
 

 
 
 
 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
  

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 



 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ         
ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหาร    
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ     
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม     
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน             
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน             
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
(นางศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพันธ 2554 



สินทรัพย หมายเหตุ 2553 2552

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 248,874,365 292,849,570 

ลูกหน้ีการคา 4, 6 618,715,878 507,142,436 

สินคาคงเหลือ 7 695,964,887 469,599,650 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 32,663,327 21,185,120 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8,183,350 6,124,394 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,604,401,807 1,296,901,170 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 4, 8, 11 2,803,915,296 2,518,790,226 

สินทรัพยไมมีตัวตน 9 11,431,268 12,665,955 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10 98,795,186 96,091,343 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 238,800 238,800 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,914,380,550 2,627,786,324 

รวมสินทรัพย 4,518,782,357 3,924,687,494 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2553 2552

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 11 158,581,168 160,018,941

เจาหน้ีการคา 4, 12 180,022,974 73,528,120

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11 84,829,640 134,067,200

เจาหน้ีอ่ืนและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4, 11 532,904,970 382,324,983

เจาหน้ีอ่ืนและคาใชจายคางจาย 13 116,758,705 82,928,871

ภาษีเงินไดคางจาย 106,999,239 127,722,899

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 25,892,629 24,123,775

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,205,989,325 984,714,789 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 - 93,847,040

เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคางจายแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4, 11 70,451,233 -

รายไดรอตัดบัญชี 15 52,563,684 57,858,096

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 16 318,097,100 300,043,137

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 441,112,017 451,748,273 

รวมหน้ีสิน 1,647,101,342 1,436,463,062 

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2553 2552

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17
    ทุนจดทะเบียน 432,000,000 288,000,000

    ทุนท่ีออกและชําระแลว 431,999,860 288,000,000

สวนเกินทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 18 254,000,000 254,000,000

กําไรสะสม

    จัดสรรแลว

        สํารองตามกฎหมาย 18 43,200,000 28,800,000

    ยังไมไดจัดสรร 2,142,481,155 1,917,424,432 

รวมสวนของผูถือหุน 2,871,681,015 2,488,224,432 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,518,782,357 3,924,687,494 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2553 2552

รายได 

รายไดจากการขาย 4, 19 4,057,556,204 3,504,701,510 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - 22,543,892 

รายไดอ่ืน 20 113,457,632 72,481,673 

รวมรายได 4,171,013,836 3,599,727,075 

คาใชจาย 

ตนทุนขาย 4, 7 3,103,012,970 2,593,334,830 

คาใชจายในการขาย 4, 21, 23 155,519,080 78,915,166 

คาใชจายในการบริหาร 22, 23 73,525,804 71,023,590 

คาตอบแทนผูบริหาร 4, 23 65,734,203 62,860,079 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 3,463,671        -                    

รวมคาใชจาย 24 3,401,255,728 2,806,133,665 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 769,758,108 793,593,410 

ตนทุนทางการเงิน 4, 25 14,504,156 20,972,591 

กําไรกอนภาษีเงินได 755,253,952 772,620,819 

ภาษีเงินได 26 211,669,369 202,378,556 
กําไรสําหรับป 19 543,584,583 570,242,263 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 27 12.58 13.20

(บาท)

งบกําไรขาดทุน
บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน

ที่ออกและ สวนเกิน ยังไมได รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 288,000,000 254,000,000 28,800,000 1,606,382,169 2,177,182,169

กําไรสําหรับป - - - 570,242,263      570,242,263      

เงินปนผล 29 - - - (259,200,000) (259,200,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 288,000,000 254,000,000 28,800,000 1,917,424,432 2,488,224,432

กําไรสําหรับป - - - 543,584,583      543,584,583      

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - 14,400,000        (14,400,000)       -

หุนปนผล 29 143,999,860        - - (143,999,860)     -

เงินปนผล 29 - - - (160,128,000) (160,128,000)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 431,999,860 254,000,000 43,200,000 2,142,481,155 2,871,681,015

(บาท)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กําไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 543,584,583 570,242,263 

รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 333,795,024 286,946,479 

หนี้สงสัยจะสูญ - 5,800 

รับรูรายไดรอตัดบัญชี (5,294,412) -

ดอกเบ้ียรับ (797,493) (854,175)

ตนทุนทางการเงิน 14,504,156 20,972,591 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (12,893,030) (19,861,522)

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (กลับรายการ) 1,269,937 (5,573,283)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 37,207,777 60,017,089 

กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (5,888,382) (1,106,833)

ภาษีเงินได 211,669,369 202,378,556 

1,117,157,529 1,113,166,965 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (109,755,794) 284,849 

สินคาคงเหลือ (227,635,174) 59,787,764 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน (11,478,207) (2,701,240)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,061,158) 4,679,920 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - (5,000)

เจาหนี้การคา 106,295,054 15,567,278 

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (454,666) (630,815)

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย (7,411,604) (49,485,057)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,768,854 720,001 

รายไดรอตัดบัญชี - 57,858,096 

จายสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (19,153,814) (25,417,720)

จายภาษีเงินได (235,096,872) (218,348,076)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 612,174,148 955,476,965 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 799,695 974,317 

ซ้ืออาคาร และอุปกรณ (576,489,436) (477,698,843)

จายดอกเบ้ียเพ่ือซ้ืออาคาร และอุปกรณ - (1,128,999)

