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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 

และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549  

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ทาพาโก จํากดั (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและ เกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และไดสอบทานงบดุล 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2549  และ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือ หุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2549  

ของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ

ขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ

ขาพเจา งบการเงินระหวางกาลรวมของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอยและงบการเงินระหวางกาลของ

เฉพาะบริษัท ทาพาโก  จํากัด (มหาชน ) สําหรับงวดสามเดือน และเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2548 ท่ีนํามา

แสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งไดเสนอรายงานลงวันท่ี 24 สงิหาคม 2548 วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุให

เชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยา งพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ               

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี           

ท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวมของบรษิทั ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย  และงบการเงินของเฉพาะบริษัท ทาพาโก จํากัด 

(มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ตุลาคม 2548 ไดรบัการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปโดย

ผูสอบบัญชีอ่ืนและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข  ตามรายงานลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2548 งบดลุรวมและงบดลุ ณ 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 

 

 

 

(นายไวโรจน  จินดามณีพิทักษ)     

ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบียน 3565 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรงุเทพมหานคร 

12 กันยายน 254 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548 

สินทรัพย หมายเหตุ 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม

2549 2548 2549 2548

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26,830 38,052 15,594 19,372

ลูกหนี้การคา 3, 4 61,262 52,913 57,731 45,289

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3               -               - 173 121

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 41,288 39,740 36,946 33,397

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3 12,041 7,592 11,064 6,673

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 141,421 138,297 121,508 104,852

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช 15 1,740 1,727 1,740 1,727

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 3, 5               -               - 25,844 23,277

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3 311,428 277,702 269,189 242,919

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,270 1,671               -               -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,988 1,140 3,988 1,140

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 318,426 282,240 300,761 269,063

รวมสินทรัพย 459,847 420,537 422,269 373,915

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 31 ตุลาคม 2548 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม

2549 2548 2549 2548

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 55,443 53,290 55,443 53,290

เจาหนี้การคา 3 53,349 35,326 53,164 35,302

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 29,421 37,536 25,662 26,172

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 101 263 101 238

(พันบาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 55,230 12,114 53,090 8,828

รวมหนี้สินหมุนเวียน 193,544 138,529 187,460 123,830

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 7 67,057 88,805 58,787 77,799

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 8               - 48               - 48

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 67,057 88,853 58,787 77,847

รวมหนี้สิน 260,601 227,382 246,247 201,677

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 9 92,000 92,000 92,000 92,000

   ทุนที่ออกและชําระแลว 9 92,000 92,000 92,000 92,000

สวนเกินมูลคาหุน 27,054 27,054 27,054 27,054

กําไรสะสม

   จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 5,593 5,593 5,593 5,593

   ยังไมไดจัดสรร 51,375 47,591 51,375 47,591

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 176,022 172,238 176,022 172,238

สวนของผูถือหุนสวนนอย 23,224 20,917               -               -

รวมสวนของผูถือหุน 199,246 193,155 176,022 172,238

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 459,847 420,537 422,269 373,915

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได 3

รายไดจากการขาย 124,966 122,951 114,807 107,471

รายไดจากการใหบริการ 2,662 1,634               -               -

รายไดอื่น 5 2,271 1,066 3,393

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย               -               - 945 6,736

รวมรายได 127,633 126,856 116,818 117,600

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 94,820 94,473 88,288 87,622

คาใชจายในการขายและบริหาร 14,805 15,452 12,923 14,060

คาตอบแทนกรรมการ 4,322 2,830 3,022 2,552

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)
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รวมคาใชจาย 113,947 112,755 104,233 104,234

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 13,686 14,101 12,585 13,366

ดอกเบี้ยจาย -2,945 -2,706 -2,693 -2,341

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 10,741 11,395 9,892 11,025

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -849 -370               -               -

กําไรสุทธิ 13 9,892 11,025 9,892 11,025

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 11 0.11 0.12 0.11 0.12 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได 3

รายไดจากการขาย 343,136 361,712 307,582 328,346

รายไดจากการใหบริการ 5,810 4,061                -                -

รายไดอื่น 169 2,021 3,103 5,220

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย                -                - 4,463 12,721

รวมรายได 349,115 367,794 315,148 346,287

คาใชจาย 3

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 255,448 270,325 234,086 254,940

