สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือตน ณ วันที ่ 1 มกราคม 2546 30,000,000.00           3,000,000.00         10,892,174.70  43,892,174.70  
กําไรสุทธิ                      -                   - 50,467,873.77  50,467,873.77  
สํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 14)                      - 1,000,000.00         (1,000,000.00)              -
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14)                      -                   - (36,000,000.00) (36,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่ 30 กันยายน 2546 30,000,000.00           4,000,000.00         24,360,048.47  58,360,048.47  

ยังไมไดสอบทาน
ณ วันที ่30 กันยายน 2545

ทุนเรือนหุน จัดสรรแลว
ท่ีออกและชําระแลว สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือตน ณ วันที ่ 1 มกราคม 2545 30,000,000.00           3,000,000.00         46,162,055.71  79,162,055.71  
กําไรสุทธิ                      -                   - 41,948,247.60  41,948,247.60  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14)                      -                   - (42,000,000.00) (42,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่ 30 กันยายน 2545 30,000,000.00           3,000,000.00         46,110,303.31  79,110,303.31  

(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี)้

กําไรสะสม

กําไรสะสม



งบกระแสเงินสด
สอบทานแลว

สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2546
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 50,467,873.77          

       รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

                                                จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 4,539,679.27            
หนีส้งสยัจะสูญ 304,938.34               
กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น (48,887.81)
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน (1,579,438.25)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
              สินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 53,684,165.32          

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 1,087,012.16            
สินคาคงเหลือ (5,658,314.92)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (570,492.81)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,116.00                   

หนีส้นิจากการดําเนนิงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา 5,256,955.98            
ภาษีเงินไดนติิบุคคลคางจาย (11,113,961.19)
คาใชจายคางจาย 2,239,800.17            
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย (3,818,794.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,345.28                  

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 41,113,831.99          

(เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)
บริษทั แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)



บริษทั แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สอบทานแลว

สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (5,454.79)
ถอน(ฝาก)เงินฝากธนาคาร-ค้ําประกัน (59,575.83)
ซื้อสินทรัพยถาวร (13,062,722.97)
เงินมัดจาํ - คาเคร่ืองจกัร (15,997,619.37)
ขายสินทรัพยถาวร 1,579,439.25            
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (27,545,933.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,610,310.01            
เงินกูระยะยาว 16,500,000.00          
เงินปนผลจาย (36,000,000.00)
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (16,889,689.99)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (3,321,791.71)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี  1  มกราคม 10,989,946.60          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 7,668,154.89            

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :-

เงินสดจายในระหวางงวดสาํหรับ
ดอกเบี้ยจาย 461,192.66               
ภาษีเงินได 50,940,422.71          

(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซีง่เปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี ้)

(เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2546 และ 2545 และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545

(บาท)

1. เกณฑการเสนองบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 14 กันยายน 2544

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

2. ลักษณะการดําเนินงาน
บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)  มีสํานกังานใหญต้ังอยูเลขท่ี 136-136/1 หมูท่ี 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ

ตําบลบางเสาธง ก่ิงอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ ประเภทถังพลาสติกเปน
ธุรกิจหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 บริษทัฯมีพนักงานท้ังสิน้ 53 คน และมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานท้ังสิ้น จํานวน 14.14 ลานบาท

3. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

 -   รายไดจากการขาย บริษัทฯรับรูเม่ือมีการสงมอบสินคา
 -   รายไดเงินชดเชยภาษีอากร บริษัทฯรับรูตามเกณฑเงินสด
 -   รายไดดอกเบ้ีย บริษัทฯรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจรงิของสนิทรัพย
 -   รายไดอื่น ๆ บริษทัฯรับรูตามเกณฑคงคาง
 -   คาใชจาย บริษทัฯรับรูตามเกณฑคงคาง

3.2 คาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ

บริษัทฯจะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนโดยประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
ซึง่กําหนดข้ึนจากความเห็นและประสบการณของฝายบริหารของบริษทัฯ

3.3 สินคาคงเหลือ

ประกอบดวย วัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป บริษัทฯแสดงไวในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา 
โดยใชวิธีดังนี้

วิธี
วัตถุดิบ เขากอน-ออกกอน
สินคาสําเร็จรูป ถัวเฉลี่ย

บริษทั แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

3.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ/คาเสื่อมราคา

- ท่ีดิน แสดงไวในราคาทุน ซึ่งต่ํากวาราคายุติธรรม

- อาคารและอุปกรณ แสดงไวในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสือ่มราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอตัราดังนี้