ขายอาคาร และอุปกรณ 8,637,194 2,502,730 

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (225,974) (542,538)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (567,278,521) (475,893,333)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายตนทุนทางการเงิน (15,485,908) (23,864,525)

จายเงินปนผล (160,128,000) (259,200,000)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 810,276 (283,195)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 150,000,000 50,000,000 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - (50,000,000)

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (134,067,200) (180,480,080)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 70,000,000       -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (88,870,832) (463,827,800)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (43,975,205) 15,755,832 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 5 292,849,570 277,093,738 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 5 248,874,365 292,849,570 

รายการท่ีไมใชเงินสด

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดซ้ืออาคารและอุปกรณเปนจํานวนเงินรวม 620 ลานบาท (2552: 525 

ลานบาท) และจายชําระเปนเงินสดจํานวนเงิน 576 ลานบาท (2552: 479 ลานบาท) นอกจากนี้บริษัทไดจายหุนปนผลเปน

จํานวนเงินรวม 144 ลานบาท

งบกระแสเงินสด

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

  9

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 ลูกหนี้การคา 
7 สินคาคงเหลือ 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
9 สินทรัพยไมมีตัวตน  
10  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
11 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 เจาหนี้การคา 
13 เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 
14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
15 รายไดรอตัดบัญชี 
16 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
17 ทุนเรือนหุน 
18 สวนเกินทุนและสํารอง 
19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
20 รายไดอื่น 
21 คาใชจายในการขาย 
22 คาใชจายในการบริหาร 
23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
24 คาใชจายตามลักษณะ 
25 ตนทุนทางการเงิน 
26 ภาษีเงินได 
27 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
28 สิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทุน 
29 เงินปนผล 
30 เครื่องมือทางการเงิน 
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31 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
32   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี  23 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญจดทะเบียน
ต้ังอยูเลขท่ี 500 หมู 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ
โรงงานท่ีจังหวัดชลบุรีต้ังอยูเลขท่ี 272/5 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 
 
บริษัทใหญในระหวางปไดแก บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุน โดยถือหุนบริษัทมีจํานวนรอยละ 66.41 ของจํานวนทุนท่ีชําระแลว 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิต และจําหนายอลูมิเนียม เชน หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะสําหรับบรรจุ
แกสและผลิตภัณฑแอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม งาน
ประดิษฐทางเทคนิคปมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผนอลูมิเนียม เปนตน 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให
แสดงเปนหลักพันบาทยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
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ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังน้ี 
 
              ฉบับเดิม                      ฉบับใหม                                 เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101  หนี้สงสัยจะสญูและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรบั

เครื่องมือทางการเงิน 

 
บริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท 
 
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใน
ปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม
เหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 การวัดมูลคาสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 การตีมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและความเส่ียงของราคาสินคาโภคภัณฑ ท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหา
เงินและกิจกรรมลงทุน  เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อคา กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือ
ขายสินคาโภคภัณฑลวงหนา ท่ีถูกใชในการปองกันความเส่ียงของรายการท่ีเปนการซ้ือสินคาโภคภัณฑท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อรายการท่ีคาดไวเกิดข้ึน  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
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(จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีเขากอนออกกอน ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง
หรือตนทุนอื่น เพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป และสินคาระหวางผลิตท่ี
ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต
ตามปกติ 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนใน 
การขาย 
 

(ฉ) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคา  
 

คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
อาคารและสวนปรับปรุง 20 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 และ10 ป 
เครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
บริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง 
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(ช) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุน
จากการดอยคา  สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังน้ี 
 
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 10 ป 
 

(ซ) การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ในกรณี
ท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด    
เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ี
ออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ี
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไม
เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ฌ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

(ญ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชนพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 
ผลประโยชนพนักงานของกลุมบริษัทคํานวณโดยการประมาณยอดผลประโยชนในอนาคต (เงินชดเชยใหออกจาก
งาน เมื่อเกษียณอายุ) ท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานในปปจจุบันและปกอนๆ โดยผลประโยชนดังกลาวไดมีการ
คิดลดเพ่ือหามูลคาปจจุบัน และอัตราคิดลดท่ีนํามาใช อางอิงจากอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล 
การคํานวณผลประโยชนพนักงานคํานวณตามวิธี The Projected Unit Credit Method 
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(ฏ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือ บริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอันเปนผล
มาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระ
ภาระหน้ีสินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ 
 

(ฐ) รายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคา 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้น หรือมีความ
ไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญ ในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของจํานวน
รายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่น 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ฑ) คาใชจาย 
 
คาใชจายไดบันทึกรับรูในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง 
หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
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(ฒ) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถือหุนรับรูโดยตรงในสวนของ 
ผูถือหุน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวา
จะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันท่ีรายงาน 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัท โดยการเปนผูถือหุนหรือ
มีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใช
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือเปน
กิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัทมีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
   

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด ญ่ีปุน เปนบริษัทใหญถือหุนรอยละ 66.41 ในบริษัท 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ : 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