คาใชจายในการขายและบริหาร 46,177 42,540 41,724 38,995

คาตอบแทนกรรมการ 13,883 10,163 10,473 9,434

รวมคาใชจาย 315,508 323,028 286,283 303,369

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 33,607 44,766 28,865 42,918

ดอกเบี้ยจาย -8,332 -8,597 -7,601 -7,447

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 25,275 36,169 21,264 35,471

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท

(พันบาท)
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   สวนนอย -4,011 -698                -                -

กําไรสุทธิ 13 21,264 35,471 21,264 35,471

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 11 0.23 0.39 0.23 0.39 



          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ สวนของ

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 72,000 1,500 3,574 14,734 91,808 444 92,252

กําไรสุทธิ - - - 35,471 35,471 698 36,169

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 20,000 24,902 - - 44,902 - 44,902

เงินปนผล 12 - - - -5,520 -5,520 - -5,520

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 92,000 26,402 3,574 44,685 166,661 1,142 167,803

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

กําไรสุทธิ - - - 21,264 21,264 4,011 25,275

เงินปนผล 12 - - - -17,480 -17,480 -1,704 -19,184

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549  92,000 27,054 5,593 51,375 176,022 23,224 199,246

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กําไรสะสม
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุนบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 72,000 1,500 3,574 14,734 91,808 

กําไรสุทธิ - - - 35,471 35,471 

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 20,000 24,902 - - 44,902 

เงินปนผล 12 - - - (5,520) (5,520)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 92,000 26,402 3,574 44,685 166,661 

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

กําไรสุทธิ - - - 21,264 21,264 

เงินปนผล 12 - - - -17,480 -17,480

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 92,000 27,054 5,593 51,375 176,022

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 (ไมไดตรวจสอบ)

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 21,264 35,471 21,264 35,471

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 34,984 33,197 28,420 27,034

ดอกเบี้ยจาย 8,332 8,597 7,601 7,447

คาเผื่อขาดทุน(กลับรายการคาเผื่อขาดทุน) จากสินคา

  เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 864 -71 865 -71

ขาดทุนจากอากรขาเขาที่เรียกคืนไมได -               216 -               216

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - สุทธิ -377 -70 -379 -70

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -               -               -4,463 -12,721

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 4,011 698 -               -               

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 69,078 78,038 53,308 57,306

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา -8,504 -16,289 -12,594 -8,744

ลูกหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน -               -               -52 -44

สินคาคงเหลือ -2,413 -8,417 -4,414 -3,641

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -4,448 -518 -4,391 -3,734

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -2,848 -736 -2,848 -303

เจาหนี้การคา 18,022 20,680 17,861 20,113

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,352 4,255 2,855 2,035

ดอกเบี้ยจาย -8,374 -9,549 -7,601 -8,033

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 62,865 67,464 42,124 54,955

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปนผลรับ -               -               1,896 -               

เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการเบิกใช -13 -4 -13 -4

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ -26,946 -53,979 -12,752 -52,891

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร -24 -445 -               -               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -26,983 -54,428 -10,869 -52,895

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 (ไมไดตรวจสอบ)

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,153 -14,687 2,153 -14,687

จายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน -210 -274 -184 -211

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -29,863 -24,982 -19,522 -20,473

เงินสดรับจากการจําหนายหุนและสวนเกินมูลคาหุน - 50,000 - 50,000

จายคาธรรมเนียมที่ปรึกษาการนําหุนสามัญเขาเปน

   หลักทรัพยจดทะเบียน - -5,098 - -5,098

เงินปนผลจาย -19,184 -17,760 -17,480 -17,760

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -47,104 -12,801 -35,033 -8,229

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ -11,222 235 -3,778 -6,169

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 38,052 28,918 19,372 26,339

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 26,830 29,153 15,594 20,170

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่ไมใชเงินสด

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวดมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ซื้อมาในระหวางงวด 69,492 41,975 56,800 40,778 

บวก  เงินจายชําระหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณที่ซื้อในปกอน 1,592 21,667 - 21,667 

หัก    เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ (41,339) (9,663) (41,939) (9,554)

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักร (2,799) - (2,109) -

สุทธิ 26,946 53,979 12,752 52,891 

(พันบาท)

              งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

 

งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมตัิเพื่อการเผยแพรจากกรรมการเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2549 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

