
                                                                                                                                                        

 

 

 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มกราคม 2552 

และรายงานการสอบทานงบการเงนิของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 255 2 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ        

ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 255 2 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)   

ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย         

และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 255 1 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลรวมของบริษัท ทาพาโก 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) สาํหรบั    

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2551 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นและไดเสนอรายงานลงวันท่ี 12 มีนาคม 2551 

วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานสอบทาน  เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด  โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ

วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงิน ระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการสําหรับงวด     

สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2552 ดังกลาวขางตนไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 ของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

และบรษิทัยอย และของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งไดแสดงความเห็นไว

อยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี  24 ธันวาคม 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551    ท่ี

นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน ท่ีไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใช

วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

 

 

(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3425 
 

บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
16 มีนาคม 2552 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551

สินทรัพย

31 มกราคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 มกราคม 2552 31 ตุลาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14,654               25,980               9,515                 24,133               

ลูกหนี้การคา 

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 7,016                 8,301                 6,169                 5,229                 

   - บริษัทอื่น 4 39,129               68,254               36,812               64,863               

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 35,619               36,446               31,929               34,805               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,490                 2,954                 1,163                 2,571                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 97,908               141,935             85,588               131,601             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 12 3,160                 3,318                 2,579                 2,700                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                     -                     23,700               23,700               

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 253,729             264,085             215,337             224,317             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,673                 1,611                 595                    595                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 258,562             269,014             242,211             251,312             

รวมสินทรัพย 356,470 410,949 327,799 382,913

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 มกราคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 มกราคม 2552 31 ตุลาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

พันบาท

งบการเงินรวม 
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หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 55,000               60,000               45,000               50,000               

เจาหนี้การคา

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 130                    142                    110                    142                    

   - บริษัทอื่น 26,415               52,562               26,180               52,395               

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 668                    1,289                 1,159                 2,365                 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 33,951               35,903               31,976               32,830               

ภาษีเงินไดคางจาย 1,327                 1,111                 1,327                 1,111                 

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,579                 25,613               2,390                 21,546               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 123,070             176,620             108,142             160,389             

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 6 18,448               26,482               18,448               26,482               

รวมหนี้สิน 141,518             203,102             126,590             186,871             

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

31 มกราคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 มกราคม 2552 31 ตุลาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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

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

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

กําไรสะสม

   สํารองตามกฎหมาย 7 8,527                 8,527                 8,527                 8,527                 

   ยังไมไดจัดสรร 69,649               63,461               74,280               69,113               

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 197,230             191,042             201,209             196,042             

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สวนของผูถือหุนสวนนอย 17,722               16,805               -                     -                     

รวมสวนของผูถือหุน 214,952             207,847             201,209             196,042             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 356,470             410,949             327,799             382,913             

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3 89,555               98,378               83,395               92,143               

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 1,814                 (139)                   1,553                 (156)                   

รายไดอื่น 293                    752                    292                    684                    

รวมรายได 91,662               98,991               85,240               92,671               

คาใชจาย 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 3 64,719               74,502               62,060               70,053               

คาใชจายในการขายและบริหาร 3 12,183               13,638               11,268               13,010               

คาตอบแทนกรรมการ 5,850                 4,747                 5,140                 3,600                 

รวมคาใชจาย 82,752               92,887               78,468               86,663               

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 8,910                 6,104                 6,772                 6,008                 

ดอกเบี้ยจาย 1,588                 2,269                 1,388                 1,994                 

ภาษีเงินได 8 217                    295                    217                    295                    

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 7,105                 3,540                 5,167                 3,719                 

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (917)                   85                      -                     -                     

กําไรสุทธิ 6,188                 3,625                 5,167                 3,719                 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07 0.04 0.06 0.04 

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 92,000 92,000 92,000 92,000 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2552 และ 2551 

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 6,188                 3,625                 5,167                 3,719                 

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 10,998               13,383               9,440                 10,533               