รายไดจากการขาย ราคาตลาดท่ัวไปหรือราคาตามบันทึกขอตกลง โดยบริษัทกําหนด
โครงสรางราคาขายสินคาระหวางบริษัทกับบริษัทใหญ โดยคํานึงถึง
ตนทุนสินคาท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยอัตรากําไรข้ันตน รวมทั้งยังพิจารณา
ถึงขนาดของสินคาท่ีจําหนาย ปริมาณท่ีจําหนาย ประเทศท่ีจําหนายและ
คาขนสง 

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล ราคาตลาด 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ราคาตลาด / ราคาตามใบแจงหน้ี 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 1.25 - 2.25 ตอป ในป 2553 และอัตรารอยละ 1.25 ตอป 

ในป 2552 
คานายหนา ตามอัตรารอยละของยอดขาย 
คาตอบแทนผูบริหาร ตามไดรับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผูถือหุน 
 
รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได
ดังน้ี 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ   
รายไดจากการขาย 932,333 897,141 
ซื้อวัตถุดิบและอะไหล 10,391 6,078 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 14,293 3,104 
ดอกเบ้ียจาย 6,327 7,542 
คานายหนา 210 118 

 

ผูบริหาร   
คาตอบแทนผูบริหาร 65,734 62,860 
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ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ   
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 69,022  46,986 

 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ   
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1,475  - 

 
เจาหน้ีอื่นและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 อัตราดอกเบ้ีย   

 2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น     

บริษัทใหญ     
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1.25-2.00 1.25 527,295 377,295 
     

เจาหน้ีอื่น     

บริษัทใหญ     
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   - 489 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 อัตราดอกเบ้ีย   

 2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

คานายหนาคางจาย     

บริษัทใหญ     
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   50 31 
     

ดอกเบ้ียคางจาย     

บริษัทใหญ     
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   2,026 991 
     

คาบําเหน็จผูบริหารและผลตอบแทนอื่นคางจาย     

ผูบริหาร   3,534 3,519 

รวม   532,905 382,325 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีดังน้ี 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น   

บริษัทใหญ   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 377,295  377,295 
เพิ่มข้ึน 150,000  50,000 
ลดลง - (50,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 527,295  377,295 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคางจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

 อัตราดอกเบ้ีย     
 2553  2552  2553  2552 
 (รอยละ) (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะยาว     

บริษัทใหญ     
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1.75 - 2.25 - 70,000 - 
     

ดอกเบ้ียคางจาย     

บริษัทใหญ     
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   451 - 

รวม   70,451  - 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีดังน้ี 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาว   
บริษัทใหญ   

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  - 

เพิ่มข้ึน 70,000 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 70,000 - 
 

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2553 บริษัทออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินรวม 70 ลานบาท ซึ่ง
มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ถึงรอยละ 2.25 ตอป เงินกูยืมระยะยาวน้ีจะครบกําหนดชําระพรอมกับดอกเบ้ียคางจายใน
วันท่ีแตกตางกันต้ังแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 

ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบและอะไหล 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ   
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 25,384 5,433 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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บันทึกขอตกลงสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัททําบันทึกขอตกลงการสงมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณข้ันตํ่า 5,200 เมตริกตัน 
เพื่อสําหรับการผลิตกระปองและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายน 2552 ถึงมีนาคม 2553 
 

ตอมา เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงการสงมอบเหรียญอลูมิเนียมอีกหนึ่งฉบับ โดย
กําหนดสงมอบเหรียญอลูมิเนียมปริมาณโดยประมาณ 5,000 เมตริกตัน โดยมีระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายน 2553 ถึง
เดือนมีนาคม 2554 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 118  52 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,335  1,387 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 217,651  285,783 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา 23  23 
เช็ครอเรียกเก็บ 27,747  5,605 

รวม 248,874  292,850 
 

เช็ครอเรียกเก็บ 
 

เช็ครอเรียกเก็บ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สามารถเรียกเก็บไดท้ังหมดภายในวันท่ี 5 มกราคม 2554 (2552: 4 
มกราคม 2553) 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 121,669 130,862 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 87,224 123,824 
สกุลเงินเยนญ่ีปุน 39,981 38,164 

รวม 248,874 292,850 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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6 ลูกหน้ีการคา 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 69,022 46,986 
กิจการอื่น ๆ  555,639 466,101 

  624,661 513,087 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (5,945) (5,945) 

สุทธ ิ  618,716 507,142 

หนี้สงสัยจะสญูสําหรับป  - 6 

 
การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

  2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน    
ยังไมครบกําหนดชําระ  69,022 46,986 

  69,022 46,986 
     

กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ  440,763 358,413 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
นอยกวา 3 เดอืน  108,898 101,743 
3 - 6 ดือน  33 - 
มากกวา 12 เดือน  5,945 5,945 

  555,639 466,101 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (5,945) (5,945) 

สุทธ ิ  549,694 460,156 

รวม  618,716 507,142 

 
โดยท่ัวไประยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ยอดลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 223,269  244,056 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 247,120  201,962 
สกุลเงินเยนญ่ีปุน 69,022  44,653 
สกุลเงินปอนดสเตอรลิง 62,428  - 
สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย 20,553  17,953 
อื่น ๆ (สกุลเงินดอลลารฮองกงและดอลลารสิงคโปร) 2,269  4,463 

