
                                                                                                                                                        

 

 

 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2552 

และรายงานการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552  งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 เมษายน 2552  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 255 2  ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย     และไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 30 

เมษายน 2552 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2552  งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 255 2 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด 

(มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี           

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา    งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2551  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ     

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2551 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และ     

บริษัทยอย และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2551 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2551 ของบริษัท          

ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลรวมของบริษัท ทาพาโก 

จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอยและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  สําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2551  ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนและไดเสนอรายงานลงวันท่ี 1 2 

มิถนุายน 2551  วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี   

ท่ีรับรองท่ัวไป 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงิน ระหวางกาลแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จ จรงิอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม   การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ

วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชือ่ม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่บัรอง

ท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
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ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน ระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการสาํหรบังวดสาม

เดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน  2552 ดังกลาวขางตนไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี       

ท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 ของบรษิทั  ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

และบรษิทัยอย และของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนซึ่งไดแสดงความเห็นไว

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

นํามา แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงิน ท่ีไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใช

วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 

 

 

 

 

(นายเมธี  รตันศรเีมธา) 

ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบียน 3425 
 

บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
กรงุเทพมหานคร 
13 มิถนุายน 2552 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 และ 31 ตุลาคม 2551

สินทรัพย

30 เมษายน 2552 31 ตุลาคม 2551 30 เมษายน 2552 31 ตุลาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 23,038              25,980              17,308              24,133              

ลูกหนี้การคา 

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 4,230                8,301                4,050                5,229                

   - บริษัทอื่น 4 40,390              68,254              36,347              64,863              

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 33,310              36,446              30,970              34,805              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,480                2,954                1,262                2,571                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 102,448            141,935            89,937              131,601            

สินทรัพยไมหมุนเวียน

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

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                    -                    23,700              23,700              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 249,111            263,746            211,879            223,978            

โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 1,116                491                   1,050                339                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,623                1,459                595                   595                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 255,010            269,014            239,803            251,312            

รวมสินทรัพย 357,458 410,949 329,740 382,913

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 และ 31 ตุลาคม 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

30 เมษายน 2552 31 ตุลาคม 2551 30 เมษายน 2552 31 ตุลาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 75,000              60,000              65,000              50,000              

เจาหนี้การคา

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 102                   142                   102                   142                   

   - บริษัทอื่น 27,471              52,562              27,286              52,395              

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 651                   1,289                1,524                2,365                

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 27,583              35,903              26,726              32,830              

ภาษีเงินไดคางจาย 230                   1,111                230                   1,111                

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,780                25,613              3,531                21,546              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 135,817            176,620            124,399            160,389            

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 6 14,738              26,482              14,738              26,482              

รวมหนี้สิน 150,555            203,102            139,137            186,871            

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 และ 31 ตุลาคม 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

30 เมษายน 2552 31 ตุลาคม 2551 30 เมษายน 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

   จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 7 8,527                8,527                8,527                8,527                

   ยังไมไดจัดสรร 60,390              63,461              63,674              69,113              

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 187,971            191,042            190,603            196,042            

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18,932              16,805              -                    -                    

รวมสวนของผูถือหุน 206,903            207,847            190,603            196,042            

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 357,458            410,949            329,740            382,913            

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3 81,873              90,958              71,865              81,126              

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (402)                  (173)                  (380)                  (127)                  

รายไดอื่น (70)                    62                     (107)                  38                     

รวมรายได 81,401              90,847              71,378              81,037              

คาใชจาย 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 3 59,067              69,757              53,436              61,877              

คาใชจายในการขาย 2,885                3,890                2,885                3,890                

คาใชจายในการบริหาร 3 9,019                9,720                8,023                8,039                

คาตอบแทนกรรมการ 6,049                5,207                5,402                4,060                

รวมคาใชจาย 77,020              88,574              69,746              77,866              

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 4,381                2,273                1,632                3,171                

ตนทุนทางการเงิน 1,484                2,142                1,292                1,900                

กําไรกอนภาษีเงินได 2,897                131                   340                   1,271                

ภาษีเงินได 9 (94)                    73                     (94)                    73                     

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,991                58                     434                   1,198                

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (1,210)               537                   -                    -                    

กําไรสุทธิ 1,781                595                   434                   1,198                

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 0.01 0.00 0.01 

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

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3 171,428            189,336            155,260            173,269            

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 1,412                (312)                  1,173                (283)                  

