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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552  งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและได
ตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแส  
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
2551 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน       
งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน        
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
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ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 ผลการดําเนินงานรวมและกระแส
เงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี   
31 ตุลาคม 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
 
 
 
(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
 

บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
21 ธันวาคม 2552 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551

สินทรัพย

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 39,314,890      25,980,496 25,750,574      24,132,751

ลูกหนี้การคา 

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 3,481,118        8,301,694        3,481,118        5,229,006        

   - บริษัทอ่ืน 5 60,287,204      68,253,163 55,528,700      64,862,548

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 30,606,015      36,445,843 28,669,466      34,804,638

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,559,841        2,954,100 2,382,939        2,571,574

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 136,249,068    141,935,296    115,812,797    131,600,517    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 22 3,159,560        3,318,043 2,578,560        2,700,000

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                   -                   23,700,000      23,700,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4, 8, 9 261,653,899    263,746,071 226,510,352    223,978,424

โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 1,227,020        490,741 1,208,685        338,668

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,758,452        1,458,843 594,908           594,908

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 267,798,931    269,013,698    254,592,505    251,312,000    

รวมสินทรัพย 404,047,999 410,948,994 370,405,302 382,912,517

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9, 10 80,000,000      60,000,000 70,000,000      50,000,000

เจาหนี้การคา

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 183,410           142,264           183,410           142,264           

   - บริษัทอ่ืน 38,631,439      52,561,519 38,601,134      52,394,584

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 1,105,545        1,262,575        2,908,098        2,364,523        

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 9, 11 17,063,970      35,902,862 17,063,970      32,829,954

ภาษีเงินไดคางจาย 529,769           1,111,016 529,769           1,111,016

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12 27,504,923      25,640,241 24,276,992      21,546,901

รวมหนี้สินหมุนเวียน 165,019,056    176,620,477    153,563,373    160,389,242    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 9, 11 9,040,828        26,481,754 9,040,828        26,481,754

รวมหนี้สิน 174,059,884    203,102,231    162,604,201    186,870,996    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 

   - หุนสามัญ 92,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 92,000,000      92,000,000      92,000,000      92,000,000      

   ทุนที่ออกและชําระแลว

   - หุนสามัญ 92,000,000 หุน หุนละ 1 บาท 92,000,000      92,000,000      92,000,000      92,000,000      

สวนเกินมูลคาหุน 13 27,053,848      27,053,848 26,401,790      26,401,790

กําไรสะสม

   จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 14 9,200,000        8,527,000        9,200,000        8,527,000        

   ยังไมไดจัดสรร 80,022,879      63,461,404 80,199,311      69,112,731

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 208,276,727    191,042,252    207,801,101    196,041,521    

สวนของผูถือหุนสวนนอย 21,711,388      16,804,511 -                   -                   

รวมสวนของผูถือหุน 229,988,115    207,846,763    207,801,101    196,041,521    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 404,047,999    410,948,994    370,405,302    382,912,517    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 395,239,835    427,403,649    362,054,934    401,105,113

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน - สุทธิ 804,553           -264,641 567,980           -810,923

รายไดอ่ืน 608,541           1,459,783 513,817           1,324,133

รวมรายได 396,652,929    428,598,791    363,136,731    401,618,323    

คาใชจาย 16

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4 281,082,488    315,008,727 265,489,296    294,304,782

คาใชจายในการขาย 4 16,800,376      21,426,136      16,588,750      21,223,856      

คาใชจายในการบริหาร 4 31,028,086      37,863,849 27,285,594      33,457,975

คาตอบแทนกรรมการ 25,193,805      20,610,071 22,303,016      16,490,671

รวมคาใชจาย 354,104,755    394,908,783    331,666,656    365,477,284    

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 42,548,174      33,690,008      31,470,075      36,141,039      

ตนทุนทางการเงิน 5,898,328        8,470,975 5,202,001        7,476,000

กําไรกอนภาษีเงินได 36,649,846      25,219,033      26,268,074      28,665,039      

ภาษีเงินได 17 708,494           1,410,624 708,494           1,410,624

กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 35,941,352      23,808,409      25,559,580      27,254,415      

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (4,906,877)       1,630,995 -                   -                   

กําไรสุทธิ 31,034,475      25,439,404      25,559,580      27,254,415      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.34 0.28 0.28 0.30 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2552 และ 2551

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 31,034,475      25,439,404      25,559,580      27,254,415      

