
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงิน 

และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 เมษายน 2550 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม และงบดุลเฉพาะ กิจการ  ณ วันท่ี 30 เมษายน  2550 งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไร

ขาดทุนเฉพาะ กิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

เฉพาะ กิจการ  และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะ กิจการ  สําหรับงวด สามเดือนและงวด หกเดือน

สิ้นสุดวันเดียวกันของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเ หลาน้ี      

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ ขาพเจา  งบกําไรขาดทุนรวม

และงบกําไรขาดทุนของบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู

ถือหุนของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดของบริษัท สําหรับงวดสา มเดือนและหกเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 เมษายน 2549 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

ตามลําดับ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งไดเสนอรายงานลงวันท่ี 9 มิถนุายน 2549 วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบ

การเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 2 งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2549 ไดรับ

การปรบัปรงุใหมอนัเปนผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย การบัญชีเก่ียวกับเงินล งทุนในบริษัทยอย จากวิธีสวนไดเสีย

เปนวิธีราคาทุนและเรียกชื่อใหมวา “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ขาพเจาไดสอบทานรายการปรับปรุงดังกลาวของบริษัท

แลว และไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวารายการปรับปรุงดังกลาวไมเหมาะสมและไมไดปรับปรุงโดยถูกตอง 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอ บถามบุคลากรของกิจการและ               

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชือ่ม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี           

ท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
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ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินของบรษิทั สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งไดแสดงความเห็น

อยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 และตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข อ 2     

งบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ไดรับการปรับปรุงใหมอันเปนผลจากการ เปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและเรียกชื่อใหมวา “งบการเงิน

เฉพาะกิจการ ” ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใชกับการปรับปรุงงบการเงินป 2549 ใหมและขาพเจาเห็นวา

รายการปรบัปรงุดงักลาวของบรษิทัมีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินดังกลาวขางตน 

 

โดยท่ีไมไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 บริษัทไดมีหนังสือ 

เพื่อขอผอนผันการขยายเวลาการยื่นแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับการสงเสริมการ

ลงทุนโครงการท่ีสองของบรษิทั ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

 

 

(นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย)     

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรงุเทพมหานคร 

12 มิถนุายน 2550 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 และ 31 ตุลาคม 2549

30 เมษายน 2550

  

2549 30 เมษายน 2550

  

2549

สินทรัพย หมายเหตุ ตรวจสอบ) ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,225 17,825 18,465 11,374

ลูกหนี้การคา 3, 4 48,945 55,987 47,293 52,064

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 -                     -                 -                     1,151

สินคาคงเหลือ 39,334 34,039 35,094 30,471

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3 5,523 7,430 5,063 6,470

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 118,027 115,281 105,915 101,530

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช 15 2,345 2,329 1,764 1,747

เงินลงทุนในบริษัทยอย 2, 3, 5 -                     -                 23,700 23,700

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 290,678 306,732 248,426 262,744

สินทรัพยไมมีตัวตน 844 1,127 -                     -                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,149 668 668 668

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 295,016 310,856 274,558 288,859

รวมสินทรัพย 413,043 426,137 380,473 390,389

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 และ 31 ตุลาคม 2549

30 เมษายน 2550

  

2549 30 เมษายน 2550

  

2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ ตรวจสอบ) ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 6 50,000 52,951 50,000 52,951

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

              งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

              งบการเงินรวม

(พันบาท)
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เจาหนี้การคา 3, 7 43,545 39,441 43,099 39,250

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 35,154 31,983 31,154 24,666

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป                   - 49                     - 48

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 10,794 44,847 7,955 41,971

รวมหนี้สินหมุนเวียน 139,493 169,271 132,208 158,886

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8 83,496 57,028 78,243 53,220

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 83,496 57,028 78,243 53,220

รวมหนี้สิน 222,989 226,299 210,451 212,106

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 9

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

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

สวนเกินทุน

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

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 6,794 6,794 6,794 6,794

   ยังไมไดจัดสรร 43,689 52,571 44,826 53,087

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 169,537 178,419 170,022 178,283

สวนของผูถือหุนสวนนอย 20,517 21,419 -                     -                 

รวมสวนของผูถือหุน 190,054 199,838 170,022 178,283

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 413,043 426,137 380,473 390,389