รวม 624,661  513,087 

 
7 สินคาคงเหลือ  

 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 99,925 115,735 
สินคาระหวางผลิต 97,199 99,687 
วัตถุดิบ 275,753 135,484 
วัสดุหีบหอ 7,318 1,284 
อะไหล 108,805 112,992 
สินคาระหวางทาง 109,319 5,502 
 698,319 470,684 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (2,354) (1,084) 

สุทธ ิ 695,965 469,600 

 
ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย   
- ตนทุนขาย 3,102,801 2,593,756 
- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ (กลับรายการ) 212 (421) 

รวม 3,103,013 2,593,335 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 

    
อาคารและ 

  
เครื่องจักร 

  
เครื่องใช 

   สินทรัพย
ระหวาง 

  

 ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 176,704 959,934 2,595,955 16,046 30,048 289,747 4,068,434 
เพิ่มขึ้น - 5,141 30,396 1,016 5,351 483,303 525,207 
โอน - 12,465  243,737 17 - (256,219) - 
จําหนาย - (332) (9,159) (237) (4,905) - (14,633) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 176,704 977,208 2,860,929 16,842 30,494 516,831 4,579,008 
เพิ่มขึ้น - 7,633  25,720 1,591 4,823 580,441 620,208 

โอน - 32,973  719,565 - - (752,538) - 
จําหนาย - (9,986) (15,605) (253) (2,910) - (28,754) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 176,704 1,007,828 3,590,609 18,180 32,407 344,734 5,170,462 
        



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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อาคารและ 
  

เครื่องจักร 
  

เครื่องใช 
   สินทรัพย

ระหวาง 
  

 ที่ดิน  สวนปรับปรุง  และอุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  กอสราง  รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคา        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 - 369,747 1,387,050 10,786 20,306 - 1,787,889 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 45,329 234,083 2,095 4,059 - 285,566 
จําหนาย - (149) (7,952) (231) (4,905) - (13,237) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 - 414,927 1,613,181 12,650 19,460 - 2,060,218 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 45,760 281,124 1,804 3,646 - 332,334 
จําหนาย - (7,634) (15,208) (253) (2,910) - (26,005) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 453,053 1,879,097 14,201 20,196 - 2,366,547 
        

มูลคาสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 176,704 590,187 1,208,905 5,260 9,742 289,747 2,280,545 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 176,704 562,281 1,247,748 4,192 11,034 516,831 2,518,790 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 176,704 554,775 1,711,512 3,979 12,211 344,734 2,803,915 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณท่ีไดหักคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใช
งานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 516 ลานบาท (2552: 465 ลานบาท) 
 

การคํ้าประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมูลคาตามบัญชีจํานวน 37.7 ลานบาท (2552: 42.8 ลาน
บาท) ไดใชเปนหลักประกันการใชสินเช่ือจากสถาบันการเงินภายในวงเงิน 27 ลานบาท (2552: 27 ลานบาท) (ดู
หมายเหตุ 11) 
 

สินทรัพยระหวางกอสราง 
ระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางโรงงานแหงใหม ซึ่งมีประมาณ
การคาใชจายในการซื้อเปนจํานวนเงิน 752 ลานบาท ท้ังน้ีตนทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน
ท้ังส้ิน 290 ลานบาท 
 

ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางโรงงานใหมไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยเปนจํานวนเงิน 
1.3 ลานบาท (2552: 1.1 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีรับรูรอยละ 1.25 - 2.25 (2552: รอยละ 2.8 - 2.9) 
 

9 สินทรัพยไมมตัีวตน  
 

 คาลิขสิทธ์ิ 
 ซอฟทแวร 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 15,097 
เพิ่มข้ึน 543 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 15,640 
เพิ่มข้ึน 226 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 15,866 
  

คาตัดจําหนาย  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 1,594 
คาตัดจําหนายสําหรับป 1,380 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 2,974 
คาตัดจําหนายสําหรับป 1,461 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 4,435 
  



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 คาลิขสิทธ์ิ 
 ซอฟทแวร 
 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 13,503 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 12,666 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 11,431 
 

10 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ไดแสดงในงบดุล
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 107,294 103,618 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (8,499) (7,527) 

สุทธ ิ 98,795 96,091 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังน้ี 
 

  
 

ณ วันที่ 1 
มกราคม 2553 

 บันทึกเปน 
(รายจาย) / รายได
ในงบกําไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 26) 

  
 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ลูกหนี้การคา (หนี้สงสัยจะสญู) 1,784  -  1,784 
สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 325  381  706 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 84,152  4,883  89,035 
รายไดรอการตัดบัญชี 17,357  (1,588)  15,769 

รวม 103,618  3,676  107,294 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ณ วันที่ 1 

มกราคม 2553 

 บันทึกเปน 
(รายจาย) / รายได
ในงบกําไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 26) 

  
 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ความแตกตางของ 
   คาเส่ือมราคา) (7,527)  (972)  (8,499) 

รวม (7,527)  (972)  (8,499) 

      
สุทธ ิ 96,091  2,704  98,795 

 
  

 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2552 

 บันทึกเปน 
(รายจาย) / รายได
ในงบกําไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 26) 

  
 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ลูกหนี้การคา (หนี้สงสัยจะสญู) 1,782  2  1,784 
สินคาคงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา) 1,997  (1,672)  325 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 74,176  9,976  84,152 
รายไดรอการตัดบัญชี -  17,357  17,357 

รวม 77,955  25,663  103,618 
 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ความแตกตางของ 
   คาเส่ือมราคา) 