อาคาร รอยละ        5   ตอป
เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา รอยละ     10   ตอป
เครื่องใชสํานักงาน รอยละ     10   ตอป
เครื่องมือเครื่องใช รอยละ     20   ตอป
ยานพาหนะ รอยละ     20   ตอป

3.5 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ

บริษัทฯบันทึกสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และ 
ณ วันสิน้งวด บริษัทฯไดแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีธนาคารพาณิชยซื้อ-ขาย

3.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทเม่ือทวงถาม ซึ่งมีกําหนดระยะ
เวลาจายคืนไมเกิน 3 เดือน หรือปราศจากภาระผูกพัน

3.7 การประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและต้ังขอสมมติฐานหลายประการ  
ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนีส้นิท่ีอาจเกิดข้ึน  ซึง่ผลท่ีเกิดข้ึนจรงิอาจแตกตางไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว

3.8 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิประจํางวดดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว
ณ วันสิน้งวด

4. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน
บริษทัฯมีรายการบัญชีกับบริษทัท่ีเก่ียวของกัน สินทรัพย หนีส้นิ รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทฯเกิดขึ้น

จากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/หรือการเปนกรรมการ
รวมกัน ผลของรายการดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินตามเกณฑที่ตกลงรวมกันโดยบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนรายการ
ท่ีเปนไปตามปกติธุรกิจ รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้

สอบทานแลว ยงัไมไดสอบทาน
นโยบายการกําหนดราคา 30 ก.ย. 2546 30 ก.ย. 2545

4.1 ซื้อสินคา ตํ่ากวาราคาตลาด 1,012,500.00           12,246,810.00         
4.2 ขายสินคา ตามราคาตลาด                       - 66,400.00               
4.3 ดอกเบี้ยรับ อัตรา MLR 5,454.79                 733,150.70             
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

                ลักษณะ สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
            ความสัมพันธ 30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

4.4 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ไทยเอกรัฐโฮลดิ้ง จํากัด           กรรมการรวมกัน 304,938.34             299,483.55             
หัก  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (304,938.34)             -

สุทธิ           - 299,483.55             

สอบทานแลว
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 

                 เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ        รวม
บริษัท ไทยเอกรัฐโฮลดิ้ง จํากัด          กรรมการรวมกัน

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 200,000.00             99,483.55               299,483.55            
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด                   - 5,454.79                 5,454.79                
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด                   -                      -                       -
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 200,000.00             104,938.34             304,938.34            

ตรวจสอบแลว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545

                 เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ        รวม
บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ จํากัด         กรรมการรวมกัน

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 12,000,000.00         6,636,815.49           18,636,815.49       
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด                 - 740,465.77             740,465.77            
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด (12,000,000.00) (7,377,281.26) (19,377,281.26)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด                   -                      -                     -

บริษัท ศรเีทพไทยลาเท็คซ จํากดั                  ผูถือหุน
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 6,000,000.00           24,164.38               6,024,164.38         
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 2,000,000.00           58,301.38               2,058,301.38         
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด (8,000,000.00) (82,465.76) (8,082,465.76)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด                   -                      -                     -

บริษัท ไทยเอกรัฐโฮลดิ้ง จํากัด          กรรมการรวมกัน
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 200,000.00             88,483.55               288,483.55            
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 11,000.00               11,000.00              
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด                  -                      -                      -
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 200,000.00             99,483.55               299,483.55            
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

                   ลักษณะ ตรวจสอบแลว
               ความสัมพันธ

                เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ        รวม
บริษัท เอส.พี.เอส. โฮลดิ้ง จํากัด             กรรมการรวมกัน

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด                    -                      -                    -
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 5,000,000.00           87,260.27               5,087,260.27         
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด (5,000,000.00) (87,260.27) (5,087,260.27)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด                    -                      -                    -

บริษัท ออสเตรเลี่ยน บิลด้ิง ซิสเต็ม จํากัด กรรมการรวมกัน
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด                    -                      -                    -
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 5,000,000.00           70,000.00               5,070,000.00         
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด (5,000,000.00) (70,000.00) (5,070,000.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด                    -                      -                    -

5. ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคา
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย

สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

ลูกหนี้การคา 28,057,934.13         28,939,848.34         
ต๋ัวเงินรับ    - 215,741.96             

รวม 28,057,934.13         29,155,590.30         
งบแยกอายุลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ประกอบดวย