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

เลขท่ี 789/40 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2547 

 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ  นาย ไทอิจิ นิโนมิยะ  (ถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรวมรอยละ 16.18)           

นาย  มาซาฮิโต อิโช (ถือหุนรอยละ 13.04) และนาย โยชิโร โกโต (ถือหุนรอยละ 5.52) 

 

บริษัท และบรษิทัยอย (รวมกันเรยีกวา “กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกและ

ประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็คโ ทรนิคส   สําหรับบริษัทใหญ และ

ผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกและใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษา แมพิมพฉีดพลาสติกสําหรับบริษัทยอย 

 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน  

 

งบการเงิน ระหวางกาล นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย      

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ี จัดทําขึ้นในรปูแบบยอและ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี ”) ฉบับท่ี 

41 เรือ่ง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัทิางการบัญชทีีป่ระกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และจัดทําขึ้นตาม

หลักการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548โดย

เนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอ

ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

บริษัทไดใช นโยบายการบัญชทีี่ สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและ          

เกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ตุลาคม 2548 

 
งบการเงินระหวางกาลรวมของบรษิทั ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549  และวันท่ี 31 ตุลาคม  2548 ประกอบดวย           

งบการเงิน ระหวางกาล ของบรษิทัและบรษิทัยอย (รวมกันเรยีกวา “กลุมบริษัท ”) รายละเอียด บรษิทัยอย ของ

บริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

     สัดสวนความเปนเจาของ 

   ประเทศท่ี  31 กรกฎาคม  31 ตลุาคม 

 ลักษณะธุรกิจ  นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น  2549  2548 

บริษัทยอย        

บรษิทั ทาพาโก โมลด จาํกัด ผลิตแมพิมพ       

 และใหบริการที่       

 เก่ียวกับแมพิมพ  ประเทศไทย  52.7%  52.7% 

 

รายการบัญชีท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมน้ีแลว 

 

3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ไดแก บุคคลหรือ กิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับ กลุมบริษัทและบรษิทัโดย

การมีผูถือหุน รวมกันหรอืกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดขึ้นโ ดย

ใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา / รายไดคาบริการแมพิมพ ราคาตามปกติธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตน

ไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญระหวาง

การข ายสินคา /ใหบรกิาร ให แก กิจการ ท่ี

เก่ียวของกันและการขายสินคา /ใหบรกิาร

แกลกูคาอ่ืน 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินทรัพยถาวร 

(ขายใหกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศ) 

ราคา ใกลเคียงกับ มูลคาสุทธิตามบัญชีของ

ทรัพยสินน้ัน 

  

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 

(ซื้อจากกิจการท่ีเก่ียวของกันในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามตนทุนของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

บวกดวยกําไรสวนเพิ่มหรือหักดวย สวนลด

ในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 

   

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

(ซื้อจากบริษัทท่ีเก่ียวของแหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุน) 

ราคาตามท่ีตกลงกันเม่ือมีความจําเป น

เรงดวนและไมสามารถจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

ท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกันไดจากแหลงผลิตใน

ประเทศ 

  

รายจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาธรรมเนียมความชวยเหลือทาง คํานวณตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

เทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี คาลิขสิทธ์ิ และคาท่ีปรึกษาทาง  

การตลาด  

  

ดอกเบ้ียรับ คํานวณจาก ตนทุนเงินกูยืมบวกเพิ่ มดว ย

อัตรารอยละ 0.1-0.25 ตอป  

  

รายไดคาเชาและบริการอ่ืน คํานวณตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

รายการสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  114  14 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  179 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  1,051  944 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -  -  945  6,736 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  2,349  1,340 

เงินปนผลรับ -  -  1,896  - 

        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขาย 965  2,548  965  2,548 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 189  3,349  189  3,349 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 1,285  1,609  1,160  1,609 

กําไรจากการขายอุปกรณ -  241  -  241 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  79  -  79 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

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

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด และคาลิขสิทธ์ิ 3,502  3,329  3,502  3,329 

รายจายคาบริการวิศวกรรม 550  -  -  - 

        

บรษิทั อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม 1,009  1,131  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 4,322  2,830  3,022  2,552 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

รายการสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 และ 2548 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ -  -  154  370 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  532 