 
(7,243) 

  
(284) 

  
(7,527) 

รวม (7,243)  (284)  (7,527) 

      
สุทธ ิ 70,712  25,379  96,091 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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11 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 
 หมายเหตุ 2553  2552 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 871 61 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
 สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 157,710 159,958 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น   
   จากสถาบันการเงิน 158,581 160,019 

   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   
     สวนท่ีมีหลักประกัน 36,356 80,440 

 สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 48,474 53,627 

 84,830 134,067 

 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 4 527,295 377,295 

 770,706 671,381 

   

สวนที่ไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
     สวนท่ีมีหลักประกัน - 40,220 

 สวนท่ีไมมีหลกัประกัน - 53,627 

 - 93,847 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
     สวนท่ีไมมีหลักประกัน 4 70,000 - 

รวม 840,706 765,228 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ไดดังน้ี 
 

 2553  2552 

 (พันบาท) 
ภายในหนึ่งป 770,706  671,381 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 70,000  93,847 

รวม 840,706  765,228 
 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเปนสินทรัพย
ดังน้ี 
 

 2553  2552 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและอาคาร 27,000  27,000 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีดินจํานวน 3 โฉนดพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูในปจจุบันและ/หรือท่ีจะมีตอไปในอนาคต
บางสวน ไดจดทะเบียนจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินใน
วงเงินรวม 27 ลานบาท (2552: 27 ลานบาท) 
 

เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวท่ีไมมีหลักประกันกับธนาคารพาณิชยตางประเทศ
สาขาในประเทศแหงหนึ่งเพื่อซ้ือเครื่องจักร จํานวน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา กําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 3.5 ป 
รวม 5 งวด งวดละ 0.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา งวดแรกชําระวันท่ี 21 กันยายน 2552 และงวดสุดทายชําระวันท่ี 19 
กันยายน 2554 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.90 ตอป ชําระทุก 6 เดือน งวดแรกชําระวันท่ี 19 กันยายน 2551 
 

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีหลักประกันกับกับธนาคารพาณิชยตางประเทศ
สาขาในประเทศอีกแหงหน่ึงเพ่ือซื้อเครื่องจักร จํานวน 6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา กําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 3 
ป รวม 5 งวด งวดละ 1.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา งวดแรกชําระวันท่ี 24 มีนาคม 2552 และงวดสุดทายชําระวันท่ี 
24 มีนาคม 2554 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.80 ตอป ชําระทุก 6 เดือน งวดแรกชําระวันท่ี 24 กันยายน 2551 
 

สัญญาเงินกูดังกลาวมีขอจํากัดบางประการท่ีสําคัญ ไดแก สถานภาพของบริษัท การไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู การถูกฟองรอง นอกจากน้ีภายใตสัญญากูยืมเงินไดระบุถึงเงื่อนไขของการผิดนัดชําระหน้ี เชน การผิด
นัดการจายชําระหน้ี การไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการ หรือมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดท่ีมีผล
อยางมีสาระสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภายใตสัญญากูยืมเงิน ซึ่งอาจมีผลใหเจาหน้ีมีสิทธิ
เรียกคืนเงินกูยืมไดทันที 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนรวม 2,580 ลานบาท (2552: 2,609 ลาน
บาท) 
 
ยอดหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 598,166 377,356 
สกุลเงินเหรยีญสหรัฐอเมริกา 130,274 278,189 
สกุลเงินเยนญ่ีปุน 112,266 109,683 

รวม 840,706 765,228 

 
12 เจาหน้ีการคา 

 
 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,475 - 
กิจการอื่น ๆ 178,548 73,528 

รวม 180,023 73,528 

 
ยอดเจาหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 68,816 62,522 
สกุลเงินเหรยีญสหรัฐอเมริกา 93,964 2,609 
สกุลเงินเยนญ่ีปุน 15,829 3,247 
อื่น ๆ (สกุลเงินฟรังกสวิตเซอรแลนดและสกุลเงินยูโร) 1,414 5,150 

รวม 180,023 73,528 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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13 เจาหน้ีอื่นและคาใชจายคางจาย 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
เจาหนี้อื่น 51,802 12,860 
เจาหนี้คากอสราง 42,433 46,380 
คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย 22,524 23,689 

รวม 116,759 82,929 

 
14 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 13,211 14,266 
ภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจายคางจาย 11,160 8,926 
เงินประกันสังคมคางจาย 1,522 932 

รวม 25,893 24,124 

 
15 รายไดรอตัดบัญชี 

 
รายไดรอตัดบัญชีไดแก เงินชดเชยจํานวนเงินประมาณ 57.8 ลานบาทท่ีบริษัทไดรับจากลูกคารายใหญแหงหนึ่ง เพ่ือ
เปนเงินชวยเหลืออยางไมมีเงื่อนไขสําหรับตนทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม ท่ีบริษัทตองรับผิดชอบในการ
จัดการเพื่อใหสามารถรองรับคําส่ังซ้ือสินคาท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากลูกคารายน้ีและเพื่อใหตรงกับความตองการใน
การผลิตสินคาของลูกคา เงินชดเชยน้ีไดแสดงเปน “รายไดรอตัดบัญชี” ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นในงบดุล และ
จะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยเปน
ระยะเวลา 10 ปนับจากวันท่ีสายการผลิตพรอมใชงาน  