ไมเกิน 3 เดือน 28,057,934.13           29,155,590.30          
รวม 28,057,934.13         29,155,590.30         

6. สินคาคงเหลือ
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย

สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

วัตถุดิบคงเหลือ 4,741,876.63           2,548,045.40           
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 6,619,878.93           3,155,395.24           

รวม 11,361,755.56         5,703,440.64           

7. เงินมัดจํา-คาเครือ่งจกัร
บริษทัฯไดทําสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรใหมเพ่ือนํามาติดต้ังในบริษทัฯจากตางประเทศ ณ วันท่ีทําสัญญา บริษทัฯไดจายเงินตามสญัญา 

จํานวน EUR 300,000 หรือเทากับ 14.10 ลานบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 ประกอบดวย

                   สอบทานแลว (หนวย : พันบาท)
ท่ีดนิ เคร่ืองจักรและ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช

และอาคาร อุปกรณไฟฟา เคร่ืองใช สํานักงาน
ราคาทุนของสินทรัพย
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2546 42,872           108,753        749       2,567             7,985                             - 162,926      
รายการเพิม่ข้ึน                 - 2,290            87                            - 9,680              1,006           13,063        
รายการลดลง                 -                 -                                    - (2,200)                - (2,200)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 42,872           111,043        836       2,567             15,465            1,006           173,789      

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2546 10,066           97,165          522       1,323             7,106                             - 116,182      
คาเสื่อมราคาประจํางวด 778                2,365            66         144                1,186                             - 4,539          
รายการตัดจาํหนาย                 -                 -                                    - (2,200)                - (2,200)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 10,844           99,530          588       1,467             6,092                             - 118,521      

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 32,028           11,513          248       1,100             9,373              1,006           55,268        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 32,806           11,588          227       1,244             879                                - 46,744        

  สอบทานแลว
30 ก.ย. 2546

คาเสื่อมราคาประจํางวด ประกอบดวย
ตนทุนขาย 3,438,272.51 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,101,406.76 
          รวม 4,539,679.27 

9. เงินเบกิเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย

สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

เงนิเบิกเกินบัญชธีนาคาร 2,610,310.01  -
* ต๋ัวสัญญาใชเงิน 10,000,000.00 10,000,000.00

รวม 12,610,310.01 10,000,000.00

* บริษทัฯไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินมกํีาหนดระยะเวลา 120 วัน ใหแกธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง อัตราดอกเบ้ีย MLR - 2.75%
ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2546
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

10. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันที ่31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย

สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

เจาหนี้กรมสรรพากร 334,506.03             632,163.40             
เงินมัดจาํคาสนิคา 857,202.00             750,204.00             
อื่น ๆ 468,774.57             274,769.92             

รวม 1,660,482.60           1,657,137.32           

11. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันที ่31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย

สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,500,000.00                  -
หัก  สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระในหนึ่งป (10,000,800.00)          -

สุทธิ 6,499,200.00                    -

บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1 สัญญา จํานวน 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.5% ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
เปนรายเดือนๆ ละไมต่ํากวา 833,400.00 บาท เริ่มชําระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2546 ครบกําหนดชําระคืนหมดภายในป 2551

12. หลักทรัพยท่ีนําไปคํ้าประกัน
12.1  เงินฝากธนาคารจํานวน 2.47 ลานบาท (31 ธ.ค. 2545 : 2.41 ลานบาท) นําไปค้ําประกันภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

12.2 ท่ีดินพรอมสิง่ปลูกสรางราคาตามบัญชี 32.03 ลานบาท บริษัทฯนําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันภาระหนี้สิน
กับสถาบันการเงิน

12.3 เคร่ืองจกัรราคาตามบัญชี 11.51 ลานบาท บริษัทฯนําไปจดจํานําเปนหลักทรัพยค้ําประกันภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

13. ทุนเรือนหุน
ตามมติท่ีประชุมวสิามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2546 และมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2546 

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2546 มีมติดังนี้
 -  ใหบริษัทฯแปรสภาพจากบริษัท จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด โดยใชช่ือใหมวา "บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)"
 -   เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากเดิมมูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท (จากจํานวน 300,000 หุน 
     เปน 30,000,000 หุน)
 -  ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30 ลานบาท เปน 40 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญจาํนวน 10,000,000 หุน 
     มูลคาหุนละ 1.00 บาท เปนเงิน 10 ลานบาท เพื่อจะนําออกเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

บริษัทฯไดนําไปจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2546
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14. เงินปนผลจาย

 - ตามมติท่ีประชุมวสิามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี  7 สิงหาคม 2546 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที ่1 
   จากการดําเนินงาน ในอัตราหุนละ 60.00 บาท (จํานวน 300,000 หุน) เปนเงิน 18.00 ลานบาท
 - ตามมติท่ีประชุมวสิามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 3/2546 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2546 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที ่2 
   จากการดําเนินงาน ในอัตราหุนละ 0.60 บาท (จํานวน 30 ลานหุน) เปนเงิน 18.00 ลานบาท และสํารองตามกฏหมาย
   เปนเงิน 1,000,000.00 บาท

 - ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2545 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
   ในอัตราหุนละ 40.00 บาท เปนเงิน 12.00 ลานบาท
 - ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2545 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2545 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
   ในอัตราหุนละ 60.00 บาท เปนเงิน 18.00 ลานบาท
 - ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2545 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
   ในอัตราหุนละ 40.00 บาท เปนเงิน 12.00 ลานบาท

15. สํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวดสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปจนกวาทุน

สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535

16. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา
16.1 บริษัทฯขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการใชไฟฟา จํานวน 1.14 ลานบาท (31 ธ.ค. 2545 : 1.14 ลานบาท)

16.2 ท่ีดินพรอมสิง่ปลูกสราง และเครื่องจักรบางสวน นําไปใชเปนหลักประกันหนี้สินกับสถาบันการเงิน วงเงินดังนี้
สอบทานแลว ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 2546 31 ธ.ค. 2545

วงเงินเบิกเกินบัญชี 4,000,000.00           4,000,000.00           
วงเงินสินเช่ืออื่นๆ 97,140,000.00         47,140,000.00         
วงเงินหนังสือค้ําประกัน 1,300,000.00           1,200,000.00           

รวม 102,440,000.00       52,340,000.00         

16.3 บริษทัฯมีภาระผกูพันในสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรเปนจาํนวน EUR 600,000 หรือเทากับ 24.06 ลานบาท

ป 2545

ป 2546
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17. กําไรตอหุนข้ึนพ้ืนฐาน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 เปนดังนี้

              กําไรสุทธิ          จํานวนหุน (หุน) กําไรตอหุน

กําไรตอหุน ณ 30 กันยายน 2546
 - งวดสามเดือน 16,698,678.71              30,000,000             0.55                        
 - งวดเกาเดือน 50,467,873.77              30,000,000             1.68                        

กําไรตอหุน ณ 30 กันยายน 2545
    - ตามท่ีรายงานไวเดิม

 - งวดสามเดือน 15,087,358.58              300,000                  50.29                      
 - งวดเกาเดือน 41,948,247.60              300,000                  139.83                    

    - ปรับใหมหลังการแตกหุน
 - งวดสามเดือน 15,087,358.58              30,000,000             0.50                        
 - งวดเกาเดือน 41,948,247.60              30,000,000             1.40                        

18. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรายงานและเปดเผยขอมูลทางการเงินท้ังในงบดุลและนอกงบดุลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 48

เรื่อง การแสดงรายการและเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงินดังตอไปนี้

- นโยบายบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3

- ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

บริษทัฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือจากการที่ลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทําให
ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ  บริษัทฯมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมกับผูคาที่มี
ความนาเช่ือถือ   และไดรับหลักประกันท่ีเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติ
ตามสญัญาได

- ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

บริษทัฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอการดําเนินงานของบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป  เนื่องจากบริษัทฯมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในจํานวน

ที่มีสาระสําคัญ

- ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทัฯมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ      เนื่องจากมีลูกหนี้และเจาหนี้เปนเงินสกุล
ตางประเทศ  บริษทัฯไมไดปองกันความเสีย่งโดยทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
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- มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

บริษัทฯใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี ้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

-  เงินสดและเงินฝากธนาคาร , ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา และเงินใหกูยืม  มีราคาตามบัญชีซึง่เทากับราคายติุธรรม
   โดยประมาณ

-  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา  ราคาตามบัญชีของหนีส้นิ
   ทางการเงินเหลานี้มีจํานวนเทากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

19. การจัดประเภทรายการบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีใหม เพื่อใหเปรียบเทียบงบการเงิน สิน้สุดวนัท่ี

30 กันยายน 2546 ได การจัดประเภทรายการบัญชีใหมนี้ ไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิประจํางวดของบริษัท

20. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลว
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