รายไดคาเชาและคาบริการอ่ืน -  -  2,966  2,151 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -  -  4,463  12,721 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  -  5,221  3,616 

        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

รายไดจากการขาย 4,972  10,988  4,972  9,125 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 1,018  9,619  1,018  9,619 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 4,347  4,988  3,533  4,988 

กําไรจากการขายอุปกรณ -  241  -  241 

ตนทุนคาบริการแมพิมพ -  148  -  148 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางเทคนิค        

   และถายทอดเทคโนโลยี 4,500  4,500  4,500  4,500 

รายจายคาท่ีปรึกษาทางการตลาด และคาลิขสิทธ์ิ 9,378  10,700  9,378  10,114 

รายจายคาบริการวิศวกรรม 770  -  -  - 

        

บริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากดั        

รายจายคาบริการวิศวกรรม 3,285  3,399  -  - 

กรรมการ        

คาตอบแทนกรรมการ 13,883  10,163  10,473  9,434 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 และ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 กับกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บรษิทัยอย:        

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  173  121 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย -  -  25,844  23,277 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  1,882  359 
        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:        

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด        

ลูกหน้ีการคา 594  1,682  594  1,591 

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเครื่องจักร -  1,419  -  1,419 

คาธรรมเนียมสิทธิและคาความชวยเหลือทางเทคนิค            

   จายลวงหนา 6,000  4,500  6,000  4,500 

เจาหน้ีการคา 84  1,111  84  1,111 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,502  962  3,502  962 

 
สัญญาท่ีมีสาระสําคัญซึ่งไดมีการทําขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกันสรุปไดดังน้ี 
 

สัญญาการใชลิขสิทธิ ์ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  
 

เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทางเทคนิค และท่ีปรึกษาทางการ

ตลาดกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยภายใตเง่ือนไขของสัญญา คูสัญญาได

ตกลงกันดังน้ี 
 

ก. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหลิขสิทธ์ิแกบริษัทแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธ์ิตอในการท่ี

จะผลิต ใชและขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก 
 

ข. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบริษัทในการใหคําแนะนําและถายทอดประสบการณแล ะ

ความรูใหแกบริษัทในการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกลูกคาตามท่ีระบุในสญัญา 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

ค. บริษัทท่ีเก่ียวของกันจะใหความชวยเหลือแกบรษิทัในกิจกรรมดานการตลาดตามท่ีระบุในสญัญา 
 

ภายใตเง่ือนไขใน สญัญาน้ี บริษัทตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถาย ทอดเทคโนโลยใีนปแรกเปน

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

จายคาลิขสิทธ์ิและคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 ตามลําดับ ของมูลคาขาย

สินคาตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักลาวมีอาย ุ5 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2546  และสามารถตออายุสัญญา

ไดโดยอัตโนมัติเปนเวลาอีก  5  ป   เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีก          

ฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน   กอนวันสิ้นสุดสัญญา 
 

สัญญาบรกิารปรึกษาดานวิศวกรรม 
 

บริษัทยอยไดทําสัญญา บรกิาร ปรกึษาดานวิศวกรรมฉบับ หน่ึงกับผูถือหุนในประเทศญ่ีปุน  (บรษิทั อาซากะ       

คานากาตะ จํากัด) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิคและถายทอดประสบการณเก่ียวกับการผลิต

แมพิมพในระดับสากลใหกับบริษัทยอย  ในการน้ี  บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาบริการเปนรายเดือน ๆ ละ 

1,000,000 เยนญ่ีปุน เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547   สัญญาน้ีมีอายุ  1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547  

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยสามารถตออายุสัญญาไดทุก 1 ป จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยการแจงก ารขอตอ

อายุสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนวันท่ีหมดอายุในสัญญา โดยเม่ือวันท่ี  15 ธันวาคม 2548 คูสัญญาตกลงท่ีจะ

ตอสญัญาตอไปอีก 1 ป   สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2549 
 

นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญาบรกิารปรึกษาดานวิศวกรรมอีกฉบับหน่ึง กับบริษัท 

ท่ีเก่ียวของกัน (บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะใหความรูทางดานเทคนิค และ

ถายทอดประสบการณใน การออกแบบและผลิตแมพิมพ ในระดับสากล ใหกับบรษิทัยอย  ในการน้ี บรษิทัยอย    