รายไดอื่น 223                   814                   185                   722                   

รวมรายได 173,063            189,838            156,618            173,708            

คาใชจาย 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 3 123,786            144,259            115,496            131,930            

คาใชจายในการขาย 6,240                8,631                6,240                8,631                

คาใชจายในการบริหาร 3 17,773              18,529              15,871              16,231              

คาตอบแทนกรรมการ 11,899              9,954                10,542              7,660                

รวมคาใชจาย 159,698            181,373            148,149            164,452            

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 13,365              8,465                8,469                9,256                

ตนทุนทางการเงิน 3,146                4,499                2,745                3,971                

กําไรกอนภาษีเงินได 10,219              3,966                5,724                5,285                

ภาษีเงินได 9 123                   368                   123                   368                   

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 10,096              3,598                5,601                4,917                

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (2,127)               622                   -                    -                    

กําไรสุทธิ 7,969                4,220                5,601                4,917                

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.09 0.05 0.06 0.05 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแลว"

"ยังไมไดตรวจสอบ"

พันบาท
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 2551 

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 7,969                4,220                5,601                4,917                

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 20,831              24,615              18,070              19,558              

ดอกเบี้ยรับ -                    (18)                    -                    (18)                    

ดอกเบี้ยจาย 3,003                4,346                2,621                3,834                

156                   (98)                    156                   (53)                    

ภาษีเงินได 123                   368                   123                   368                   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,127                (622)                  -                    -                    

34,209              32,811              26,571              28,606              

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 31,778              10,731              29,538              12,570              

สินคาคงเหลือ 3,136                (1,695)               3,835                (1,256)               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,474                4,515                1,309                4,265                

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 158                   -                    121                   -                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (164)                  (45)                    -                    74                     

เจาหนี้การคา (25,130)             (6,772)               (25,148)             (6,625)               

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (638)                  (955)                  (841)                  (1,410)               

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น (11,154)             (6,331)               (8,336)               (5,151)               

จายภาษีเงินได (1,004)               (473)                  (1,004)               (473)                  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 32,665              31,786              26,045              30,600              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-                    18                     -                       18                     

(15,789)             (5,552)               (15,650)             (5,085)               

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น (711)                  -                    (711)                  -                    

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (16,500)             (5,534)               (16,361)             (5,067)               

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแลว"

พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม 

ดอกเบี้ยรับ

สินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 2551 

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (3,003)               (4,346)               (2,621)               (3,834)               

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,000              (5,000)               15,000              (5,000)               

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (20,064)             (19,020)             (17,848)             (16,953)             

เงินปนผลจาย (11,040)             (2,760)               (11,040)             (2,760)               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (19,107)             (31,126)             (16,509)             (28,547)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (2,942)               (4,874)               (6,825)               (3,014)               

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 23,038              16,093              17,308              14,360              

"ยังไมไดตรวจสอบ"

พันบาท

"สอบทานแลว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 2551 

ทุนเรือนหุน จัดสรรเพื่อ รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุนเฉพาะ ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ 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 -               -                 -               4,220 4,220 (622)             3,598

เงินปนผล 8 -               -                 -               -2,760 -2,760 -               -2,760

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 92,000 27,054 7,094 46,435 172,583 17,813 190,396

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

กําไรสุทธิ -               -                 -               7,969                 7,969 2,127 10,096

เงินปนผล 8 -               -                 -               (11,040)             -11,040 -               -11,040

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2552  92,000 27,054 8,527 60,390 187,971 18,932 206,903

กําไรสะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

                  "สอบทานแลว"

พันบาท
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 2551 

ทุนเรือนหุน จัดสรรเพื่อ รวมสวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท

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

กําไรสุทธิ -                 -              -                4,917             4,917                 

เงินปนผล 8 -                 -              -                (2,760)           (2,760)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 92,000           26,402         7,094             50,969           176,465             

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

กําไรสุทธิ -                 -              -                5,601             5,601                 

เงินปนผล 8 -                 -              -                (11,040)         (11,040)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 92,000           26,402         8,527             63,674           190,603             

กําไรสะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

                       "สอบทานแลว"

พันบาท



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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1. ทั่วไป  
 

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

789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี  2 ธันวาคม 2547 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและ

ผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส   

 

2. เกณฑการจัดทาํงบการเงินระหวางกาล 

 

งบการเงิน ระหวางกาลน้ี จัดทําขึ้น ในรปูแบบยอและ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย  ฉบับท่ี 41 (ปรบัปรงุ 2550) เรื่อง           

งบการเงินระหวางกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี  กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  และตามหลักการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 โดยเนนการ

ใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมให ซ้ําซอนกับ ขอมูลท่ีขอมูลท่ีเคยนําเสนอรายงานน้ี     

ไปแลว ดังน้ัน การอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

 

งบการเงินระหวางกาลรวมของบรษิทั ประกอบดวยงบการเงินของบรษิทัและบรษิทัยอย  (รวมกันเรยีกวา “กลุมบริษัท”)  

บรษิทัยอย คือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 52. 67 รายกา รท่ีมี

นัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและ        

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2552 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551   

 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี    

ซึ่งไดนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกลาวไวขางตน 

 

3.  รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือ กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  หรือสามารถควบคุม

บริษัทท้ังทางตรง และทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของ

บรษิทั   

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันประกอบดวย 

 

      สัดสวนการถือหุน 

      (รอยละ) 

      30 เมษายน  31 ตุลาคม 

ชื่อบุคคลและกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสมัพนัธ  2552  2551 

         

บรษิทั ทาพาโก โมลด  ผลิตแมพิมพและใหบริการ  บรษิทัยอย  52.67  52.67 

   จํากัด     ท่ีเก่ียวกับแมพิมพ         

         

บริษัท พารทเนอร   ประกอบชิ้นสวนพลาสติก  มีผูถือหุนและ  -  - 

   อินดัสทรีส จํากัด       กรรมการรวมกัน     

         
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังน้ี 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายสินคา / รายไดคาบริการ

แมพิมพ 

 ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตนไมแตกตางอยางเปน

สาระสําคัญระหวางการขายสินคา /ใหบรกิาร ให แก กิจการท่ี

เก่ียวของกันและการขายสินคา/ใหบริการแกลูกคาอ่ืน 

   

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  ราคาตามตนทุนของกิจการท่ีเก่ียวของกันบวกดวยกําไรสวนเพิ่มหรือ

หักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

   

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  ราคาตามท่ีตกลงกันเม่ือมีความจําเปนเรงดวนและไมสามารถจัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลงผลิตใน

ประเทศ 

   

รายจายคาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี

คาลิขสิทธ์ิคาท่ีปรึกษาทางการตลาด  

และรายจายคาบริการวิศวกรรม 

 คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

   

คาบรกิารออกแบบ  ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดขึ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 255 2 และ 

2551 มีดังน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

บรษิทัยอย        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ         -          -  41  30 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ         -          -  1,231  852 

        

กิจการท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 2,651  2,745  2,483  1,183 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 1,673  1,804  1,673  1,804 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 303  938  300  923 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี         -  1,500          -  1,500 

รายจายคาลิขสิทธ์ิและคาท่ีปรึกษาทางการตลาด         

   และรายจายคาบริการวิศวกรรม 2,386  2,786  1,996  2,436 

คาบรกิารออกแบบ 211          -  211          - 

        

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดขึ้นสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 255 2 และ 

2551 มีดังน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

บรษิทัยอย        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ         -          -  75  631 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ         -          -  3,082  2,020 

        

กิจการท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 5,252  6,337  5,084  3,634 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 1,673  3,108  1,673  3,108 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 790  1,592  705  1,404 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี         -  3,000          -  3,000 

รายจายคาลิขสิทธ์ิและคาท่ีปรึกษาทางการตลาด         

   และรายจายคาบริการวิศวกรรม 5,099  5,845  4,319  5,165 

คาบรกิารออกแบบ 385          -  385          - 

        

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 

 

 

                                                                                                                                                      17 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 31 ตุลาคม 2551 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

บรษิทัยอย        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

เจาหน้ีอ่ืน         -          -  873  1,102 

        

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหน้ีการคา 4,230  8,301  4,050  5,229 

เจาหน้ีการคา 102  142  102  142 

เจาหน้ีอ่ืน 651  1,289  651  1,263 

 

แยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,987  2,315  1,808  1,952 

เกินกําหนดชําระ        

- ไมเกิน 3 เดือน 2,243  4,530  2,242  3,277 

- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน         -  1,456               -          - 

รวม 4,230  8,301  4,050  5,229 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  

 

เม่ือวันท่ี 1 สงิหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษาทางการตลาดกับ

กิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง คือ บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด โดยภายใตเง่ือนไขของสัญญา คูสัญญาไดตกลง