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 42,019,733      46,917,392      36,778,969      38,398,255      

ดอกเบี้ยรับ (60,407)            (90,617)            (43,379)            (76,928)            

ดอกเบี้ยจาย 5,631,161        8,178,524        4,971,958        7,220,747        

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา 649,000           2,800,000        649,000           2,800,000        

211,611           383,206           211,611           746,634           

กลับรายการคาเผื่อขาดทุนจากการตัดบัญชีอากรนําเขาและ

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายที่เรียกคืนไมได -                   (779,321)          -                   (779,321)          

ภาษเีงินได 708,494           1,410,624        708,494           1,410,624        

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 4,906,877        (1,630,995)       -                   -                   

85,100,944      82,628,217      68,836,233      76,974,426      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 12,784,788      (20,674,412)     11,079,989      (16,877,819)     

สินคาคงเหลือ 5,190,828        (7,837,645)       5,486,172        (9,095,815)       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 394,259           6,374,038        188,635           6,086,437        

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 158,483           (1,440,504)       121,440           (1,427,000)       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (299,609)          (199,193)          -                   74,116             

เจาหนี้การคา (13,887,147)     15,146,821      (13,750,517)     15,295,935      

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (249,410)          (1,674,013)       451,195           (1,652,674)       

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 49,815             3,517,371        888,934           2,608,491        

จายภาษีเงินได (1,289,741)       (695,646)          (1,289,741)       (695,646)          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 87,953,210      75,145,034      72,012,340      71,290,451      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2552 และ 2551

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

60,407             90,617             43,379             76,928             

(37,714,842)     (13,050,742)     (37,205,626)     (12,602,450)     

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้น (1,207,402)       -                   (1,207,402)       -                   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (38,861,837)     (12,960,125)     (38,369,649)     (12,525,522)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (5,677,161)       (8,178,524)       (5,017,958)       (7,220,747)       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 20,000,000      (5,000,000)       20,000,000      (5,000,000)       

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (36,279,818)     (38,472,737)     (33,206,910)     (34,265,847)     

เงินปนผลจาย (13,800,000)     (5,520,000)       (13,800,000)     (5,520,000)       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (35,756,979)     (57,171,261)     (32,024,868)     (52,006,594)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ 13,334,394      5,013,648        1,617,823        6,758,335        

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 39,314,890      25,980,496      25,750,574      24,132,751      

รายการท่ีไมกระทบเงินสด

ในระหวางป 2552 และ 2551 กลุมบริษัทไดซื้อสินทรัพยถาวรเปนจํานวนเงินรวม 39.5 ลานบาท และ 21.7 ลานบาท ตามลําดับ

และจายชําระเปนเงินสดจํานวน 37.7 ลานบาท และ 13.1 ลานบาท ตามลําดับ

บาท

รับดอกเบี้ย

สินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

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

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 14 -               -                 1,433,500 -1,433,500 -                    -               -               

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

เงินปนผล 15 -               -                 -               -5,520,000 -5,520,000 -               -5,520,000

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

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 14 -               -                 673,000       (673,000)           -                    -               -               

กําไรสุทธิ -               -                 -               31,034,475        31,034,475 4,906,877 35,941,352

เงินปนผล 15 -               -                 -               (13,800,000)      -13,800,000 -               -13,800,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552  92,000,000 27,053,848 9,200,000 80,022,879 208,276,727 21,711,388 229,988,115

กําไรสะสม

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 

ทุนเรือนหุน จัดสรรเพื่อ รวมสวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 92,000,000    26,401,790  7,093,500      48,811,816    174,307,106       

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 14 -                 -              1,433,500      (1,433,500)    -                     

กําไรสุทธิ -                 -              -                27,254,415    27,254,415         

เงินปนผล 15 -                 -              -                (5,520,000)    (5,520,000)         

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

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 14 -                 -              673,000         (673,000)       -                     

กําไรสุทธิ -                 -              -                25,559,580    25,559,580         

เงินปนผล 15 -                 -              -                (13,800,000)   (13,800,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 92,000,000    26,401,790  9,200,000      80,199,311    207,801,101       

กําไรสะสม

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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1. ทั่วไป 
 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 
789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2547 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตช้ินสวนพลาสติกและประกอบช้ินสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและ
ผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส   
 
บริษัทยอยคือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย) ซึ่งบริษัทมีสัดสวนความเปนเจาของรอยละ 
52.67 บริษัทยอยดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกและใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาแมพิมพฉีด
พลาสติก 
 
2. เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย ท้ังน้ีงบการเงินน้ี
มีวัตถุประสงคท่ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ของประเทศไทยเทาน้ัน  
 
ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
 
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 12/2552 ระบุใหจัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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ในป 2552 กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหมตอไปน้ี          
ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 เรื่อง   การดอยคาของสินทรัพย  (ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เดิม) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 เรื่อง   สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก   
(ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) เดิม) 

 
การใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของกลุมบริษัท 
 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี    
ซึ่งไดนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีกลาวไวขางตน 
 

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
 
รายการท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุม    
สิ้นสุดลง 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคลองสูง  
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใชไดแยกแสดงไวในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล 
 

ลูกหน้ีการคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

ลูกหนี้การคาแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคต
ของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

กลุมบริษัทคํานวณตนทุนของสินคาโดยใชวิธีดังตอไปนี้ 
 

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน : ในราคาทุนจริง (วิธีเขากอน-ออกกอน) 
   

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต : ในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงถัวเฉลี่ย) 
 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสภาพและสถานท่ี
ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง  ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการ
ผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 
 

คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงจะถูกบันทึกข้ึนสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดวยวิธีราคาทุน 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดินแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา   
 

สินทรัพยท่ีเชา 
 

สัญญาการเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ัน ๆ เปนสวนใหญให
จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพย
ดวยราคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา หักดวย  
คาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะ
หักจากหน้ีตามสัญญาเพ่ือใชกําหนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหน้ีสินท่ีคงเหลือ  คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
งบกําไรขาดทุน 
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 

อาคาร 20 ป 
สวนปรับปรุงอาคาร 10 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 และ 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน  5 ป 
เต็นทคลังสินคา 10 ป 
 

บริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนระยะเวลา 5 ป  
 
การดอยคาของสินทรัพย 
 
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา  มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพยแตละรายการ
หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคา      
โดยการลดมูลคาของราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและรับรูในงบกําไรขาดทุน และกลุมบริษัทจะ
บันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาโดยถือเปนรายไดอื่น เมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป
หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางท่ีลดลง 
 
ประมาณการหนี้สิน 

 
การประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูก
จายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ               
ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ  ประมาณกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานวณภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน   
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วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
 
 

16 
 

การรับรูรายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาท่ีมี
นัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือ
มีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของจํานวน
รายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา   
 
บริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายแมพิมพฉีดพลาสติกในงบกําไรขาดทุนเมื่อแมพิมพดังกลาวไดมีการทดลองและ
ยอมรับโดยลูกคาวาสามารถใชในการผลิตได 
 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแกลูกคาแลว 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่นรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง  
 
เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 
รายจายทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือ
การผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงิน
บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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การใชประมาณการ 
 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ฝายบริหารมีความจําเปนตองใชประมาณ
การและขอสมมติฐานท่ีกระทบตอรายได รายจาย สินทรัพยและหนี้สิน เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของ
สินทรัพย หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดวยเหตุดังกลาว ผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริง จึงอาจแตกตางไปจากท่ี
ไดประมาณการไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีท่ีปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดบัญชีใน
ปจจุบันและอนาคต 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน   
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม 
แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ   
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เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงานและจัดหาเงิน เครื่องมือทางการเงินท่ีเปน
ตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อการคา อยางไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไขการกําหนดใหเปนเครื่องมือ
ปองกันความเส่ียงจะถือเปนรายการเพ่ือคา 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม  หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะ
วัดคาใหมในมูลคายุติธรรม   กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาใหเปนมูลคายุติธรรมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน   
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันท่ีในงบดุล   
ถามีราคาตลาด  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาด จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนาตาม
สัญญากับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันท่ีในงบดุลท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียประเภทท่ี
ใชกับธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เชน พันธบัตรรัฐบาล 

 
ภาษีเงินได 
 
กลุมบริษัทบันทึกคาใชจายภาษีเงินไดในจํานวนท่ีตองจายตามเกณฑท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร  
 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ี
ออกจําหนายแลวระหวางป (92,000,000 หุน ในป 2552 และ 2551) 
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4.  รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  หรือสามารถควบคุม
บริษัทท้ังทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของ
บริษัท   
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันประกอบดวย 
 