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได 3

รายไดจากการขายและการใหบริการ 105,185 111,289 96,838 99,669

รายไดอื่น 120 76 99 1,042

รวมรายได 105,305 111,365 96,937 100,711

(พันบาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
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คาใชจาย 3

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 85,689 82,296 78,072 75,617

คาใชจายในการขายและบริหาร 16,444 16,602 15,231 15,340

คาตอบแทนกรรมการ 5,511 5,227 4,317 4,161

รวมคาใชจาย 107,644 104,125 97,620 95,118

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย -2,339 7,240 -683 5,593

ดอกเบี้ยจาย 3,017 2,717 2,828 2,481

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -5,356 4,523 -3,511 3,112

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,017 -668 -                     -                 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -4,339 3,855 -3,511 3,112

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 11 (0.05) 0.04 (0.04) 0.03 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได 3

รายไดจากการขายและการใหบริการ 217,428 221,319 202,712 192,775

รายไดอื่น 156 164 115 2,037

รวมรายได 217,584 221,483 202,827 194,812

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 170,778 160,628 160,026 145,797

คาใชจายในการขายและบริหาร 33,664 31,372 31,004 28,801

คาตอบแทนกรรมการ 10,186 9,561 7,725 7,452

รวมคาใชจาย 214,628 201,561 198,755 182,050

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 2,956 19,922 4,072 12,762

ดอกเบี้ยจาย 6,300 5,387 5,893 4,908

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -3,344 14,535 -1,821 7,854

(กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 902 -3,162 -                     -                 

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,442 11,373 -1,821 7,854

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 11 (0.03) 0.12 (0.02) 0.09 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,442 11,373 -1,821 7,854

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 26,102 22,919 21,115 18,471

ดอกเบี้ยจาย 6,300 5,387 5,893 4,908

คาเผื่อขาดทุน(กลับรายการคาเผื่อขาดทุน) จากสินคา

  เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 129 196 129 196

57 417 57 417

กําไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ -49                  - -49                  -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -902 3,162                  -                  -

29,195 43,454 25,324 31,846

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 6,983 -1,963 4,712 -4,551

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน                  -                  - 1,151 -51

สินคาคงเหลือ -5,425 -4,200 -4,752 -4,981

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,714 3,004 3,214 3,352

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -480 -50 -1 -50

เจาหนี้การคา 4,107 6,254 3,851 5,599

หนี้สินหมุนเวียนอื่น -4,684 -530 -3,684 -2,024

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 33,410 45,969 29,815 29,140

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-16 -7 -16 -7

-40,974 -7,447 -38,968 -5,719

(พันบาท)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - สุทธิ

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใชเพิ่มขึ้น

ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร                  - -24                  -                  -

เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ 81                  - 81                  -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -40,909 -7,478 -38,903 -5,726

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย -6,300 -5,429 -5,893 -4,908

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

  สถาบันการเงินลดลง -2,951 -1,328 -2,951 -1,328

จายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -49 -153 -49 -127

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -15,361 -22,528 -13,488 -13,075

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 45,000                  - 45,000                  -

เงินปนผลจาย -6,440 -12,880 -6,440 -12,880

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 13,899 -42,318 16,179 -32,318

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 6,400 -3,827 7,091 -8,904

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 17,825 38,052 11,374 19,372

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 24,225 34,225 18,465 10,468

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่ไมใชเงินสด

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมา

   ในระหวางงวดมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวด 9,798 4,010 6,830 3,804

บวก  เงินจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อในงวดกอน 31,078 1,592 30,331                  -

          เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักร 1,807 1,915 1,807 1,915

หัก    เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -1,709 -70                  -                  -

40,974 7,447 38,968 5,719

(พันบาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุนเฉพาะ ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 92,000 27,054 5,593 47,591 172,238 20,917 193,155

กําไรสุทธิ - - - 11,373 11,373 3,162 14,535

เงินปนผล 13 - - - -12,880 -12,880 - -12,880

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2549 92,000 27,054 5,593 46,084 170,731 24,079 194,810

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 92,000 27,054 6,794 52,571 178,419 21,419 199,838

ขาดทุนสุทธิ - - - -2,442 -2,442 -902 -3,344

เงินปนผล 13 - - - -6,440 -6,440 - -6,440

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550  92,000 27,054 6,794 43,689 169,537 20,517 190,054

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กําไรสะสม
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 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 (ไมไดตรวจสอบ)

