
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2553 



 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุน  สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี
30 กันยายน 2553 และ 2552 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับแตละงวด 
เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ 

งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา และตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 12

งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุง
ใหม  เนื่องจากบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  2 ฉบับ  (IAS ฉบับท่ี  12 

“ภาษีเงินได” และ IAS ฉบับท่ี 19 “ผลประโยชนพนักงาน”) ขาพเจาไดสอบทานรายการปรับปรุงดังกลาวของบริษัทแลว 
และไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวารายการปรับปรุงดังกลาวไมเหมาะสมและไมไดปรับปรุงโดยถูกตอง 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ  และ 
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
จากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 

ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาวขางตน 

 

 

 

 

(นางศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3636 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน 2553



สินทรัพย หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553 2552

(ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 184,954 292,850 

ลูกหนี้การคา 3, 4 696,948 507,142 

สินคาคงเหลือ 644,815 469,600 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 28,057 21,185 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,698 6,124 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,560,472 1,296,901 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5 2,673,347 2,518,790 

สินทรัพยไมมีตวัตน 11,701 12,666 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 97,046 96,091 

สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 239 239 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,782,333 2,627,786 

รวมสินทรัพย 4,342,805 3,924,687 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553 2552

(ไมไดตรวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 156,340 160,019 

เจาหนี้การคา 86,114 73,528 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 85,562 134,067 

เจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 3 531,865 382,325 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 205,261 82,929 

ภาษีเงินไดคางจาย 62,025 127,723 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,743 24,124 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,141,910 984,715 

หนี้สินไมหมนุเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 93,847 

เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่เก่ียวของกัน 3 70,111 -

รายไดรอตัดบัญชี 54,022 57,858 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 306,923 300,043 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 431,056 451,748 

รวมหนี้สิน 1,572,966 1,436,463 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553 2552

(ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 6

ทุนจดทะเบียน 432,000 288,000 

ทุนที่ออกและชําระแลว 432,000 288,000 

สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 254,000 254,000 

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 28,800 28,800 

ยังไมไดจัดสรร 2,055,039 1,917,424 

รวมสวนของผูถือหุน 2,769,839 2,488,224 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,342,805 3,924,687 

(พันบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบดุล

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได 
รายไดจากการขาย 3, 7 1,102,740 862,079 3,036,741 2,622,759

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ - 5,221 - 17,050

รายไดอ่ืน 25,436 18,523 76,433 53,262

รวมรายได 1,128,176 885,823 3,113,174 2,693,071

คาใชจาย 

ตนทุนขาย 3 808,036 609,754 2,264,965 1,947,559

คาใชจายในการขาย 3 68,648 20,996 118,307 57,104

คาใชจายในการบริหาร 17,659 16,556 55,889 54,282

คาตอบแทนผูบริหาร 3 14,826 16,086 46,766 47,090

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 9,794 - 5,421 -

รวมคาใชจาย 8 918,963 663,392 2,491,348 2,106,035

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 209,213 222,431 621,826 587,036

ตนทุนทางการเงิน 3 4,060 5,164 11,647 16,919 

กําไรกอนหักภาษีเงินได 205,153 217,267 610,179 570,117

ภาษีเงินได 61,594 61,516 168,436 158,255 

กําไรสําหรับงวด 143,559 155,751 441,743 411,862

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 9 3.32 3.60 10.22 9.53 

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน
ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 288,000 254,000 28,800 1,633,184 2,203,984 

ผลกระทบจากการปฏิบัติตาม IAS ฉบับท่ี 12 

   และ IAS ฉบับท่ี 19 - - - (26,802) (26,802)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 288,000 254,000 28,800 1,606,382 2,177,182 

กําไรสําหรับงวด - - - 411,862 411,862 

เงินปนผล 11 - - - (259,200) (259,200)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 288,000 254,000 28,800 1,759,044 2,329,844 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 288,000 254,000 28,800 1,917,424 2,488,224 