      สัดสวนการถือหุน 
      (รอยละ) 
ช่ือบุคคลและกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  2552  2551 
บริษัท ทาพาโก   ผลิตแมพิมพและใหบริการ  บริษัทยอย  52.67  52.67 
   โมลด จํากัด     ท่ีเกี่ยวกับแมพิมพ         
         

บริษัท พารทเนอร   ประกอบช้ินสวน  มีผูถือหุนและ  -  - 
   อินดัสทรีส จํากัด     พลาสติก     กรรมการรวมกัน     
   (จดทะเบียนใน         
   ประเทศญ่ีปุน)         
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังน้ี 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายสินคา / รายไดคาบริการ

แมพิมพ 
 ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรข้ันตนไมแตกตางอยางเปน

สาระสําคัญระหวางการขายสินคา/ใหบริการใหแกกิจการท่ี
เกี่ยวของกันและการขายสินคา/ใหบริการแกลูกคาอื่น 

   

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  ราคาตามตนทุนของกิจการท่ีเกี่ยวของกันบวกดวยกําไรสวนเพิ่มหรือ
หักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

   

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  ราคาตามท่ีตกลงกันเมื่อมีความจําเปนเรงดวนและไมสามารถจัดซ้ือ
วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลงผลิตใน
ประเทศ 
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ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
รายจายคาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี
คาลิขสิทธิ์ คาท่ีปรึกษาทางการตลาด  
และรายจายคาบริการวิศวกรรม 

 คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

   

คาธรรมเนียมจัดการและคาบริการออกแบบ  ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
 
รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีเกิดข้ึนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
บริษัทยอย        
บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        
ซื้ออุปกรณ         -         - 254 763 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ         -         - 7,615 6,569 

        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด     
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 12,271 15,343 12,104 9,839 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 5,849 5,109 5,849 5,109 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลอืง 1,809 3,308 1,659 3,064 

คาธรรมเนียมความชวยเหลอืทางเทคนิค     
   และถายทอดเทคโนโลย ี         - 4,500         - 4,500 

รายจายคาลิขสิทธิ์และคาท่ีปรึกษาทางการตลาด      
   และรายจายคาบริการวิศวกรรม 11,623 13,223 10,063 11,763 

คาธรรมเนียมจดัการและบริการออกแบบ 812 239 812 239 

     



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมดีังน้ี 

 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
บริษัทยอย        
บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        
เจาหน้ีอื่น         -          -  1,803  1,102 

        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        
ลูกหนี้การคา 3,481  8,301  3,481  5,229 

เจาหน้ีการคา 183  142  183  142 

เจาหน้ีอื่น 1,106  1,263  1,106  1,263 
 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกันแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,222  2,315  1,222  1,952 
เกินกําหนดชําระ        
- ไมเกิน 3 เดือน 2,259  4,530  2,259  3,277 
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน         -  1,456          -          - 

รวม 3,481  8,301  3,481  5,229 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  
 
เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษาทางการตลาดกับ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง คือ บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด โดยภายใตเงื่อนไขของสัญญา คูสัญญาไดตกลง
กันดังน้ี 
 
(ก) กิจการท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการท่ี        
จะผลิต ใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 
 
(ข) กิจการท่ีเกี่ยวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและความรู
ใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสัญญา และ 
 
(ค) กิจการท่ีเกี่ยวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสัญญา 
 
ภายใตเงื่อนไขในสัญญาน้ี บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปนจํานวน 
7,000,000 บาท และในปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากน้ี บริษัทจะตองจายคาลิขสิทธ์ิ
และคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขายสินคาตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2546  และสามารถตออายุสัญญาไดโดยอัตโนมัติเปนเวลา
อีก 5  ป   เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีกฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 
วันกอนวันสิ้นสุดสัญญา และเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 สัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 1 
สิงหาคม 2551 บริษัทไดทําการตอสัญญาใหมและมีการเปลี่ยนแปลงอายุของสัญญาใหมโดยมีอายุ 3 ป 6 เดือน และ
บริษัทจะตองจายคาสิทธิ คาความชวยเหลือดานเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และคาความชวยเหลือทางดาน
การตลาดในอัตรารอยละ 2.875 ของมูลคาขายสินคาตามท่ีกําหนด 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
 