ดอกเบี้ยรับ (42)                     (12)                     (42)                     (12)                     

ดอกเบี้ยจาย 1,588                 2,269                 1,388                 1,994                 

(471)                   27                      (397)                   41                      

ภาษีเงินได 217                    295                    217                    295                    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 917                    (85)                     -                     -                     

19,395               19,502               15,773               16,570               

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 30,880               6,093                 27,507               6,792                 

สินคาคงเหลือ 827                    (3,344)                2,876                 (770)                   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,464                 2,163                 1,408                 2,022                 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 158                    -                     121                    -                     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (126)                   12                      -                     74                      

เจาหนี้การคา (26,158)              (443)                   (26,246)              (495)                   

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (621)                   (2,004)                (1,206)                (2,004)                

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น (10,355)              (3,922)                (9,477)                (5,482)                

จายภาษีเงินได (1)                       (3)                       (1)                       (3)                       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 15,463               18,054               10,755               16,704               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

42                      12                      42                      12                      

(10,257)              (3,587)                (10,139)              (3,156)                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (10,215)              (3,575)                (10,097)              (3,144)                

"สอบทานแลว"

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

ดอกเบี้ยรับ

สินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2552 และ 2551 

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (1,588)                (2,269)                (1,388)                (1,994)                

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,000)                40                      (5,000)                40                      

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (9,986)                (9,420)                (8,888)                (8,405)                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (16,574)              (11,649)              (15,276)              (10,359)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (11,326)              2,830                 (14,618)              3,201                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 25,980               20,967               24,133               17,374               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 14,654               23,797               9,515                 20,575               

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแลว"

"ยังไมไดตรวจสอบ"



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2552 และ 2551 

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุนเฉพาะ ผูถือหุน รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 92,000 27,054 7,094 44,975 171,123 18,435 189,558

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -               -                 -               3,625 3,625 (85)               3,540

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 92,000 27,054 7,094 48,600 174,748 18,350 193,098

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 92,000 27,054 8,527 63,461 191,042 16,805 207,847

กําไรสุทธิ -               -                 -               6,188 6,188 917 7,105

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2552  92,000 27,054 8,527 69,649 197,230 17,722 214,952

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

                  "สอบทานแลว"

พันบาท



         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2552 และ 2551 

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุน

และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 92,000           26,402         7,094             48,812           174,308             

กําไรสุทธิ - - - 3,719             3,719                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 92,000           26,402         7,094             52,531           178,027             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 92,000           26,402         8,527             69,113           196,042             

กําไรสุทธิ - - - 5,167             5,167                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 92,000           26,402         8,527             74,280           201,209             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

                       "สอบทานแลว"

พันบาท



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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1. ทั่วไป  
 

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

789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพยใหม (เอ็ม เอ ไอ) เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 

 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ (ถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 1 5.13)  นายมาซาฮโิต 

อิโช (ถือหุนรอยละ 13.04) Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited (ถือหุนรอยละ 10.8 1) และ Japan Asia 

Investment Co., Ltd. (ถือหุนรอยละ 7.31) 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตช้ินสวนพลาสติกและประกอบช้ินสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและ

ผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส   

 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

 

งบการเงิน ระหวางกาลนี้ จัดทําข้ึน ในรปูแบบยอและ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย  ฉบับท่ี 41 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง           

งบการเงินระหวางกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี  กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 โดยเนนการ

ใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมให ซ้ําซอนกับ ขอมูลท่ีขอมูลท่ีเคยนําเสนอรายงานนี้     

ไปแลว ดังนั้น การอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

 

งบการเงินระหวางกาลรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 มกราคม 255 2 ประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  

(รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  บริษัทยอยคือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย) ท่ีบริษัทถือหุน

รอยละ 52.67 รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

31 มกราคม 2552 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551   

 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้    

ซึ่งไดนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกลาวไวขางตน 

 