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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16 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 
  2553  2553 
  (พันบาท) 
เงินบําเหน็จพนักงาน  273,823 261,730 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  44,274 38,313 

รวม  318,097 300,043 

 
ผูเช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดทําการประเมินภาระหนี้สินท่ีตองจายสําหรับผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน โดย
ใชวิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทไดต้ังสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานดังน้ี 
 
  2553  2552 
  (พันบาท) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันท่ีไมไดจัดใหมีกองทุน  273,823 261,730 

    

จํานวนท่ีรับรูในกําไรหรอืขาดทุนมีดังน้ี    

     ตนทุนบริการปจจุบัน  20,901 20,281 
     ดอกเบ้ียของภาระผูกพัน  13,087 11,498 
     ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 
        คณิตศาสตรประกันภัย  (6,680) 18,810 
  27,308 50,589 

 
สมมติฐานตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial basis) ณ วันท่ีรายงาน 
 
  2553  2552 
อัตราคิดลด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (รอยละ)  4.25 5 

เงินเดือนในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน (รอยละ)  4 4 
อายุครบเกษียณ (ป)  55 55 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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17 ทุนเรือนหุน 
 
 มูลคาหุน  2553  2552 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  28,800 288,000 28,800 288,000 
ออกหุนใหม 10  14,400 144,000 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุนสามัญ 10  43,200 432,000 28,800 288,000 

          

ทุนที่ออก และชําระแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  28,800 288,000 28,800 288,000 
ออกหุนใหม 10  14,400 144,000 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุนสามัญ 10  43,200 432,000 28,800 288,000 

 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก  288 ลานบาท  (28,800,000 หุน  มูลคาหุนละ  10 บาท) เปน  432 ลานบาท  (43,200,000 หุน  
มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนใหมเพื่อการจายหุนปนผล การเพ่ิมทุนและการเปลี่ยนแปลงทุนชําระดังกลาว
ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 
 

18 สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
บริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร รูปแบบหลักในการรายงานสวนงานภูมิศาสตร
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเปนเกณฑในการ
กําหนดสวนงาน 
 
ผลได (เสีย) สินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสวนงาน หรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด สินคาคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย เจาหน้ีอื่นและคาใชจายคางจาย 
และประมาณการหน้ีสิน 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตภาชนะอลูมิเนียม ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมี
สวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรไดกําหนดจากสถานท่ีต้ังของ
ลูกคา  สินทรัพยตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 
 
บริษัทเสนอสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

สวนงาน 1  ภายในประเทศ 
สวนงาน 2  สงออก 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

รายได  

รายไดจากการขาย 950,535 938,730 3,107,021 2,565,972 4,057,556 3,504,702 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - -  22,544 - 22,544 
รายไดอืน่ 113,458 72,481 - - 113,458 72,481 

รวมรายได 1,063,993 1,011,211 3,107,021 2,588,516 4,171,014 3,599,727 
       

คาใชจาย       

ตนทุนขาย 668,572 650,806 2,434,441 1,942,529 3,103,013 2,593,335 
คาใชจายในการขาย 10,188         8,365 145,331 70,550 155,519 78,915 
คาใชจายในการบริหาร 23,149 34,773 50,377 36,251 73,526 71,024 
คาตอบแทนผูบริหาร 16,851 25,397 48,883 37,463 65,734 62,860 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 3,464 - 3,464 - 

รวมคาใชจาย 718,760     719,341 2,682,496 2,086,793 3,401,256 2,806,134 
       

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน       

   และภาษีเงินได 345,233 291,870 424,525 501,723 769,758 793,593 
ตนทุนทางการเงนิ 3,079 5,539 11,425 15,434 14,504 20,973 

กําไรกอนภาษีเงินได 342,154 286,331 413,100 486,289 755,254 772,620 
ภาษีเงินได 57,489 59,783 154,180 142,595 211,669 202,378 

กําไรสําหรับป 284,665 226,548 258,920 343,694 543,585 570,242 
       

       

ฐานะการเงินตามสวนงานภูมิศาสตร      

       
ลูกหนี้การคา 200,505 209,230 418,211 297,912 618,716 507,142 
สินทรัพยอืน่ ๆ ทีไ่มไดปนสวน     3,900,066 3,417,545 

รวมสินทรัพย     4,518,782 3,924,687 
       

เจาหนี้การคา 68,816 62,522 111,207 11,006 180,023 73,528 
หนี้สินที่ไมไดปนสวน     1,467,078 1,362,935 

รวมหนี้สิน     1,647,101 1,436,463 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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20 รายไดอื่น 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
รายไดจากการขายเศษซาก 92,377 61,744 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 5,888 1,107 
อื่น ๆ 15,193 9,631 

รวม 113,458 72,482 

 
21 คาใชจายในการขาย 

 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
คาใชจายขนสง 125,902 54,834 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 19,659 16,676 
อื่นๆ  9,958 7,405 

รวม 155,519 78,915 

 
22 คาใชจายในการบริหาร 

 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 48,885 55,341 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 4,564 3,317 
คาใชจายยานพาหนะ 3,979 3,300 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 2,540 2,312 
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (กลับรายการ) 1,058 (5,152) 
อื่นๆ  12,500 11,906 