 

23 
 

สัญญาใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม 
 

เม่ือวันท่ี  30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการปรึกษาดานวิศวกรรมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง คือ 
บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิคและถายทอดประสบการณในการ
ออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับบริษัทยอย ในการน้ี บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ
ละ 220,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2549 คูสัญญา
ท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเงื่อนไขบางประการในสัญญาดังกลาว ในการน้ีคาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอย
ตองจายน้ันเปลี่ยนเปนเดือนละ 110,000 บาท เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป และสัญญาดังกลาวไดสิ้นสุด
ลงเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551 อยางไรก็ตาม  เมื่อวันท่ี  1 เมษายน  2551  บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญาฉบับใหม       
โดยบริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 130,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2552  
 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทคูสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญาฉบับใหม โดยบริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปน      
รายเดือน ๆ ละ 130,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
 
5. ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น 
 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคา – บริษัทอื่นคงเหลือโดยแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระ
ไดดังน้ี 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 56,559  66,012  52,150  62,622 
เกินกําหนดชําระ        
- ไมเกิน 3 เดือน 3,728  2,242  3,379  2,241 

รวม 60,287  68,254  55,529  64,863 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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6. สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
สินคาสําเร็จรูป 12,879  14,706  11,790  14,357 
สินคาระหวางผลิต 70  258      -      - 
วัตถุดิบ  20,889  20,364  20,770  20,180 
วัสดุโรงงาน 5,676  9,377  5,017  8,527 

รวม 39,514  44,705  37,577  43,064 
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและ        

เคลื่อนไหวชา (8,908)  (8,259)  (8,908)  (8,259) 

สุทธิ 30,606  36,446  28,669  34,805 

 
7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 สัดสวน  พันบาท 
 ความเปนเจาของ      รายได 
 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 52.67  45,000  23,700  - 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 52.67  45,000  23,700  - 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
   อาคาร  เครื่องตกแตง    
  และ เครื่องจักร ติดตั้งและ  เงินมัดจําและ  
  สวนปรับปรุง และ อุปกรณ เต็นท งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน คลังสินคา กอสราง รวม 
ราคาทุน           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 21,012  74,564  384,756  8,003  999           -  489,334 
เพิ่มขึ้น           -            -  21,300  407            -            -  21,707 
โอนจัดประเภทรายการเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร           -            -            -  (1,296)            -            -  (1,296) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 21,012  74,564  406,056  7,114  999            -  509,745 
เพิ่มขึ้น           -            -  29,351  368            -  9,739  39,458 
โอน            -  (1,683)  (1,289)            -            -            -  (2,972) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 21,012  72,881  434,118  7,482  999  9,739  546,231 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม 
 พันบาท 
  อาคาร  เครื่องตกแตง    
  และ เครื่องจักร ติดตั้งและ  เงินมัดจําและ  
  สวนปรับปรุง และ อุปกรณ เต็นท งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน คลังสินคา กอสราง รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550           -  12,123  182,479  5,371  471       -  200,444 
คาเสื่อมราคาสําหรับป           -  3,836  41,352  1,224  100        -  46,512 
โอนจัดประเภทรายการเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร           -            -            -  (957)            -    (957) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551           -  15,959  223,831  5,638  571        -  245,999 
คาเสื่อมราคาสําหรับป           -  3,835  36,938  676  100        -  41,549 
โอน            -  (1,233)  (1,738)            -            -        -  (2,971) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552           -  18,561  259,031  6,314  671        -  284,577 
              
มูลคาสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 21,012  58,605  182,225  1,476  428        -  263,746 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 21,012  54,320  175,087  1,168  328  9,739  261,654 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันบาท 
   อาคาร  เครื่องตกแตง    
  และ เครื่องจักร ติดตั้งและ  เงินมัดจําและ  
  สวนปรับปรุง และ อุปกรณ เต็นท งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน คลังสินคา กอสราง รวม 
ราคาทุน           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 16,090  61,559  318,871  6,898  999            -  404,417 
เพิ่มขึ้น            -             -  20,850  400             -             -  21,250 
โอนจัดประเภทรายการเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร            -             -             -  (1,296)             -             -  (1,296) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 16,090  61,559  339,721  6,002  999             -  424,371 
เพิ่มขึ้น            -             -  28,882  353             -  9,739  38,974 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 16,090  61,559  368,603  6,355  999  9,739  463,345 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันบาท 
   อาคาร  เครื่องตกแตง    
  และ เครื่องจักร ติดตั้งและ  เงินมัดจําและ  
  สวนปรับปรุง และ อุปกรณ เต็นท งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน คลังสินคา กอสราง รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550            -  9,984  148,017  4,479  471            -  162,951 
คาเสื่อมราคาสําหรับป            -  3,078  34,103  1,118        100             -  38,399 
โอนจัดประเภทรายการเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร            -             -             -  (957)             -             -  (957) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551            -  13,062  182,120  4,640  571             -  200,393 
คาเสื่อมราคาสําหรับป            -  3,077        32,644  621        100             -  36,442 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552            -  16,139  214,764        5,261  671             -  236,835 
              
มูลคาสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 16,090  48,497  157,601  1,362  428             -  223,978 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 16,090  45,420  153,839  1,094  328  9,739  226,510 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรซ่ึงหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู ณ 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 ลานบาท 
 2552 2551 
    

งบการเงินรวม 126.5  89.4 
    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 96.6  66.6 
 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 สินทรัพยถาวรของกลุมบริษัทไดใชเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินในประเทศ
บางแหง ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 9 
 

9. วงเงินสินเชื่อ 
 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 กลุมบริษัททําสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศบางแหงสําหรับวงเงินสินเช่ือ ดังตอไปนี้ 
 

 พันเหรียญดอลลาร   
   สหรัฐอเมริกา  พันบาท 

เงินกูยืมระยะยาว -  166,000 
เงินกูยืมระยะสั้น -  155,000 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  25,000 
เลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีทส -  20,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา 4,475  - 
หนังสือคํ้าประกัน -  11,581 
รวม 4,475  377,581 
 

วงเงินสินเช่ือคํ้าประกันโดย 
 

(ก) จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของกลุมบริษัท และจดจํานําเครื่องจักรบางสวนของบริษัท และ 
  

(ข) คํ้าประกันโดยกรรมการของกลุมบริษัทบางทาน 
 

วงเงินสินเช่ือมีขอจํากัดบางประการเก่ียวกับการดํารงอัตราสวนทางการเงินและอื่น ๆ 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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10. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวยต๋ัวสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบ้ียระหวางรอยละ 4.5 ถึงรอยละ 4.9 ตอป และรอยละ 4.75 ถึงรอยละ 6.2 ตอป ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
ตามลําดับ ซึ่งคํ้าประกันโดยหลักทรัพยและกรรมการบางทานตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 9 
 
11. เงินกูยืมระยะยาว 
 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง แยกแสดงตามระยะเวลา
ครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป 17,064  35,903  17,064  32,830 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 9,041  26,482  9,041  26,482 

รวม 26,105  62,385  26,105  59,312 

 
รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวมีดังน้ี 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง        
- มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        
      ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.71 ลานบาท         
      (รวมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม         
      ข้ันตํ่า*) สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552 2,069  10,249  2,069  10,249 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
- มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        
      ไมตํ่ากวาเดือนละ 1.0 ลานบาท         
      (รวมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม         
      ข้ันตํ่า*) สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2553  3,833  15,310  3,833  15,310 
        

- มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        
      ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.99 ลานบาท         
      (รวมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม         
      ข้ันตํ่า*) สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2554  20,203  30,756  20,203  30,756 
        

- มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        
      ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.53 ลานบาท         
      (รวมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม         
      ข้ันตํ่า*) สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2552     -  2,997      -  2,997 
        

- มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        
      ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.38 ลานบาท         
      (รวมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม         
      ข้ันตํ่า*) สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2552     -  3,073      -      - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 26,105  62,385  26,105  59,312 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 17,064  35,903  17,064  32,830 

สุทธิ 9,041  26,482  9,041  26,482 
 

* ดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันตํ่าลบรอยละ 1 ถึงรอยละ 1.5 ตอปในระหวางเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน
ธันวาคม 2553 
 
เงินกูยืมดังกลาวขางตนคํ้าประกันโดยหลักทรพัยและกรรมการบางทานตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 9 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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12. คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
เจาหน้ีซื้อสินทรัพยถาวร 11,524   9,679   11,524  9,653  
เงินเดือน คาแรงและโบนัสคางจาย 12,303   9,294   10,486  8,179  
เงินมัดจํารับลวงหนา 420   1,995          -         - 
อื่น ๆ 3,258  4,672   2,267  3,715  
รวม 27,505  25,640  24,277  21,547 