กําไรสําหรับงวด - - - 441,743 441,743 

หุนปนผล 11 144,000 - - (144,000) -

เงินปนผล 11 - - - (160,128) (160,128)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 432,000 254,000 28,800 2,055,039 2,769,839 

(พันบาท)

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

2553 2552

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด 441,743 411,862

รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 246,350 213,439

หนี้สงสัยจะสูญ - 6

รับรูรายไดรอตัดบัญชี (3,836) -

ดอกเบี้ยรับ (687) (530)

ตนทุนทางการเงิน 11,647 16,919

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (2,563) (14,251)

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (กลับรายการ) 3,245 (4,355)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25,199 45,959

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (352) (1,743)

ภาษีเงินได 168,436 158,255

889,182 825,561 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา (199,263) 1,455

สินคาคงเหลือ (178,460) 36,758

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน (6,872) (5,551)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 426 6,650

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - (5)

เจาหนี้การคา 12,431 12,775

เจาหนี้อ่ืนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,263) (1,945)

เจาหนี้อ่ืนและคาใชจายคางจาย 93,044 24,898

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (9,381) (10,004)

รายไดรอตัดบัญชี - 57,858

จายประมาณการหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (18,319) (24,589)

จายภาษีเงินได (235,089) (218,345)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 346,436 705,516 

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

2553 2552

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 687 646

ซื้ออาคาร และอุปกรณ (369,055) (251,830)

จายดอกเบี้ยเพ่ือซื้ออาคาร และอุปกรณ - (1,129)

ขายอุปกรณ 728 2,107

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (77) (342)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (367,717) (250,548)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายตนทุนทางการเงิน (12,612) (20,869)

จายเงินปนผล (160,128) (259,200)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 192 (31)

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (134,067) (180,480)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 150,000 50,000 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ - (50,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 70,000 -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (86,615) (460,580)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (107,896) (5,612)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 292,850 277,094 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 184,954 271,482 

รายการท่ีไมใชเงินสด
ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทไดซื้ออาคารและอุปกรณเปนจํานวนเงินรวม 400 ลานบาท (2552: 266 ลาน
บาท) และจายชําระเปนเงินสดจํานวนเงิน 369 ลานบาท (2552: 253 ลานบาท) นอกจากนี้บริษัทไดจายหุนปนผลเปนจํานวนเงิน
รวม 144 ลานบาท

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
9



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

4 ลูกหนี้การคา 
5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
6 ทุนเรือนหุน  

7 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

8 คาใชจายตามลักษณะ 
9 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

10 สิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทุน 

11  เงินปนผล 

12 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 2 ฉบับ - IAS 12 และ IAS 19 

13 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

14 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมไดใช 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญจดทะเบียน
ต้ังอยูเลขท่ี 500 หมู 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแหงหน่ึงอยูท่ีจังหวัดชลบุรีต้ังอยูเลขท่ี 272/5 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 

 

บริษัทใหญในระหวางงวด ไดแก บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน
ในประเทศญ่ีปุน โดยถือหุนบริษัทมีจํานวนรอยละ 66.41 ของจํานวนทุนท่ีชําระแลว 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การผลิต และจําหนายอลูมิเนียม เชน หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะสําหรับบรรจุ
แกสและผลิตภัณฑแอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม งาน
ประดิษฐทางเทคนิคปมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผนอลูมิเนียม เปนตน 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย  
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ
ประเทศไทย 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552โดยเนน
การใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไป
แลว ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 17/2553 และ
ฉบับท่ี 34/2553 เกี่ยวกับการปรับปรุงแมบทการบัญชี และการออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหลายฉบับ   

 

บริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุง
ใหมนี้ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท  

 

สําหรับมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมหลายฉบับซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับ
การจัดทํางบการเงินนี้ ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนพันบาท เวนแตท่ีระบุไว
เปนอยางอื่น 

 

บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและ 
เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2553 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2552 

 