รวม 73,526 71,024 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
คาแรงและเงินเดือน 465,635 426,638 
เงินบําเหน็จพนักงาน 28,303 43,753 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5,656 9,234 
คาตอบแทนกรรมการ 4,160 4,122 
อื่น ๆ 29,772 35,799 

รวม 533,526 519,546 

 
บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปน
สมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจายสมทบใหเมื่อเปนสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปแลวบริษัทสมทบใน
อัตรา 50% ของเงินท่ีหัก และหลังจากน้ันสมทบอีกปละ 10% ของเงินกองทุน บริษัทเปนผูบริหารกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพขางตน 
 

24 คาใชจายตามลกัษณะ 
 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 18,298 69,614 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,825,271 1,313,931 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 467,792 456,686 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 333,795 286,946 
คาสาธารณูปโภค 265,694  214,707 
คาใชจายขนสง 125,902 54,834 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 115,732 112,832 
คาตอบแทนผูบริหาร 65,734 62,860 
อื่นๆ  183,038 233,724 

รวมตนทุนขาย คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร 3,401,256 2,806,134 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
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25 ตนทุนทางการเงิน 
 

 หมายเหตุ  2553  2552 
  (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจาย  
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 6,327 7,542 
   สถาบันการเงิน 9,462 14,559 

 15,789 22,101 
หัก สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง 8 (1,285) (1,128) 

สุทธ ิ 14,504 20,973 
 

26 ภาษีเงินได 
 

 หมายเหตุ  2553  2552 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน  
สําหรับปปจจุบัน  214,373 227,757 
   

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลตางช่ัวคราว 10 (2,704) (25,379) 

รวม 211,669 202,378 
 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง  
 2553  2552 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินได   755,254    772,621 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 25, 30  211,576  30  231,786 
การลดภาษีเงินได -  -  (4)  (29,501) 
คาใชจายตองหามทางภาษี -  23  -  169 
อื่น ๆ -  70  -  (76) 

รวม 28  211,669  26  202,378 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
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การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ใหสิทธิแกบริษัท
ท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
ลดอัตราภาษีเงนิไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลงั 1 มกราคม 2551 
 

27 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวนของ
ผูถือหุนของบรษัิทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถวัเฉลีย่ถวงน้ําหนักแสดงการ
คํานวณดังน้ี 
 

 2553  2552 

 (พันบาท / พันหุน) 
   

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท  543,585 570,242 
   

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันตนงวด 28,800 28,800 
ผลกระทบจากการออกหุนปนผล 14,400 14,400 

จํานวนหุนสามัญที่โดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 43,200 43,200 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  (บาท) 12.58 13.20 
 

28  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตัวกระปองอลูมิเนียม ซึ่งพอสรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี 
 

(ก) ใหถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

(ข) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

 

(ค) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมี
กําหนดเวลา 3 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
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ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ท่ีกําหนดใน
บัตรสงเสริมการลงทุน 
 

รายไดจากการขายสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เกิดจากกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน 
 

29 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 5.56 บาท และหุนปนผลมูลคาหุนละ 5 บาท ประกอบดวยหุนสามัญท่ีออกใหมมูลคา
หุนละ 10 บาทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม (2:1) รวมปนผลจายเทากับ 10.56 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 304.1 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2553 
 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 9 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 259.2 ลานบาท เงินปนผลดังลาวไดจายใหแกผูถือหุนใน
ระหวางป 2552 
 

30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

บริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการ
เงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเช่ือมั่นของ
ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง
บริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับ
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 
 

จากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.57 ตอ 1 ในป 2553 และ 0.58 ตอ 1 ในป 2552 แสดงวาบริษัท
มีการกูยืมเงินในอัตราท่ีตํ่า จึงมีผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กนอย ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ และใชนโยบายการ
กูยืมสวนใหญเปนเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเปนผูเสนออัตราดอกเบ้ียท่ีดีท่ีสุด 
 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระ
หรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 
 

 อัตราดอกเบ้ีย   หลังจาก 1 ป   
 ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2553     

หมุนเวียน        
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 0.53 - 2.9 243,411  -  243,411 
เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  1.25 - 2.0 527,295  -  527,295 
       

ไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  1.75 - 2.25 -  70,000  70,000 

รวม  770,706  70,000  840,706 
 

ป 2552     

หมุนเวียน        
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 0.62 - 2.9  294,086  -  294,086 
เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1.25 377,295  -  377,295 
       

ไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2.8 - 2.9            -  93,847  93,847 

รวม  671,381  93,847  765,228 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคา การขายสินคา เงินกูยืมระยะสั้น 
และเงินกูยืมระยะยาวท่ีเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการ
ดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

เพื่อปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทมีนโยบายปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยเม่ือมีการรับเงินตราตางประเทศจากการรับชําระเงินจากลูกคาและ
เงินดังกลาวจะนําเขาฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เชน เงินดอลลารสหรัฐ เงินเยนญ่ีปุน เปนตน ซึ่งไดเปดบัญชีไวกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย วัตถุประสงคในการนําเงินเขาฝากไมใชเพื่อรับดอกเบ้ียเนื่องจากดอกเบ้ียจะตํ่ามาก 
แตมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาชําระคาวัตถุดิบและอะไหล และคาเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งนําเขามาจากตางประเทศ 
และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดคาใชจายในการซ้ือเงนิตราตางประเทศ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการมีสินทรัพย
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ มีดังน้ี 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 87,224 123,824 
ลูกหนี้การคา 6 247,120 201,962 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 11 (130,274) (278,189) 
เจาหนี้การคา 12 (93,964) (2,609) 