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

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2549 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงท่ีจะปรับปรุงแกไขเง่ือนไขบางประการ

ในสัญญาดังกลาว  ในการน้ีคาบริการรายเดือนท่ีบริษัทยอยตองจายน้ันเปล่ียนเปนเดือนละ 110 ,000 บาท         

เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 
 

สัญญาเชาและใหบริการ 
 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อใหเชา

พื้นท่ีบางสวนในโรงงาน ท่ีบริษัทไดเชามา พรอมท้ังใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกแกบริ ษัทยอย ภายใต

สัญญาน้ี  บริษัทยอยตองจายคาเชาและคาบริการเปนจํานวนรวม 2.1 ลานบาทตอป บวกเพิ่มดวยคาใชจายตาม

จริงของคาสาธารณูปโภค     สัญญาเชาน้ีมีระยะเวลาสามป สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2550 อยางไรก็ตาม สัญญา

ดังกลาวไดมีการยกเลิกในเดือนสิงหาคม 2549 เน่ืองมาจากบริษัทยอยไดซื้อท่ีดินและโรงงานผลิตของบริษัทยอย

เองและมีการยายโรงงานไปท่ีใหมในเดือนสิงหาคม 2549 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

4 ลูกหน้ีการคา 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 หมายเหตุ  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

   2549  2548  2549  2548 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 3  594  1,682  594  1,591 

ลูกหน้ีการคาบริษัทอ่ืน   60,668  51,231  57,137  43,698 

รวม   61,262  52,913  57,731  45,289 

 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ลูกหน้ีการคาแยกแสดงตามวันท่ีครบกําหนดชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 462  895  462  804 

เกินวันครบกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 132  787  132  787 

รวม 594  1,682  594  1,591 

        

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน        

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 43,778  33,923  40,785  31,795 

เกินวันครบกําหนดชําระ :        

นอยกวา 3 เดือน 16,800  17,278  16,263  11,873 

3 - 6 เดือน 90  30  89  30 

รวม 60,668  51,231  57,137  43,698 

 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) แกลูกคา ท่ีเปน

บริษัทท่ีไมเก่ียวของกัน โดยปกติคือ 30-60 วัน และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บรษิทั พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ) 

คอื 30 วัน  



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
 

รายการเคล่ือนไหว ระหวางงวด เกาเดือน สิ้นสุด วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 และ 2548 สําหรับเงินลงทุนโดยวิธี   

สวนไดเสีย มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 2549  2548 

 (พันบาท) 
    

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันตนงวด 23,277  8,105 
    

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีสวนไดเสีย 4,463  12,721 

รับเงินปนผลระหวางกาลจายจากบริษัทยอย (1,896)  - 
    

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นงวด 25,844  20,826 

    

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม   23,277 

 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม 2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนความเปน       

   เจาของ       

  ลกัษณะ (รอยละ) ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

 ลักษณะธุรกิจ ความสัมพันธ 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 

   2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

บริษัทยอย           

บริษทั ทาพาโก  ผลิตแมพิมพและ          

โมลด จํากัด ใหบริการท่ีเกี่ยวกับ ถือหุน         

 แมพิมพ ทางตรง 52.7 52.7 45,000 45,000 23,700 23,700 25,844 23,277 

 

ในท่ีประชมุ กรรมการ ของบริษัทยอยเม่ือวันท่ี 12 มิถนุายน 2549 คณะกรรมการ ของบริษัทยอยมีมติอนุมัติให

บริษัทยอยจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานของธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับงวด

หกเดือนสิ้ นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2549 โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.4 บาท สาํหรบั 

9,000 ,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 3.6 ลานบาท ) บริษัทยอยไดจายเงินปนผลน้ีใหกับผูถือหุน แลว เม่ือวันท่ี             

24 มิถนุายน 2549 อยางไรก็ตาม เงินปนผลระหวางกาลน้ี ตอ งไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน ของบรษิทัยอย        

ในการน้ีบริษัทไดรับเงินปนผล ดังกลาวจํานวน 1,896,000 บาท  

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

6 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บัญชน้ีีประกอบดวย 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน - มีหลักประกัน    

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,443  3,290 

เงินกูยืมระยะสั้น 50,000  50,000 

รวม 55,443  53,290 

 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนกับธนาคารในประเทศสองแหง

จํานวนเงินรวม 80 ลานบาท (31 ตุลาคม 2548 : 80 ลานบาท) ซึ่งวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนน้ี       

ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท  

 

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออ่ืนๆ (รวมเงินกูยืม       

ระยะยาว )กับธนาคารในประเทศอีกแหงหน่ึง  จํานวนเงินรวม 161.0 ลานบาท (31 ตุลาคม 2548 : 161.0 ลาน

บาท) ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินดังกลาวและเครื่องจักรของ

บริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีรวมจํานวน 132.3 ลานบาท ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (31 ตุลาคม 2548 : 143.3 

ลานบาท) ท้ังน้ี ยอดคงเหลือของเงินกูยืม ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ท่ีมกีบัธนาคาร

ดังกลาว สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น (สวนหนึ่งของเงินกูยืมระยะสั้นขางตน) 10,000  10,000  10,000  10,000 

เงินกูยืมระยะยาว (ดูหมายเหตุ 7 ) 96,478  126,341  84,449  103,971 

รวม 106,478  136,341  94,449  113,971 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

7 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

สวนที่มีหลักประกัน        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศ        

แหงหนึ่งโดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนใน        

ระยะเวลาหกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือน        

ในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยหลังจากพนระยะเวลา        

ปลอดหนี้เงินตนแลว เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืน        

เปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ 0.7 ลานบาท        

(รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนธันวาคม 2552         

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 26,449  31,268  26,449  31,268 
        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวน        

ไมตํ่ากวาเดือนละ 0.4 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)        

จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยมีอัตราดอกเบี้ย        

เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 4,252  8,401  4,252  8,401 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

0.5 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนมีนาคม        

2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทาอัตราดอกเบี้ย        

เงินกูยืมขั้นตํ่า 15,744  19,551  15,744  19,551 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทจากธนาคารในประเทศแหงเดียวกัน        

โดยมีระยะเวลาการปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลาหกเดือน        

แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลาดังกลาว        

โดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลวเงินกูยืมนี้จะ        

มีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่ากวาเดือนละ        

1.0 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย) จนถึงเดือนกุมภาพันธ        

2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 38,004  44,751  38,004  44,751 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศแหง        

เดียวกัน โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนรวม 60 งวด         

ในจํานวนไมตํ่ากวางวดละ 0.28 ลานบาท (รวมสวนของ        

ดอกเบี้ย) จนถึงเดือนมิถุนายน 2551และมีอัตราดอกเบี้ย        

เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า 12,029  7,650  -  - 

        

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยจากธนาคารในประเทศแหง        

เดียวกัน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนในระยะเวลา        

หกเดือน แตยังตองจายดอกเบี้ยทุกเดือนในชวงระยะเวลา        

ดังกลาวโดยหลังจากพนระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนแลว        

เงินกูยืมนี้จะมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนไมตํ่า        

กวาเดือนละ 0.38 ลานบาท (รวมสวนของดอกเบี้ย)         

จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ        

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า -    14,720  -  - 

รวม 96,478  126,341  84,449  103,971 

หัก  สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป (29,421)  (37,536)  (25,662)  (26,172) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 67,057    88,805  58,787  77,799 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

เงินกูยืมระยะยาวขางตนของบริษัทเปนสวนหน่ึงของวงเงินสินเชื่อตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ               

งบการเงิน  6  ภายใตเง่ือนไขของสัญญา เงินกูยืม บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะต องปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไข

ตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 

เงินกูยืม ระยะยาวขางตน ของบริษัทยอยค้ําประกันโดยหนังสือค้ําประกันของบริษัทและกรรมการของบริษัท    

และโดยการจดจํานองเครือ่งจักรและอุปกรณของบรษิทัยอย  ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี รวมจํานวน 13.4 ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (31 ตุลาคม 2548 : 29.0 ลานบาท) 

 

8 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 104  284  104  259 

ครบกําหนดชาํระหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป -  49  -  49 

รวม 104  333  104  308 

หัก  ดอกเบ้ียจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน (3)  (22)  (3)  (22) 

มูลคาปจจุบนัของหน้ีสนิจากสัญญาเชาการเงิน 101  311  101  286 

        

หน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงิน        

-  หมุนเวียน 101  263  101  238 

-  ไมหมุนเวียน -  48  -  48 

 101  311  101  286 

 

กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ีเชาจะโอนใหกลุมบริษัทเม่ือกลุมบริษัทไดชําระคางวด ๆ สุดทายแลว 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

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

กับกระทรวงพาณชิยแลวเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 

 

10 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการ

รายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุม

บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 

 

รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานเปนรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวน

ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามา รถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียจาย กําไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย และรายไดอ่ืน 

 

สวนงานธรุกจิ 

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักสามสวน ซึ่งประกอบดวย  

 

1. การผลิตชิ้นสวนพลาสติกและประกอบชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชสําหรับอุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑ

อิเล็คโทรนิคส  

 

2. การผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 

 

3. การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับเปล่ียนแมพิมพฉีดพลาสติก 
 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

รายไดจากสวนงานและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจสําหรับ งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 

2549 และ 2548 มีดังน้ี 

 

 2549  2548 

 (พันบาท) 

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบรกิารจากสวนงาน    

สวนงานชิ้นสวนพลาสติกและสวนประกอบ 307,582  328,346 

สวนงานแมพิมพฉีดพลาสติก 35,554  33,366 

สวนงานใหบริการเก่ียวกับแมพิมพฉีดพลาสติก 5,810  4,061 

รวม 348,946  365,773 

    

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน    

สวนงานชิ้นสวนพลาสติกและสวนประกอบ 24,522  27,108 

สวนงานแมพิมพฉีดพลาสติก 8,236  13,751 

สวนงานใหบริการเก่ียวกับแมพิมพฉีดพลาสติก 1,340  1,886 

รายการท่ีไมสามารถปนสวนได (12,834)  (7,274) 

รวม 21,264  35,471 

 

11 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 เรื่องการแต กหุน บริษัทไดปรับปรุงจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักเพื่อใชในการ

คํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและ เกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2548 ดวยจํานวน

หุนหลังการแตกหุนโดยถือเสมือนวาการแตกหุนดังกลาวเกิดขึ้นต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 เปนผลทําให

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและ เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2548 เปล่ียนจาก 0.60 บาท 

ตอหุน (คาํนวณจาก 18,400,000 หุน) เปน 0.12 บาทตอหุน (คาํนวณจาก 92,000,000 หุน) สําหรับงวดสามเดือน

และเปล่ียนจาก 1.97 บาทตอหุน (คาํนวณจาก 17,989,744 หุน) เปน 0.39 บาทตอหุน (คาํนวณจาก 92,000,000 

หุน) สําหรับงวดเกาเดือน ท้ังน้ีเพื่อสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญท้ังหมด 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับแตละงวด สามเดือนและ เกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 คํานวณจาก

กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ จํานวน  9.9 ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนและ  21.3 ลานบาท สําหรับงวด   

เกาเดือน  (2548 : 11.0 ลานบาทสําหรับงวดสามเดือนและ  35.5 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือน) และหุนสามัญ    

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีมีอยูในระหวาง งวดสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  254 9 จํานวน 92,000,000 หุน  (2548 : 

92,000,000 หุนภายหลังการพิจารณาการแตกหุนดังกลาว)  

 

12 เงินปนผล 

 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 13 มิถนุายน 2548 คณะกรรมการมีมติอนุมตัใิหจายเงินปนผลระหวาง

กาลจากผลการดาํเนินงาน ของธุรกิจ ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับงวดหกเ ดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 

2548 โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.3 บาทตอหุน สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 

5.52 ลานบาท ) บริษัทไดจายเงิน สดปนผลน้ี ใหกับผูถือหุนเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2548  แลว อยางไร ก็ตาม           

เงินปนผลระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลวในวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2549 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให               

บริษัทจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้ นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 

โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 1 บาท  สําหรับ  18 ,400 ,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 18.4         

ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนไปแลว เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2548 

สําหรับหุนสามัญหุนละ 0.30 บาท สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 5.52 ลานบาท ) ดังน้ันจึงเหลือ      

เงินปนผลท่ียังไมไดจายสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.70 บาท สําหรับ 18,400,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 12.88    

ลานบาท) ซึ่งไดจายใหกับผูถือหุนแลวในวันท่ี 22 กุมภาพนัธ 2549 

 