3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัท โดยการเปนผูถือหุนหรือ
มีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใช
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือเปน
กิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัทมีดังน้ี 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด ญ่ีปุน เปนบริษัทใหญ  ถือหุนรอยละ 66.41 ในบริษัท 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา ราคาตลาดท่ัวไปหรือราคาตามบันทึกขอตกลง โดยบริษัทกําหนด
โครงสรางราคาขายสินคาระหวางบริษัทกับบริษัทใหญ โดยคํานึงถึง
ตนทุนสินคาท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยอัตรากําไรข้ันตน รวมท้ังยังพิจารณา
ถึงขนาดของสินคาท่ีจําหนาย ปริมาณท่ีจําหนาย ประเทศที่จําหนายและ
คาขนสง 

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล ราคาตลาด 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ราคาตลาด / ราคาตามใบแจงหน้ี 

ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 1.25 - 2.25 ตอป ในงวด 2553 และอัตรารอยละ 1.25 - 

3.5 ตอป ในงวด 2552 

คานายหนา ตามอัตรารอยละของยอดขาย 
คาตอบแทนผูบริหาร ตามไดรับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผูถือหุน 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2553 และ 2552 สรุปไดดังน้ี 

 

 งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน  งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ      

รายไดจากการขายสินคา 241,321 226,381 683,010 652,310 

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล 3,506   1,921 7,419 3,989 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 11,493 28 14,293 2,613 

ดอกเบ้ียจาย 1,624 1,499 3,963 6,306 

คานายหนา 67 30 162 88 

     

ผูบริหาร     

คาตอบแทนผูบริหาร 14,826 16,086 46,766 47,090 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ  

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 62,775 46,986 

 

 

เจาหน้ีอื่นและเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 อัตราดอกเบ้ีย  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น    

บริษัทใหญ    

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1.25 - 1.75     1.25 527,295  377,295 

     

เจาหน้ีอื่น     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   82  489 

 

คานายหนาคางจาย      

บริษัทใหญ      

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   67  31 

      

ดอกเบ้ียคางจาย      

บริษัทใหญ      

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   1,712  991 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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   30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

     2553  2552 

  (พันบาท) 

คาบําเหน็จผูบริหารและผลตอบแทนอื่นคางจาย     

ผูบริหาร   2,709  3,519 

รวม   531,865  382,325 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 กันยายน 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 30 กันยายน 527,295 377,295 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 อัตราดอกเบ้ีย  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (รอยละ) (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาว     

บริษัทใหญ     

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

     

ดอกเบ้ียคางจาย     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   111 - 

รวม   70,111  - 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี  

30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

 

 2553 2552 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาว   

บริษัทใหญ   

ณ วันท่ี 1 มกราคม -  - 

เพิ่มข้ึน 70,000 - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 70,000 - 

       

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

 

 

 

 ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ วัตถุดิบและอะไหล 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ   

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 24,083  5,433 

 

บันทึกขอตกลงสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัททําบันทึกขอตกลงกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด โดยกําหนดสงมอบ
เหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 5,200 เมตริกตัน เพื่อสําหรับการผลิตกระปองและหลอดอลูมิเนียม โดยมี
ระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 

 

ตอมา เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงการสงมอบเหรียญอลูมิเนียมอีกหนึ่งฉบับ โดยกําหนด
สงมอบเหรียญอลูมิเนียมปริมาณโดยประมาณ 5,000 เมตริกตัน โดยมีระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือน
มีนาคม 2554 

 

4 ลูกหน้ีการคา 
 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 62,775 46,986 

กิจการอื่น ๆ  640,118 466,101 

  702,893 513,087 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (5,945) (5,945) 

รวม  696,948 507,142 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน   

ยังไมครบกําหนดชําระ 62,775 46,986 

 62,775 46,986 

  

กิจการอื่น ๆ   

ยังไมครบกําหนดชําระ 534,070 358,413 

เกินวันครบกําหนดชําระ:   

     นอยกวา 3 เดือน 99,816 101,743 

     3 - 6 เดือน 

     6 - 12  เดือน                                                                                                        

267 

20 

- 

- 

     มากกวา 12 เดือน 5,945 5,945 

รวม 640,118 466,101 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,945) (5,945) 