3.  รายการบัญชแีละยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือ กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  หรือสามารถควบคุม

บริษัทท้ังทางตรง และทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของ

บรษิทั   

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันประกอบดวย 

 

      สัดสวนการถือหุน 

      (รอยละ) 

      31 มกราคม  31 ตุลาคม 

ช่ือบุคคลและกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  2552  2551 

         

บรษิทั ทาพาโก โมลด  ผลิตแมพิมพและใหบริการ  บริษัทยอย  52.67  52.67 

   จาํกดั     ท่ีเกี่ยวกับแมพิมพ         

         

บริษัท พารทเนอร   ประกอบช้ินสวนพลาสติก  มีผูถือหุนและ  -  - 

   อินดัสทรีส จํากัด       กรรมการรวมกัน     

         
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 

 

 

                                                                                                                                                      13 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังนี้ 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายสินคา / รายไดคาบริการ

แมพิมพ 

 ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรข้ันตนไมแตกตางอยางเปน

สาระสําคัญระหวางการขายสินคา /ใหบริการ ให แก กิจการท่ี

เกี่ยวของกันและการขายสินคา/ใหบริการแกลูกคาอื่น 

   

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  ราคาตามตนทุนของกิจการท่ีเกี่ยวของกันบวกดวยกําไรสวนเพิ่มหรือ

หักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

   

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  ราคาตามท่ีตกลงกันเมื่อมีความจําเปนเรงดวนและไมสามารถจัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลงผลิตใน

ประเทศ 

   

รายจายคาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี 

คาลิขสิทธิ์คาท่ีปรึกษาทางการตลาด และ

รายจายคาบริการวิศวกรรม 

 คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

   

คาบรกิารออกแบบ  ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 3 1 มกราคม 255 2 และ 

2551 มีดังนี้ 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

บริษัทยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ         -          -  34  601 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ         -          -  1,851  1,168 

        

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 2,601  3,592  2,601  2,451 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ         -  1,304          -  1,304 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 487  654  405  481 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลย ี         -  1,500          -  1,500 

รายจายคาลิขสิทธิ์และคาท่ีปรึกษาทางการตลาด         

   และรายจายคาบรกิารวศิวกรรม 2,713  3,059  2,323  2,729 

คาบรกิารออกแบบ 174          -  174          - 
        

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

บริษัทยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

เจาหนี้อื่น         -          -  491  1,102 

        

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหนี้การคา 7,016  8,301  6,169  5,229 

เจาหนี้การคา 130  142  110  142 

เจาหนี้อื่น 668  1,289  668  1,263 

 

แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ยังไมถึงกําหนดชําระ 617  2,315  617  1,952 

เกินกําหนดชําระ        

- ไมเกิน 3 เดือน 4,324  4,530  4,324  3,277 

- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,075  1,456  1,228          - 

รวม 7,016  8,301  6,169  5,229 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  

 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษาทางการตลาดกับ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง คือ บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด โดยภายใตเงื่อนไขของสัญญา คูสัญญาไดตกลง

กันดังนี้ 

 

(ก) กิจการท่ีเกี่ยวของกันจะใหลิขสิทธิ์แกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการท่ีจะผลิต

ใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 

 

(ข) กิจการ ท่ีเกี่ยวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและความรู

ใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสัญญา 

 

(ค) กิจการท่ีเกี่ยวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสัญญา 

 

ภายใตเงื่อนไขในสัญญา นี้ บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปนจํานวน 

7,000,000 บาท และในปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทจะตองจายคาลิขสิทธิ์และ

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 254 6  และสามารถตออายุสัญญาไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   

เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีกฝายหนึ่งทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วนั       

กอนวันสิ้นสุดสัญญา  และเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 สัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 

2551 บริษัทไดทําการตอสัญญาใหมและมีการเปลี่ยนแปลงอายุของสัญญาใหมโดยมีอายุ 3 ป 6 เดือน และบริษัทจะตอง