  110,106 44,988 

เงินเยนญ่ีปุน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 39,981 38,164 
ลูกหนี้การคา 6 69,022 44,653 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 11 (112,266) (109,683) 
เจาหนี้การคา 12 (15,829) (3,247) 

  (19,092) (30,113) 
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 หมายเหตุ 2553  2552 
  (พันบาท) 
เงินดอลลารออสเตรเลีย    

ลูกหนี้การคา 6 20,553 17,953 

    

เงินปอนดสเตอรลิง    

ลูกหนี้การคา 6 62,428 - 
    

อื่นๆ (เงินดอลลารฮองกง, เงินดอลลารสิงคโปร, เงินยโูร,    

   เงินฟรังกสวติเซอรแลนด)    

ลูกหนี้การคา 6 2,269 4,463 
เจาหนี้การคา 12 (1,414) (5,150) 
  855 (687) 
    

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสีย่ง  174,850 32,141 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ  (29,510) - 

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธ ิ  145,340 32,141 
 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว 
เมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายการใหสินเช่ือท่ีระมัดระวังและขายสินคาใหกับลูกคาท่ีไดมีการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ
แลววามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชําระหน้ีได  ดังน้ันบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจาก
การเรียกชําระหน้ีจากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนท่ีไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 
 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให
เพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

  47

การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสินทางการ
เงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระ
หน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยในหมาย
เหตุท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหน้ีสินนั้นๆ 
 
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน และอัตราดอกเบ้ียเปนไป
ตามอัตราตลาด ฝายบริหารเช่ือวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญา Commodity Price Swap พรอมท้ังมูลคาตามสัญญาท่ีเหลืออยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดังน้ี 
 

  ปริมาณตามสัญญา  มูลคาตามสัญญา  มูลคายุติธรรม 
ประเภทสัญญา  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

  (ตัน)  (เยนตอตัน)  (เยนตอตัน) 
สัญญา Commodity             
   Price Swap  1,500  1,800  188,000  188,000  197,344  211,163 

 
31 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 
 2553  2552 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน   
สัญญาท่ียังไมไดรับรู   
เครื่องจักรและอุปกรณ 517,299 208,852 
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 2553  2552 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันอื่นๆ   
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 71,012 29,148 
   

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลว   
ภายในหนึ่งป 1,570,684 1,397,910 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,926,352 822,086 
หลังจากหาปแตไมเกินสิบป 221,567 333,435 

 3,718,603 2,553,431 
   

สัญญา Commodity Price Swap 105,529 123,722 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 29,510 - 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 20,414 24,634 

รวม 3,945,068 2,730,935 
 

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลวเพื่อซื้ออลูมิเนียมในปริมาณ 56,600 เมตริกตัน 
(2552: 42,164 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหวาง 123,000 - 141,600 เยนตอเมตริกตัน และราคาตามท่ีกําหนดในคําส่ังซ้ือ 
(2552: มีราคาระหวาง 123,000 - 151,500 เยนตอเมตริกตันและ 1,600 - 1,638 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอเมตริกตัน) โดย
กําหนดระยะเวลาสงมอบต้ังแตป 2554 ถึงป 2559 (2552: ต้ังแตป 2553 ถึงป 2559) 
 

สัญญา Commodity Price Swap 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อปองกันความเส่ียงราคาอลูมิเนียม 
กับสถาบันการเงินตางประเทศแหงหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตันตอเดือน รวมปริมาณท้ังส้ินไมเกิน 1,800 
เมตริกตัน กําหนดราคาท่ี 188,000 เยนตอเมตริกตัน โดยกําหนดระยะเวลา 6 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงสําหรับการขาย
สินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศกับสาขาของสถาบันการเงินแหงหน่ึงจํานวนเงินประมาณ 0.6 ลานปอนด 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการ
บังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)   ตนทุนการกูยืม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)   กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดข้ึน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
 
ผูบริหารคาดวาจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางเงินท่ีปรับปรุงใหมตามท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
และไดประเมินผลกระทบเบ้ืองตนท่ีอาจเกิดข้ึนตองบการเงิน กิจการไดประเมินผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตองบ
การเงินท่ีเริ่มนํามาตรฐานรายงานทางเงินท่ีปรับปรุงใหมนี้มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก ดังน้ี 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท/บริษัท ดังน้ี 
(ก) ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการ
คิดคาเส่ือมราคาประจําป (ข) การกําหนดคาเส่ือมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ (ค) มูลคาคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช
ประโยชน นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตใหกิจการเลือกปรับไปขางหนาสําหรับปท่ีเริ่มนํามาถือ
ปฏิบัติ ฝายบริหารมีความต้ังใจท่ีจะใชทางเลือกตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ซึ่งไมเกิดผลกระทบตองบการเงินป 2553 หรือปกอนหนาน้ัน ปจจุบันฝายบริหารอยู
ระหวางการสอบทานผลกระทบตองบการเงินหากไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
นับจากวันท่ี 1 มกราคม 2554 
 