สวนเกินทุน

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 92,000 27,054 5,593 47,591 172,238 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - (652) - 1,075 423 

ยอดคงเหลือภายหลังการปรับปรุง 92,000 26,402 5,593 48,666 172,661 

กําไรสุทธิ - - - 7,854 7,854 

เงินปนผล 13 - - - (12,880) (12,880)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2549 92,000 26,402 5,593 43,640 167,635 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 92,000 27,054 6,794 52,571 178,419

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 - (652) - 516 (136)

ยอดคงเหลือภายหลังการปรับปรุง 92,000 26,402 6,794 53,087 178,283 

ขาดทุนสุทธิ - - - -1,821 -1,821

เงินปนผล 13 - - - -6,440 -6,440

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 92,000 26,402 6,794 44,826 170,022

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

กําไรสะสม



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 

งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมตัิใหออกงบการเงินจากกรรมการเม่ือวันท่ี 12 มิถนุายน 2550 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูท่ี          

เลขท่ี 789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ (ถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 16 .17)           

นายมาซาฮิโต อิโช (ถือหุนรอยละ 13.04) และบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 12.28)  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณ

ไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็คโทรนิคส  รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

     สัดสวนความเปนเจาของ 

   ประเทศท่ี  30 เมษายน  31 ตลุาคม 

 ลักษณะธุรกิจ  ดําเนินธุรกิจ  2550  2549 

บริษัทยอยทางตรง        

บรษิทั ทาพาโก โมลด จาํกัด ผลิตแมพิมพ       

 และใหบริการที่       

 เก่ียวกับแมพิมพ  ประเทศไทย  52.7%  52.7% 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน  
 

งบการเงิน ระหวางกาล น้ีนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย      

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรปูแบบยอและ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี ”) ฉบับท่ี 

41 เรือ่ง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และจัดทําขึ้นตาม

หลักการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปของประเทศไทย 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 โดย

เนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนํา เสนอ

ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ี แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ี

ระบุไวเปนอยางอ่ืน โดยงบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม 

 

งบการเงินระหวางกาลรวมของ กิจการ ณ วันท่ี 30 เมษายน  2550 ประกอบดวยงบการเงินของบรษิทัและบรษิทั

ยอยคือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย ) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 52.7 รายกา รท่ีมี

นัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 

กลุมบริษัทไดใช นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณใ นงบการเงินระหวางกาลสาํหรบังวดหก เดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 

ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินของบรษิทั 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน น้ีไมมี

ผลกระทบตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 

 

จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย ท่ีไมจัดจําแนกเปนการลงทุนสําหรับ “การถือ

เพื่อขาย” ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

 

เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศปรบัปรงุมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 44 เรื่อง “งบการเงิน

รวมและการบัญชีสําหรั บเงินลงทุนในบรษิทัยอย ” ประกาศของสภาวิชาชีพ ฯ ฉบับท่ี 26 /2549 ดังกลาว

กําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวม หรือบริษัทรวมท่ีไมจัดจําแนก

เปนการลงทุนสําหรับ “การถือเพื่อขาย ” ตองบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณ ฑการรับรู

และการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เม่ือมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดเปล่ียนนโยบาย การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงิน

จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน การเปล่ียนแปลงนโย บายการบัญชีดังกลาว ทําให บรษิทัตองปรบังบการเงิน

ยอนหลัง (งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2549)  และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินระหวางกาล

สําหรับป 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม  
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2549 มีดังน้ี 
 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

งบดุล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน    

กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 516  1,075 

สวนเกินมูลคาหุนลดลง (652)  (652) 

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น (ลดลง) (136)  423 
    

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง -  (743) 

กําไรสุทธิลดลง -  (743) 

กําไรตอหุนลดลง (บาท) -  (0.01) 
    

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง  -  (3,519) 

กําไรสุทธิลดลง -  (3,519) 

กําไรตอหุนลดลง (บาท) -  (0.04) 

 

ผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชทีาํให ขาดทุน สุทธิท่ีรายงานไวสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 ลดลงจํานวน 827 พนับาท และ 621 พันบาท ตามลําดับ เงินลงทุนในบริษั ทยอย ณ 

วันท่ี 30 เมษายน 2550 ลดลงจํานวน 621 พันบาท 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดแก บุคคลหรือกิจการต าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัท และบรษิทัโดย

การมีผูถอืหุนรวมกันหรอืกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดขึ้นโดย

ใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา / รายไดคาบริการแมพิมพ ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตนไม

แตกตางอยางเปนสาระสําคัญระหวางการขาย

สินคา/ใหบรกิารใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกันและ

การขายสินคา/ใหบริการแกลูกคาอ่ืน 
  

ขายสินทรัพยถาวร 

(ขายใหกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศ) 

ราคา ใกลเคียงกับ มูลคาสุทธิตามบัญชีของ

ทรัพยสินน้ัน 
  

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 

(ซื้อจากกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามตนทุนของบริษัทท่ีเก่ียวของกันบวก

ดวยกําไรสวนเพิ่มหรือหักดวย สวนลด ในอัตรา

รอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ราคาตามท่ีตกลงกันเม่ือมีความจําเปน 

(ซื้อจากบริษัทท่ีเก่ียวของแหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุน) เรงดวนและไมสามารถจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

 ท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลงผลิตใน 

 ประเทศ 
  

รายจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี คาลิขสิทธ์ิ   

และคาท่ีปรึกษาทางการตลาด  
  

ดอกเบ้ียรับ คํานวณจากตนทุนเงินกูยืมบวกเพิ่มดวย  

 อัตรารอยละ 0.1-0.25 ตอป 
  

รายไดคาเชาและบริการอ่ืน คาํนวณตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  115  7 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  -  1,007 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  1,811  1,599 
        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคา 1,603  1,663  1,603  1,663 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 1,446  -  1,446  - 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1,000  1,325  941  1,099 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี 1,500  1,500  1,500  1,500 

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด คาลิขสิทธ์ิ        

   และรายจายคาบริการวิศวกรรม 3,238  3,251  2,908  3,032 
        

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม -  1,226  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 5,512  5,227  4,318  4,161 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 และ 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  212  40 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  -  1,915 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  3,753  2,902 

        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขายสินคา 3,743  4,007  3,743  4,007 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 3,277  829  3,277  829 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2,184  3,062  1,883  2,373 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี 3,000  3,000  3,000  3,000 

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด คาลิขสิทธ์ิ        

   และรายจายคาบริการวิศวกรรม 6,680  6,095  6,020  5,876 

        

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม 627  2,276  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 10,186  9,561  7,725  7,452 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 และ 31 ตุลาคม 2549 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  1,151 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน -  -  23,700  23,700 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  1,417  1,264 
        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหน้ีการคา 761  2,217  761  1,213 

คาธรรมเนียมสิทธิและคาความชวยเหลือ        

   ทางเทคนิคจายลวงหนา 1,500  4,500  1,500  4,500 

เจาหน้ีการคา 188  140  130  140 

เจาหน้ีอ่ืน 2,908  3,321  2,908  3,321 

 

สัญญาท่ีมีสาระสําคัญซึ่งไดมีการทําขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 
 

สัญญาการใชลิขสิทธิ ์ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  
 

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษาทางการ

ตลาดกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยภายใตเง่ือนไขของสัญญา คูสัญญาได

ตกลงกันดงัน้ี 
 

(ก) บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธ์ิตอในการท่ี

จะผลิตใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 
 

(ข) บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณและ

ความรูใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสัญญา 
 

(ค) บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบรษิทัในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสญัญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ภายใตเง่ือนไขใน สญัญาน้ี บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปน

จํานวน 7,000,000 บาท และในปท่ีสองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6,000,000 บาท นอกจากน้ี บรษิทัจะตอง

จายคาลิขสิทธ์ิและคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขาย

สินคาตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2546  และสามารถตออายุสัญญา

ไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอี ก  5  ป   เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีก          

ฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน   กอนวันสิ้นสุดสัญญา 

 

สัญญาใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม 

 

บริษัทยอยไดทําสัญญาใหคําปรกึษาดานวิศวกรรมฉบับหน่ึงกับผูถือหุนในประเทศญ่ีปุ น โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะ

ใหความรูทางดานเทคนิคและถายทอดประสบการณเก่ียวกับการผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับบริษัทยอย  ใน

การน้ี บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 1,000,000 เยนญ่ีปุน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547   

สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547  บริษัทยอยสามารถตออายุสัญญาไดทุก 1 ป จนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2551 โดยการแจงการขอตออายุสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนวันท่ีหมดอายุในสัญญา อยางไรก็ตาม