 
13. สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคา
หุนท่ีจดทะเบียนไว  บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชีทุนสํารองน้ีจะนําไป
จายเปนเงินปนผลไมได  
 
14. สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาว
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
15. เงินปนผล 

 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําปใหแก         
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 5.52 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหกับผูถือหุนไปแลว เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 2.76 ลานบาท คงเหลือ
เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 2.76 ลานบาท ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 17 มีนาคม 2551 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําปใหแก         
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 13.80 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหกับผูถือหุนไปแลว เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 2.76 ลานบาท คงเหลือ
เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.12 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 11.04 ลานบาท ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 16 มีนาคม 2552 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ    
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 2.76 ลานบาท โดยจายใหกับผูถือหุนในวันท่ี 10 สิงหาคม 2552 
 
16. คาใชจายตามลกัษณะ 
 
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ          5,191          (7,838)           5,486          (9,096) 
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 161,639       195,382        155,954        190,277  
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่น     
   ของพนักงาน        92,234         91,183          79,211          77,292  
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        42,020        46,917          36,779          38,398  
รายจายคาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง     
   เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี คาลิขสิทธิ์        
   คาท่ีปรึกษาทางการตลาดและรายจาย        
   คาบริการวิศวกรรม        11,623         17,723          10,063          16,263  
คาไฟฟา          9,244           9,687            7,524            7,889  
คาขนสง          6,710           9,373            6,498            9,171  
คาซอมแซมและบํารุงรักษา          3,396           3,221          10,354            9,223  

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
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17. ภาษีเงินได 
 
บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 
2551 โดยอาศัยความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 387) พ.ศ. 2544 สําหรับโครงการแรกของบริษัท ซึ่งสิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2550 
 
บริษัทยอยไมมีภาษีเงินไดท่ีตองจายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2552 เนื่องจากรายไดสวนใหญ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนซ่ึงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
สามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา 
 
18. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตรเปนรูปแบบ
หลักในการรายงาน โดยพิจารณาโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑใน
การกําหนดสวนงาน 
 
สวนงานธุรกิจ 

 
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทประกอบดวย  
 
การผลิตช้ินสวนพลาสติก :  การผลิตช้ินสวนพลาสติกและประกอบช้ินสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟา

และผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  
 
การผลิตแมพิมพ: การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 
 
การใหบริการ: การใหบริการซอมแซม บํารุงรกัษาและปรับเปลี่ยนแมพิมพฉีดพลาสติก 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 แสดงไดดังนี้ 
 
 พันบาท 
 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด   
 การผลิตชิน้สวนพลาสติก การผลิตแมพิมพ การใหบริการ รวม การตัดรายการบญัช ี รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 2552  2551 2552  2551 2552  2551 
รายไดจากการขายสินคา             
   และการใหบริการ 362,055 401,105  31,288  24,796  9,766  9,076  41,054  33,872  (7,869)  (7,573)  395,240 427,404 
ตนทุนขายสินคาและ                     
   ตนทุนการใหบริการ (265,489) (294,305)  (18,627)  (22,693)  (4,850)  (5,535)  (23,477)  (28,228)  7,883  7,524  (281,083) (315,009) 
กําไรขั้นตน 96,566 106,800  12,661  2,103  4,916  3,541  17,577  5,644  14  (49)  114,157 112,395 

คาใชจายในการขายและบริหาร                
   และคาตอบแทนกรรมการ (66,177) (71,172)     (6,845)  (8,728)  -  -  (73,022) (79,900) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา                 
   แลกเปลี่ยน – สุทธิ 568 (811)     236  546  -  -  804 (265) 
รายไดอื่น 513 1,324     95  136  -  -  608 1,460 
ตนทุนทางการเงิน (5,202) (7,476)     (696)  (995)  -  -  (5,898) (8,471) 
ภาษีเงินได (708) (1,411)     -  -  -  -  (708) (1,411) 
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนที่                 
   เปนของผูถือหุนสวนนอย 25,560 27,254     10,367  (3,397)  14  (49)  35,941 23,808 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 
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สวนงานภูมิศาสตร 
 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของ
ลูกคา  
 

ยอดขายของกลุมบริษัทแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
2552 และ 2551 แสดงไดดังน้ี 
 

 พันบาท 
 2552  2551 
ประเทศไทย 185,459 280,413 
ประเทศสิงคโปร 115,200 105,089 
ประเทศอื่น ๆ 94,581 41,902 
รวม 395,240 427,404 

 
19. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตช้ินสวนพลาสติกสําหรับอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็คโทรนิคส และบริษัทยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ 
เชน 
 

(ก) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปน
ระยะเวลาสาม (3) ป ถึงเจ็ด (7) ป นับต้ังแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบพาณิชยกิจจนถึงป 2558 สําหรับ
บริษัท และระยะเวลาแปด (8) ป นับต้ังแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบพาณิชยกิจจนถึงป 2554 สําหรับ
บริษัทยอย 

 

(ข) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรท่ีนําเขาซ่ึงจําเปนตองใชในการผลิตตามท่ีคณะกรรมการสงเสริม     
การลงทุนพิจารณาอนุมัติ และ 

 
(ค) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุท่ีนําเขาเพ่ือใชในการผลิตและสงออกตามท่ีคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
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(ง) ไดรับอนุญาตใหหักรายไดในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของบริษัทท่ี
เพิ่มข้ึนจากการสงออกเปนระยะเวลาสิบ (10) ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการสงเสริมสําหรับ
โครงการแรกของบริษัท ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2553  

 
ในฐานะท่ีเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามท่ีระบุไวใน
บัตรสงเสริมอยางเครงครัด 
 
รายไดของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2551 จําแนกตามธุรกิจท่ีไดรับ
การสงเสริมการลงทุนและธุรกิจท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนดังน้ี 
 

 พันบาท 
 2552  2551 
 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   
 ไดรับ  ไมไดรับ    ไดรับ  ไมไดรับ   
 การสงเสริม  การสงเสริม  รวม  การสงเสริม  การสงเสริม  รวม 
รายไดจากการขาย            
     ตางประเทศ 178,314  31,467  209,781  124,342  25,077  149,419 
     ในประเทศ 129,433  22,841  152,274  198,522  53,164  251,686 
รวม 307,747  54,308  362,055  322,864  78,241  401,105 

 
20. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการออกเครื่องมือทางการเงิน
ท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการคา 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือ ขายและคาใชจายอื่นท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศ  
 
ณ วันท่ี 31ตุลาคม 2552 กลุมบริษัทไมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา โดยยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีครบกําหนดภายในหนึ่งปท่ีไมไดประกันความเส่ียงมีดังน้ี  
 

 พัน 
 สินทรัพย  หนี้สิน 

    
เงินเยน 9,591    23,846 
เงินเหรียญสหรฐัอเมริกา 320       - 
 
ผูบริหารเช่ือวาความเส่ียงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวมีนอย 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกบริษัทตามเงื่อนไขท่ีตกลงไวเมื่อ
ครบกําหนด 
 
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือและการควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือ และคาดวาไมมีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ณ 
วันท่ีในงบดุล ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ีใน  
งบดุล  
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน  กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชําระ
หนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงไมมีราคาขายในตลาด มีมูลคายุติธรรมท่ีสามารถคํานวณไดอยางมีเหตุผล โดยคํานวณจาก
สินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งประมาณการใกลเคียงกับราคาตามบัญชี 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นมีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
เงินกูยืมระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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21. ภาระผูกพัน 
 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 
 
(ก) บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางโรงงานเปนจํานวนเงิน 37.3 ลานบาท 
 
(ข) กลุมบริษัทมีสัญญาเชารถยนตหลายฉบับ เปนระยะเวลาตาง ๆ กัน สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2556 กลุมบริษัทผูกพันท่ี

จะตองจายคาเชาภายใตสัญญาดังกลาวดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ภายในระยะเวลาหน่ึงป 4,401  3,971  3,897  3,467 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 5,832  5,999  5,682  5,489 

รวม 10,233  9,970  9,579  8,956 

 
22. หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 
ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2552 กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหน่ึงออกหนังสือคํ้าประกัน
กลุมบริษัทใหกับหนวยงานราชการแหงหน่ึงและรัฐวิสาหกิจแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินรวม 3.2 ลานบาท 
 
23. การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินของป 2551 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินของป 
2552 
 
24. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2552 