สุทธ ิ 634,173 460,156 

รวม 696,948 507,142 

 

โดยท่ัวไประยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 มี
ดังน้ี 
 

 2553  2552 

 การซ้ือและ  การจําหนาย  การซ้ือและ  การจําหนาย 
 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 

 - ราคาทุน  บัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  บัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 27,158  - 10,945 (183) 

เครื่องจักรและอุปกรณ 455,272  (376) 70,131 (176) 

เครื่องใชสํานักงาน 1,380  - 882 (5) 

ยานพาหนะ 874  - 4,482 - 

งานระหวางกอสราง (84,492)  - 179,503 - 

รวม 400,192  (376) 265,943 (364) 

 

6 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน  2553  2552 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม    

-  หุนสามัญ 10  28,800  288,000  28,800  288,000 

ออกหุนใหม 10  14,400  144,000  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน          

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

          

ทุนที่ออกและชาํระแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุนสามัญ 10  28,800  288,000  28,800  288,000 

ออกหุนใหม 10  14,400  144,000  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน          

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



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบรษัิท 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 

 

7 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

บริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตร  รูปแบบหลักในการรายงาน 

พิจารณาระบบการบริหารและการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเปนเกณฑในการ
กําหนดสวนงาน 

 

สวนงานธุรกิจ 

 

บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตภาชนะอลูมิเนียม ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมี
สวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจาก 

สถานท่ีต้ังของลูกคา 
 

บริษัทเสนอสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 

สวนงาน 1  ภายในประเทศ 
สวนงาน 2  สงออก 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานธุรกิจในงบการเงินของบริษัทสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

  งวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน  งวดเกาเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

  2553  2552  2553  2552 

                                         (ปรับปรุงใหม)                                             (ปรับปรุงใหม)  
รายไดจากสวนงาน  (พันบาท) 

ภายในประเทศ  237,303  208,575  729,603  719,812 

สงออก  865,437  653,504  2,307,138  1,902,947 

รวม  1,102,740  862,079  3,036,741  2,622,759 

        

ผลการดําเนินงานจากสวนงาน 

ภายในประเทศ  63,419  61,049  185,426  185,308 

สงออก  231,285  191,276  586,350  489,892 

รวม  294,704  252,325  771,776  675,200 

 

8 คาใชจายตามลกัษณะ 
 

 งวดสามเดือนสิน้สุด  งวดเกาเดือนสิน้สุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ     

   งานระหวางทํา 4,440 (33,777) (57,466) 61,799 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 475,104 369,494 1,392,193 971,812 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 118,390 98,806 341,140 322,790 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 84,662 73,258 246,350 213,439 

คาตอบแทนผูบริหาร 14,826 16,086 46,766 47,090 

อื่นๆ 221,541 139,525 522,365 489,105 

รวม 918,963 663,392 2,491,348 2,106,035 

 
 
 
 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 คํานวณจาก
กําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยแสดง
การคํานวณดังน้ี 

 

 งวดสามเดือนสิน้สุด  งวดเกาเดือนสิน้สุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท / พันหุน) 

     

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 143,559  155,751 441,743  411,862 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันตนงวด 28,800  28,800 28,800  28,800 

ผลกระทบจากการออกหุนปนผล 14,400  14,400 14,400  14,400 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก 43,200  43,200 43,200  43,200 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3.32  3.60 10.22  9.53 

 

10  สทิธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตัวกระปองอลูมิเนียม ซึ่งพอสรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี 

 

(ก) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

 

(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมี
กําหนดเวลา 3 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

 

 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในฐานะท่ีเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ท่ีกําหนดใน
บัตรสงเสริมการลงทุน 

 

รายไดจากการขายสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 เกิดจากกิจการ
ท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 

11 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  

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 9.00 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 259.2 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแก 
ผูถือหุนในระหวางป 2552 

 

12 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 2 ฉบับ - IAS ฉบับที่ 12 และ IAS ฉบับที่ 19 
 