จายคาสิทธิ คาความชวยเหลือดานเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และคาความชวยเหลือทางดานการตลาดในอัตรา      

รอยละ 2.875 ของมูลคาขายสินคาตามท่ีกําหนด 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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สัญญาใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม 

 

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญา บริการปรึกษาดานวิศวกรรมกับ กิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง คือ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด โดย คูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิค และถายทอดประสบการณในการ

ออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากล ใหกับบริษัทยอย  ในการนี้ บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ 

ละ 220,000 บาท สัญญานี้มีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2549 คูสัญญา

ท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเงื่อนไขบางประการในสัญญาดังกลาว ในการนี้คาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอย

ตองจายนั้นเปลี่ยนเปนเดือนละ 110,000 บาท  เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป และสัญญาดังกลาวไดสิ้นสุด

ลงเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551 อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2551 บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญาฉบับใหม        

โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 130,000 บาท สัญญานี้มีอายุ 1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2551 

เปนตนไป 

 

4. ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทมียอดลูกหนี้การคา – บริษัทอื่นคงเหลือโดยแยกตามอายุหนี้ท่ีคาง

ชําระไดดังนี้ 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 33,049  66,012  30,822  62,622 

เกินกําหนดชําระ        

- ไมเกิน 3 เดือน 6,073  2,242  5,983  2,241 

- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7  -  7  - 

รวม 39,129  68,254  36,812  64,863 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 สัดสวน  พันบาท 

 ความเปนเจาของ      รายได 

 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

บริษัท ทาพาโกโมลด จํากัด        

31 มกราคม 2552 52.67  45,000  23,700  - 

31 ตุลาคม 2551 52.67  45,000  23,700  - 
 

6. วงเงินสินเชื่อ 
 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 กลุมบริษัททําสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศบางแหงสําหรับวงเงินสินเช่ือ ดังตอไปนี้ 
 

 พันเหรียญดอลลาร   

 สหรัฐอเมริกา  พันบาท 
เงินกูยืมระยะยาว -  184,000 

เงินกูยืมระยะสั้น -  145,000 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  25,000 

เลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีทส -  20,000 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา 4,475  - 

หนังสือคํ้าประกัน -  11,000 

รวม 4,475  385,000 
 

วงเงินสินเช่ือคํ้าประกันโดย 
 

(ก) จดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และจดจํานําเครื่องจักรของกลุมบริษัท และ 
  

(ข) คํ้าประกันโดยกรรมการบริษัทบางทาน 
 

กลุมบริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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7. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง ( “สํารอง

ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

8. ภาษีเงินได 
 

บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 

2552 โดยอาศัยความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด

อตัรารษัฎากร (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2544 สําหรับโครงการแรกของบริษัท ซึ่งสิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนหมดอายุต้ังแตเดือนมิถุนายน 2550 
 

บริษัทยอยไมมีภาษีเงินไดท่ีตองจายสําหรับกําไรสุทธิเนื่องจากรายไดสวนใหญเกิดข้ึนจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสม

ยกมา 
 

9. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทนําเสนอ ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม สวนงานโดยแสดง สวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรเปน รปูแบบ

หลักในการรายงาน  โดยพิจารณาโครงสราง การบรหิารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน

การกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักสามสวน ซึ่งประกอบดวย  
 

การผลิตช้ินสวนพลาสติก :  การผลิตช้ินสวนพลาสติกและประกอบช้ินสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟา

และผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  
 

การผลิตแมพิมพ: การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

การใหบริการ: การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปลี่ยนแมพิมพฉีดพลาสติก 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 แสดงไดดังนี้ 

 

 พันบาท 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด     

 การผลิตชิ้นสวนพลาสติก  การผลิตแมพิมพ  การใหบริการ  รวม  การตัดรายการบัญชี  รวม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