กันดังน้ี 

 

(ก) กิจการท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธ์ิตอในการท่ีจะผลิต

ใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 

 

(ข) กิจการ ท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและความรู

ใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสญัญา และ 

 

(ค) กิจการท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสญัญา 

 

ภายใตเง่ือนไขในสัญญา น้ี บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปนจํานวน 

7,000,000 บาท และในปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากน้ี บริษัทจะตองจายคาลิขสิทธ์ิและ

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 254 6  และสามารถตออายุสัญญาไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   

เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีกฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน       

กอนวันสิ้นสุดสัญญา  และเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 สัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 1 สงิหาคม 

2551 บริษัทไดทําการตอสัญญาใหมและมีการเปล่ียนแปลงอายุของสัญญาใหมโดยมีอายุ 3 ป 6 เดือน และบริษัทจะตอง

จายคาสิทธิ คาความชวยเหลือดานเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และคาความชวยเหลือทางดานการตลาดในอัตรา      

รอยละ 2.875 ของมูลคาขายสินคาตามท่ีกําหนด 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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สัญญาใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม 

 

เม่ือวันท่ี  30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญา บรกิารปรกึษาดานวิศวกรรมกับ กิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง คือ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด โดย คูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิค และถายทอดประสบการณในการ

ออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากล ใหกับบรษิทัยอย  ในการน้ี บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ 

ละ 220,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2549 คูสัญญา

ท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเง่ือนไขบางประการในสัญญาดังกลาว ในการน้ีคาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอย

ตองจายน้ันเปล่ียนเปนเดือนละ 110,000 บาท  เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป และสัญญาดังกลาวไดสิ้นสุด

ลงเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2551 อยางไรก็ตาม   เม่ือวันท่ี   1 เมษายน  2551  บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญาฉบับใหม       

โดยบริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 130,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552  

 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญาฉบับใหม โดยบริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปน      

รายเดือน ๆ ละ 130,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553  

 

4. ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา – บริษัทอ่ืนคงเหลือโดยแยกตามอายุหน้ีท่ีคาง

ชําระไดดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 36,557  66,012  33,167  62,622 

เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 3,833  2,242  3,180  2,241 

รวม 40,390  68,254  36,347  64,863 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 สัดสวน  พันบาท 

 ความเปนเจาของ      รายได 

 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

บริษัท ทาพาโกโมลด จํากัด        

30 เมษายน 2552 52.67  45,000  23,700  - 

31 ตุลาคม 2551 52.67  45,000  23,700  - 

 

6. วงเงินสินเช่ือ 
 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552 กลุมบริษัททําสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศบางแหงสําหรับวงเงินสินเชื่อ ดังตอไปน้ี 
 

 พันเหรียญดอลลาร   

 สหรัฐอเมริกา  พันบาท 
เงินกูยืมระยะยาว -  184,000 

เงินกูยืมระยะสั้น -  155,000 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  25,000 

เลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีทส -  20,000 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา 4,475  - 

หนังสือค้ําประกัน -  11,000 

รวม 4,475  395,000 

 

วงเงินสินเชื่อค้ําประกันโดย 
 

(ก) จดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และจดจํานําเครื่องจักรของกลุมบริษัท และ 
  

(ข) ค้ําประกันโดยกรรมการบริษัทบางทาน 
 

กลุมบริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 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 เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

8. เงินปนผล 

 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพนัธ 25 51 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป ใหแกผูถือ

หุนในอัตรา หุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 5.52 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ    

ผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท คงเหลือเงินปนผล

ในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 2.76 ลานบาท ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 17 มีนาคม 2551 

 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพนัธ 25 52 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป ใหแกผูถือ

หุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 13.80 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ   

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

ในอัตราหุนละ 0.12 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 11.04 ลานบาท ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 16 มีนาคม 2552 

 

9. ภาษีเงินได 
 

บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2552 

โดยอาศัยความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวยการลดอัตรา

รษัฎากร (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2544 สําหรับโครงการแรกของบริษัท ซึ่งสิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนหมดอายุต้ังแตเดือนมิถุนายน 2550 
 

บริษัทยอยไมมีภาษีเงินไดท่ีตองจายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2552 เน่ืองจากรายได

สวนใหญเกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

และสามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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10. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  
 

กลุมบริษัทนําเสนอ ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม สวนงานโดยแสดง สวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรเปน รปูแบบ