การบัญชีท่ีเกี่ยวกับภาษีเงินไดและผลประโยชนพนักงานเปนหัวขอท่ีอยูในระหวางการพิจารณาโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีไดออกรางมาตรฐานเพ่ือการอภิปรายและวิจารณ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไมมี
มาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) ท่ีมีผลบังคับใชในเรื่องดังกลาว ดังน้ันบริษัทจึงไดปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีสําหรับในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานการบัญชีไทยมีผลบังคับใชสําหรับเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งบริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
หรือมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการน้ี บริษัทไดสมัครใจปฏิบัติตามขอบังคับของ IAS ฉบับท่ี 

12 เรื่อง “ภาษีเงินได” และ IAS ฉบับท่ี 19 เรื่อง “ผลประโยชนพนักงาน”  

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IAS 12 และ IAS 19) โดยบันทึกบัญชีปรับ
ยอนหลัง และงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ไดมีการปรับ
ยอนหลังเพ่ือแสดงเปรียบเทียบแลวดังน้ี 

 

 งวดสามเดือนสิน้สุด  งวดเกาเดือนสิน้สุด 

 วันท่ี 30 กันยายน 2552  วันท่ี 30 กันยายน 2552 

 (พันบาท) 

กําไรสําหรับงวดกอนผลกระทบจากการปฏิบัติตาม IAS     

   ฉบับที่ 12 และ IAS ฉบับที่ 19 155,863  423,907 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิม่ข้ึน (1,410)  (16,635) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 1,298  4,590 

กําไรสําหรับงวดหลังผลกระทบจากการปฏิบัติตาม IAS     

   ฉบับที่ 12 และ IAS ฉบับที่ 19 155,751  411,862 

    

 (พันหุน) 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันตนงวด 28,800  28,800 

ผลกระทบจากการออกหุนปนผล 14,400  14,400 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก 43,200  43,200 

    

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) (0.01)  (0.28) 

 

13 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน   

สัญญาท่ียังไมไดรับรู   

เครื่องจักรและอุปกรณ 511,588 208,852 

   

   

   

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
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 2553  2552 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ   

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 82,790 29,148 

   

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลว   

ภายในหนึ่งป 1,466,309 1,397,910 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,653,000 822,086 

หลังจากหาปแตไมเกินสิบป 249,233 333,435 

 3,368,542 2,553,431 

   

สัญญา Commodity Price Swap 108,818 123,722 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 16,290 - 

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 20,414 24,634 

รวม 3,596,854 2,730,935 

 

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลว 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทมีคําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงเพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 53,750 เมตริกตัน  

(31 ธันวาคม 2552: 42,164 เมตริกตัน) โดยมีราคาคงท่ีระหวาง 123,000-151,500 เยนตอเมตริกตัน และราคาตามท่ี
กําหนดไวในคําส่ังซ้ือ (31 ธันวาคม 2552: ราคาคงท่ีระหวาง 123,000-151,500 เยนตอเมตริกตัน และ 1,600-1,638 

ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอเมตริกตัน และราคาตามท่ีกําหนดไวในคําส่ังซ้ือ) โดยกําหนดระยะเวลาสงมอบต้ังแตป 
2553 ถึงป 2559 (31 ธันวาคม 2552: ต้ังแตป 2552 ถึงป 2559) 

 

สัญญา Commodity Price Swap 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อปองกันความเส่ียง
ราคาอลูมิเนียม กับสถาบันการเงินตางประเทศแหงหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตันตอเดือน รวมปริมาณท้ังส้ิน 

ไมเกิน 1,800 เมตริกตัน กําหนดราคาท่ี 188,000 เยนตอเมตริกตัน โดยกําหนดระยะเวลา 6 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 

1 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สําหรับการขายสินคาในอนาคตกับ
สาขาของสถาบันการเงินแหงหน่ึงจํานวนเงินประมาณ 0.3 ลานปอนด 

 

14 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมไดใช 
 

บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

 

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

       และขอผิดพลาด  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)   ตนทุนการกูยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)   กําไรตอหุน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดข้ึน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน  

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังกลาวตองบ
การเงินของบริษัท 