ในท่ีประ ชุมคณะกรรมการ บริษัทเม่ือวันท่ี 14 มิถนุายน 2549 กรรมการ มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผล

ระหวางกาลจาก ผลการดําเนินงาน ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 

2549 โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญหุนละ 0.05 บาท สาํหรบั 92,000,000 หุน (รวมจํานวนเงิน 4.6 

ลานบาท ) บริษัทไดจายเงินปนผลน้ีใหกับผูถือหุนเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 แลว อยางไรก็ตาม เงินปนผล

ระหวางกาลน้ีตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 

 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
13 สิทธพิเิศษจากการสงเสรมิการลงทนุ 
 

ภายใตสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 บริษัท

ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็คโทรนิคส และบริษัท

ยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก โดยไดรับสิทธิพิเศษโดยสังเขปดังน้ี 

 

ก. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหน่ึง ปสิ้นสุดนับจากวันท่ีนําเขาวัตถุดิบครั้งแรก   อยางไรก็ตาม การยกเวน

ดังกลาวสําหรับโครงการแรกของบริษัทไดขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนสิ้นสดุในเดอืนกรกฎาคม 2549 

 

ข. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนําเขาซึ่งจําเปน ตอง ใชในการผลิตตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  อยางไรก็ตาม  ระยะเวลาการยกเวน  ซึ่งหมดอายุแลว ได

ขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนเวลาสี่ป จนถึงเดือนธันว าคม 2552 สําหรับโครงการแรกของบริษัท และ

สิ้นสุดในเดือนเมษายน 2552 สําหรับโครงการท่ีสอง 

 

ค. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริ มการ

ลงทุน เปนเวลาสามป สําหรับโครงการแรกของบริษัทและเปนเวลาเจ็ดปสําหรับโครงการ ท่ีสองของ

บรษิทั  และเปนเวลาแปดปสําหรับบริษัทยอย นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ สงเสริมน้ัน  

ซึ่งการยกเวนดังกลาวไดสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2546 สําหรับโครงการแรกของบริษัท แตไดขยาย

ระยะเวลาไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550        สวนการยกเวน สําหรับโค รงการท่ีสองของบรษิทัและ

สําหรับโครงการของบรษิทัยอยจะหมดอายใุนเดอืนมีนาคม 2554   
 

ง. ไดรับอนุญาตใหหักรายได ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละหา (5) ของรายไดของ

บริษัทท่ีเพิ่มขึ้นจากการสงออกเปนระยะเวลา สิบป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอ บกิจการ

สงเสริมสําหรับโครงการแรกของบริษัท  ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2554 

ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุนโดยเครงครัด 

 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีภาษีเงินไดท่ีตองจายสําหรับกําไรสุทธิสําหรับ แตละงวดบัญชีสามเดือนและเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กรกฎาคม 2549 และ 2548 เน่ืองจากรายไดสวนใหญ เกิดขึ้นจากการดาํเนินงานภายใตกจิการท่ี

ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และสามารถใชสิทธิประโยชนจากผล

ขาดทุนสะสมยกมาของบริษัทยอย 



บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

14 ภาระผกูพนัจากสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาและบริการสําหรับท่ีดิน โรงงาน เครื่องจักร และรถยนต โดยมีระยะเวลาเชาตาง ๆ กัน 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 คาเชาและคาบริการรายปภายใตสัญญาดังกลาวมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน        

   ท่ียกเลิกไมได        

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 5,398  8,049  5,037  7,545 

ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 1,981  3,921  1,681  3,351 

รวม 7,379  11,970  6,718  10,896 

        

ภาระผูกพันดานรายจายฝายทุน        

สญัญาสําหรับงานระหวางกอสรางท่ียังไมรับรู 2,800  -  2,800  - 

 

15 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2549 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ในภายหนาจากการท่ีธนาคารในป ระเทศแหงหน่ึงออก

หนังสือค้ําประกั นบริษัทใหแกหนวยงานรัฐ บาลแหงหน่ึง สําหรับการใชไฟฟา เปนจํานวนเงินประมาณ  1.7      

ลานบาท    ในการน้ี บริษัทไดจํานําเงินฝากประจําธนาคารในจํานวนเงินเดียวกันเปนหลักทรัพยค้ําประกั น

หนังสือค้ําประกันดังกลาว 

 

16 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับ    

การแสดงรายการในงบการเงินของงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 
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