รายไดจากการขายสินคา                        

   และการใหบริการ 83,395  92,143  6,055  6,002  1,990  2,027  8,045  8,029  (1,885)  (1,794)  89,555  98,378 

ตนทุนขายสินคาและ                        

   ตนทุนในการใหบริการ (62,060)  (70,053)  (3,574)  (5,199)  (970)  (996)  (4,544)  (6,195)  1,885  1,746  (64,719)  (74,502) 

กําไรข้ันตน 21,335  22,090  2,481  803  1,020  1,031  3,501  1,834        -  (48)  24,836  23,876 

คาใชจายในการขายและบริหาร                         

   และคาตอบแทนกรรมการ (16,408)  (16,610)          (1,625)  (1,775)        -        -  (18,033)  (18,385) 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา                        

   แลกเปลี่ยน – สุทธิ 1,553  (156)          261  17        -        -  1,814  (139) 

รายไดอื่น 292  684          1  68        -        -  293  752 

ดอกเบี้ยจาย (1,388)      (1,994)          (200)  (275)        -        -  (1,588)  (2,269) 

ภาษีเงินได (217)  (295)                -        -        -        -  (217)  (295) 

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนที่                        

   เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,167  3,719          1,938  (131)        -  (48)  7,105  3,540 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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สวนงานภูมิศาสตร 
 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของ

ลูกคา สินทรัพยตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 
 

ยอดขายแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 255 2 

และ 2551 แสดงไดดังนี้ 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2552  2551 

ประเทศไทย 45,142  61,856 

ประเทศสงิคโปร 25,937  23,527 

ประเทศอืน่ ๆ 18,476  12,995 

รวม 89,555  98,378 

 

10. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการออกเครื่องมือทางการเงินท่ี

เปนตราสารอนุพันธเพื่อการคา 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาระยะสั้นจํานวน 0.2 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเทา 7.7 ลานบาท) สัญญาดังกลาวขางตนจะหมดอายุภายในเดือนมีนาคม 2552 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขท่ีตกลงไวเมื่อ

ครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือและการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดาน

สินเช่ือดังกลาวและคาดวาไมมีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ีในงบดุล ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือแสดง

ไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ีในงบดุล  

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให

เพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝาย

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ

หนี้สินทางการเงิน  กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สิน

ภายใตเครื่องมือทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ การคา และลูกหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรร มเนื่องจาก

เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินลงทุนใน หุนสามัญซึ่งไมมีราคาขายในตลาด มีมูลคายุติธรรมท่ีสามารถคํานวณไดอยางมีเหตุผล โดยคํานวณจาก

สินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งประมาณการใกลเคียงกับราคาตามบัญชี 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับ

มูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินกูยืมระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 

11. ภาระผูกพัน 

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชารถยนต เปนระยะเวลาตาง ๆ กัน สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2555 กลุมบริษัทผูกพันท่ีจะตองจายคาเชา

ภายใตสัญญาดังกลาวดังนี้ 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

ภายในระยะเวลาหนึ่งป 3,723  3,971  3,267  3,467 

ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 5,247  5,999  4,827  5,489 

รวม 8,970  9,970  8,094  8,956 

 

12. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2552 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหนึ่งออกหนังสือคํ้าประกัน

บริษัทใหกับรัฐวิสาหกิจเปนจํานวนเงินรวม  3.2  ลานบาท 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 31 มกราคม 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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13. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 25 52 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป ใหแกผูถือ

หุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 13.80 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ   

ผูถือหุนไปแลว เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท คงเหลือเงินปนผล

ท่ียังไมไดจาย ในอัตรา หุนละ 0. 12 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น  11.04 ลานบาท ซึ่งจะจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 1 6 มีนาคม 

2552 

 

14. การจดัประเภท รายการใหม 
 

รายการในงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม  2551 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ การแสดง

รายการในงบการเงินของงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2552 

 

15. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2552 
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