หลักในการรายงาน  โดยพิจารณาโครงสราง การบริหารและ การรายงานทางการเงินภายในของกลุมบรษิทัเปนเกณฑใน

การกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธรุกจิ 

 

ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทประกอบดวย  
 

การผลิตชิ้นสวนพลาสติก :  การผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟา

และผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  
 

การผลิตแมพิมพ: การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 
 

การใหบรกิาร: การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปล่ียนแมพิมพฉีดพลาสติก 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 แสดงไดดังน้ี 

 

 พันบาท 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด     

 การผลิตชิ้นสวนพลาสติก  การผลติแมพมิพ  การใหบริการ  รวม  การตัดรายการบัญชี  รวม 

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

รายไดจากการขายสินคา                        

   และการใหบริการ 155,260  173,269  15,651  15,090  3,674  3,682  19,325  18,772  (3,157)  (2,705)  171,428  189,336 

ตนทุนขายสินคาและ                        

   ตนทุนการใหบริการ (115,496)  (131,930)  (9,742)  (13,307)  (1,705)  (1,680)  (11,447)  (14,987)  3,157  2,658  (123,786)  (144,259) 

กําไรขั้นตน 39,764  41,339  5,909  1,783  1,969  2,002  7,878  3,785  -  (47)  47,642  45,077 

คาใชจายในการขายและบริหาร                         

   และคาตอบแทนกรรมการ (32,653)  (32,522)          (3,259)  (4,592)  -  -  (35,912)  (37,114) 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา                        

   แลกเปลี่ยน – สุทธิ 1,173  (283)          239  (29)  -  -  1,412  (312) 

รายไดอื่น 185  722          38  92  -  -  223  814 

ตนทุนทางการเงิน (2,745)  (3,971)          (401)  (528)  -  -  (3,146)  (4,499) 

ภาษีเงินได (123)  (368)          -  -  -  -  (123)  (368) 

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนท่ี                        

   เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,601  4,917          4,495  (1,272)  -  (47)  10,096  3,598 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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สวนงานภูมศิาสตร 
 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของ

ลูกคา  
 

ยอดขายของกลุมบริษัทแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคาสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

เมษายน 2552 และ 2551 แสดงไดดังน้ี 

 

 พันบาท 

 2552  2551 

ประเทศไทย 82,828  105,807 

ประเทศสิงคโปร 51,173  44,970 

ประเทศอ่ืน ๆ 37,427  38,559 

รวม 171,428  189,336 

 

11. เครือ่งมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการออกเครื่องมือทางการเงินท่ี

เปนตราสารอนุพันธเพื่อการคา 

 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเม่ือ

ครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อและการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดาน

สินเชื่อดังกลาวและคาดวาไมมีความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ีในงบดุล ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อแสดง

ไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ีในงบดุล  

 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให

เพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝาย

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน  กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชําระหน้ีสิน

ภายใตเครื่องมือทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี การคา และลูกหน้ีอ่ืน มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรร มเน่ืองจาก

เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินลงทุนใน หุนทุนซึ่งไมมีราคาขายในตลาด มีมูลคายุติธรรมท่ีสามารถคํานวณไดอยางมีเหตุผล โดยคํานวณจาก

สินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งประมาณการใกลเคียงกับราคาตามบัญชี 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 

วันท่ี 30 เมษายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 

และวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนมีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับ

มูลคายุติธรรม เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินกูยืมระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 

12. ภาระผูกพัน 

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชารถยนต เปนระยะเวลาตาง ๆ กัน สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2555 กลุมบริษัทผูกพันท่ีจะตองจายคาเชา

ภายใตสัญญาดังกลาวดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2552  2551  2552  2551 

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 3,942  3,971  3,534  3,467 

ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 4,495  5,999  4,165  5,489 

รวม 8,437  9,970  7,699  8,956 

 

13. หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหน่ึงออกหนังสือค้ําประกันบริษัท

ใหกับหนวยงานราชการแหงหน่ึงและรัฐวิสาหกิจแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินรวม 3.2 ลานบาท 

 

14. การจัดประเภท รายการใหม 

 

รายการในงบการเงิน ป 2551 และงบการเงินระหวางกาลของงวด 2551 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ

การแสดงรายการในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2552 

 

15. การอนุมตังิบการเงินระหวางกาล 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 13 มิถนุายน 2552 
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