คูสัญญาตกลงท่ีจะไมตออายุสัญญาดังกลาว หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2549 

 

นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญาบริการปรึกษาดานวิศวกรรมอีกฉบับหน่ึงกับบริษัท 

ท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิค และ

ถายทอดประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพมิพ ในระดับสากล ใหกับบรษิทัยอย  ในการน้ี บรษิทัยอย    

ตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 220,000 บาท สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2549 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเง่ือนไขบางประ การ

ในสัญญาดังกลาว ในการน้ีคาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอยตองจายน้ันเปล่ียนเปนเดือนละ 110 ,000 บาท         

เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 

 

4 ลูกหน้ีการคา 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

  2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 761  2,217  761  1,213 

ลูกหน้ีการคาบริษัทอ่ืน  48,184  53,770  46,532  50,851 

รวม  48,945  55,987  47,293  52,064 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ลูกหน้ีการคาแยกแสดงตามวันท่ีครบกําหนดชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

กจิการที่เกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 500  423  500  423 

ระยะเวลาท่ีเกินวันครบกําหนดชําระ :        

เกินกําหนดชาํระภายใน 30 วัน 261  1,794  261  790 

รวม 761  2,217  761  1,213 

        

กจิการที่ไมเกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 38,343  42,782  37,025  41,121 

ระยะเวลาท่ีเกินวันครบกําหนดชําระ :        

เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 8,619  10,988  8,285  9,730 

เกินกําหนดชําระมากกวา 3 แตไมเกิน 9 เดือน 1,222  -  1,222  - 

รวม 48,184  53,770  46,532  50,851 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 และ 31 ตุลาคม 2549 ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) แกลูกคาท่ีเปนกิจการท่ี

ไมเก่ียวข องกัน โดยปกติคือ 30 - 60 วัน และกิจการท่ีเก่ียวของกัน (บรษิทั พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) เปน

เวลา 30 วัน  
 

5 เงินลงทนุในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดัสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  รายไดเงินปนผล 

 30 เมษายน 31 ตุลาคม 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  30 เมษายน 

 2550 2549 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทยอย              

บริษัท ทาพาโก               

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



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บัญชน้ีีประกอบดวย 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน - มีหลักประกัน    

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  2,951 

เงินกูยืมระยะสั้น 50,000  50,000 

รวม 50,000  52,951 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน  2550 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่ออ่ืนกับ ธนาคารในประเทศ สองแหง

จํานวนเงิ นรวม 80.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549: 80.0 ลานบาท ) ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีแล ะวงเงินสินเชื่ออ่ืน            

ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท  

 

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ กับธนาคารในประเทศ

อีกแหงหน่ึง (รวมเงินกูยืมระยะยาว ) จํานวนเงินรวม 206 .0 ลานบาท  (31 ตุลาคม 2549: 161.0 ลานบาท )            

(ดูรายละเอียดในหมายเหตุ 8) 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน  2550  บริษัทยอยมีวงเงิน สินเชื่อ จํานวนรวม 10.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549 : 10.0            

ลานบาท) กับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง วงเงินสินเชื่อดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทใหญ กรรมการข องบรษิทั

และท่ีดินพรอม สิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาว ซึ่งมี มูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 12.1 ลานบาท ณ วันท่ี 30 

เมษายน 2550 (31 ตุลาคม 2549: 12.3 ลานบาท) แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของ เงินกูยืมตาม

สัญญาดังกลาว  ณ วันท่ีในงบดุล 

 

7 เจาหน้ีการคา 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 หมายเหตุ 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

  2550  2549  2550  2549 

  (พันบาท) 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 3 188  140  130  140 

เจาหน้ีการคาบริษัทอ่ืน  43,357  39,301  42,969  39,110 

รวม  43,545  39,441  43,099  39,250 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศ        

 แหงหนึ่งโดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนใน        

 ระยะเวลาหกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือน        

 ในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยหลังจากพนระยะเวลา        

 ปลอดหนี้เงินตนแลว เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืน        

 เปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.7 ลานบาท        

 (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนธันวาคม 2552         

 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 21,504  24,841  21,504  24,841 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

 เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        

 ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.4 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)        

 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยมีอัตราดอกเบี้ย        

 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า -  2,828  -  2,828 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะมี        

 กําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.5        

 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนมีนาคม 2552        

 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 11,808  14,463  11,808  14,463 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

 มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

 1.0 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนกุมภาพันธ        

 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 31,085  35,754  31,085  35,754 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

 โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

 แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

 โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

 มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

 0.99 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบีย้) จนถึงเดือนตุลาคม        

 2554 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 45,000  -  45,000  - 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศแหง        

 เดียวกัน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลา        

 หกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

 ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

 เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่า        

 กวาเดือนละ 0.38 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)         

 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ        

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 9,253  11,125  -  - 

รวม 118,650  89,011  109,397  77,886 

หัก  สวนของเงินกูยืมที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป (35,154)  (31,983)  (31,154)  (24,666) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 83,496  57,028  78,243  53,220 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทเปนสวนหน่ึงของวงเงินสินเชื่อตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ               

งบการเงิน  6  ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท และโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาวและ

เครื่องจักรของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 127.8 ลานบาท ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 (31 ตุลาคม 

2549: 134.7 ลานบาท)  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืม บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ 

ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตน ของบรษิทัยอย มีวงเงินเงินกูยืมระยะยาวจํานวนรวม 18.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2549 : 

18.0 ลานบาท)  และค้ําประกันโดยหนังสือค้ําประกันของบริษัทและกรรมการของบริษัท   และโดยการจดจํานอง

เครื่องจักรและอุ ปกรณของบรษิทัยอย  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี รวมจํานวน 11.2 ลานบาท  ณ วันท่ี 30 เมษายน 

2550 (31 ตุลาคม 2549: 12.7 ลานบาท) 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 ทุนเรือนหุน 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให แปลง

มูลคาหุนสามัญของบริษัทท่ีตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ซึ่งมีผลทําใหจํานวนหุนสามัญ

ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 18,400,000 หุน เปน 92,000,000 หุน ท้ังน้ี บริษัทไดจดทะเบียนการแปลงมูลคาหุนสามัญ

กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 

 

10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

สวนงานธรุกจิ 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักสามสวน ซึ่งประกอบดวย  

 

(ก) การผลิตชิ้นสวนพลาสติ กและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑ

อิเล็คโทรนิคส  

 

(ข) การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 

 

(ค) การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปล่ียนแมพิมพฉีดพลาสติก 

 

รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 

2550 และ 2549 มีดังน้ี 

 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบรกิารจากสวนงาน    

สวนงานชิ้นสวนพลาสติกและสวนประกอบ 202,712  192,776 

สวนงานแมพิมพฉีดพลาสติก 13,640  25,396 

สวนงานใหบริการเก่ียวกับแมพิมพฉีดพลาสติก 1,076  3,147 

รวม 217,428  221,319 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 2550  2549 

 (พันบาท) 

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน    

สวนงานชิ้นสวนพลาสติกและสวนประกอบ 9,757  7,561 

สวนงานแมพิมพฉีดพลาสติก (486)  11,972 

สวนงานใหบริการเก่ียวกับแมพิมพฉีดพลาสติก (3,649)  643 

รายการท่ีไมสามารถปนสวนได (8,064)  (8,803) 

รวม (2,442)  11,373 

 

สวนงานภูมศิาสตร 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน ดังน้ัน ฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง

ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 

 

ยอดขายแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกค าสําหรับ แตละงวดหก เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

เมษายน 2550 และ 2549 แสดงไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

ประเทศสิงคโปร 44,62   49,840 

ประเทศไทย 128,13   125,329 

ประเทศอ่ืน ๆ 43,598  43,003 

รวม 216,352  218,172 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 กาํไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

กาํไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

ขาดทุนตอหุนสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 คํานวณจากขาดทุนสุทธิสวนของผูถือหุน

สามัญ จํานวน  2.4 ลานบาท และ 1.8 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะ กิจการ ตามลําดับ 

(2549: กําไรสุทธิจํานวน  11.4 ลานบาท และ 7.9 ลานบาท สําหรับ สําหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ  ตามลําดับ ) และหุนสามัญ ท่ีออกจําหนายแลว ระหวางงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2550 ตามวิธีถัวเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักจํานวน 92,000,000 หุน (2549: 92,000,000 หุน) 

 

12 สิทธพิเิศษจากการสงเสรมิการลงทนุ 

 

ภายใตสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 บริษัท

ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรั บอุปกรณไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส  และบรษิทั

ยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังน้ี 

 

(ก) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหน่ึง ปสิ้นสุดนับจากวันท่ีนําเขาวัตถุดิบครั้งแรก   อยางไรก็ตาม การยกเวน

ดังกลาวสําหรับโครงการแรกของบริษัทไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2550 

 

(ข) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขาซึ่งจําเปน ตอง ใชในการผลิตตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการยกเวน ซึ่งหมดอายุแลวได

ขยายระยะเวล าออกไปอีกเปนเวลาสี่ป จนถึงเดือนธันวาคม 2552 สําหรับโครงการแรกของบริษัท และ

สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2552 สําหรับโครงการท่ีสอง 

 

 (ค) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริ มการ

ลงทุน เปนเวลาสามป สําหรับโครงการแรก ของบริษัทและเปนเวลาเจ็ดปสําหรับโครงการท่ีสองของ

บรษิทั  และเปนเวลาแปดปสําหรับบริษัทยอย นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ สงเสริมน้ัน  

ซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2546 สําหรับโครงการแรกของบริษัท แตไดขยาย

ระยะเวลาไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550   สวนการยกเวนสําหรับโครงการท่ีสองของบริษัทและ สําหรับ

โครงการของบรษิทัยอยจะหมดอายใุนเดอืนมีนาคม 2554   



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ง) ไดรับอนุญาตใหหักรายได ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของ

บริษัทท่ีเพิ่มขึ้นจากการสงออกเปนระยะเวลา สิบป นั บแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ

สงเสริมสําหรับโครงการแรกของบริษัท  ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2554 

 

ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเส ริมการลงทุนโดยเครงครัด  ท้ังน้ีบริษัทได มีหนังสือลงวันท่ี 11 มิถนุายน 

2550 เพื่อขอผอนผนัการขยายเวลาการยืน่แบบขอใชสทิธิ และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  สําหรับ

โครงการทีส่องของบรษิทั ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

บริษัท และบรษิทัยอย ไมมีภาษี เงินได ท่ีตอง จายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับ แตละงวด หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

เมษายน  2550 และ 2549 เน่ืองจากรายไดสวนใหญ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

การลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสามารถใชสิทธิประโยชนจากผลขาดทุนสะสมยกมาของ

บรษิทัยอย 

 

13 เงินปนผล 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพนัธ 2550 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให บริษัท

จายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 โดย

จายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.12 บาท  สําหรับ  92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 11.04 ลาน

บาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 

สําหรับหุนสามัญหุนละ 0.05 บาท สําหรับ 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 4.60 ลานบาท) ดังน้ัน จึงเหลือเงิน

ปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.07 บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 6.44 ลานบาท) 

ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 9 มีนาคม 2550 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัท

จายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 โดย

จายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 1 บาท สาํหรบั 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 18.4 ลานบาท) 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว  เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2548 สําหรับหุน

สามัญหุนละ 0.30 บาท สําหรบั 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 5.52 ลานบาท) ดังน้ันจึงเหลือเงินปนผลท่ียัง

ไมไดจายสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.70 บาท สาํหรบั 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 12.88 ลานบาท) ซึ่งไดจาย

ใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 ภาระผกูพนัจากสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาและบริการสําหรับท่ีดิน โรงงาน เครื่องจักร และรถยนต โดยมีระยะเวลาเชาตาง ๆ กัน  

จนถึงเดือนมกราคม 2554 คาเชาและคาบริการรายปภายใตสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 เมษายน  30 เมษายน  30 เมษายน  30 เมษายน 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเชา        

   ดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 4,328  6,171  3,920  5,763 

ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 2,355  1,899  2,355  1,509 

รวม 6,683  8,070  6,275  7,272 

 

15 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2550 บริษัทและบรษิทัยอย มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาจากการท่ี ธนาคารในประเทศ

แหงหน่ึง  ออกหนังสือค้ําประกันบริษัทใหแกหนวยงานรัฐบาลแหงหน่ึงสําหรับการใชไฟฟาเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 1.7 ลานบาทและ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ ในการน้ี บริษัทไดจํานําเงินฝากประจําธนาคารในจํานวนเงิน

เดียวกันเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนังสือค้ําประกันดังกลาว 

 

16 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงินของป 2549 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน

ของงวด 2550 
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