
 

 
 
 

บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
  

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นบริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั อลูคอน จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้ งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช ้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสําคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ ัดทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน 
งบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตราฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 3 กิจการไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงแสดง
เปรียบเทียบไดป้รับปรุงใหม่แลว้ 
 
 
 

(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิง่ยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2555 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 184,527,568 248,874,365 

ลกูหน้ีการคา้ 5, 7 758,433,615 618,715,878 

สินคา้คงเหลือ 8 817,091,209 695,964,887 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 23,166,161 32,663,327 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,569,916 8,183,350 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,795,788,469 1,604,401,807 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5, 9, 12 3,165,893,528 2,803,915,296 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 11,982,504 11,431,268 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 70,096,157 98,795,186 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 248,800 238,800 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,248,220,989 2,914,380,550 

รวมสินทรัพย์ 5,044,009,458 4,518,782,357 

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 12 171,477,970 158,581,168

เจา้หน้ีการคา้ 5, 13 283,382,961 180,022,974

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 - 84,829,640

เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 12 780,297,040 532,904,970

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 12 61,501,028 -

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 170,312,104 116,758,705

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 110,090,991 106,999,239

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 21,971,397 25,892,629

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,599,033,491 1,205,989,325 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 12 10,300,205 70,451,233

รายไดร้อตดับญัชี 16 46,777,874 52,563,684

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 342,798,754 318,097,100

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 399,876,833 441,112,017 

รวมหนีสิ้น 1,998,910,324 1,647,101,342 

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18
    ทุนจดทะเบียน 432,000,000 432,000,000

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 431,999,860 431,999,860

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18 254,000,000 254,000,000

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 43,200,000 43,200,000

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,315,899,274 2,142,481,155 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,045,099,134 2,871,681,015 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,044,009,458 4,518,782,357 

งบแสดงฐานะการเงิน

(บาท)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 5, 20, 29 4,567,189,591 4,057,556,204 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 26,307,036 -

รายไดอ่ื้น 21 141,727,512 113,457,632 

รวมรายได้ 4,735,224,139 4,171,013,836 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 5, 8 3,759,203,694 3,103,012,970 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5, 22 108,330,853 155,519,080 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 86,092,863 73,525,804 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 5, 24 65,971,377 65,734,203 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 3,463,671        

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 26 18,804,429      14,504,156      

รวมค่าใช้จ่าย 25 4,038,403,216 3,415,759,884 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 696,820,923 755,253,952 

ภาษีเงินได ้ 27 242,602,895 211,669,369 
กาํไรและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 20 454,218,028 543,584,583 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 28 10.51 12.58

(บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 288,000,000 254,000,000 28,800,000 1,917,424,432 2,488,224,432

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 543,584,583 543,584,583

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย - - 14,400,000 (14,400,000) -

หุ้นปันผล 30 143,999,860  - - (143,999,860) -

เงินปันผล 30 - - - (160,128,000) (160,128,000)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 

และ 1 มกราคม 2554 431,999,860 254,000,000 43,200,000 2,142,481,155 2,871,681,015

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 454,218,028 454,218,028

เงินปันผล 30 - - - (280,799,909) (280,799,909)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 431,999,860 254,000,000 43,200,000 2,315,899,274 3,045,099,134

(บาท)

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 454,218,028 543,584,583

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 388,341,620 332,334,364

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,654,783 1,460,660

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (5,785,810) (5,294,412)

ดอกเบ้ียรับ (1,040,629) (797,493)

ตน้ทุนทางการเงิน 18,804,429 14,504,156

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,845,195 (12,893,030)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 556,080 1,269,937 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 3,712,175 (5,888,382)

ภาษีเงินได้ 242,602,895 211,669,369 

1,109,908,766 1,079,949,752 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (130,825,507) (109,755,794)

สินคา้คงเหลือ (145,054,400) (227,635,174)

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 9,497,166 (11,478,207)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,395,798) (2,061,158)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (10,000) -

เจา้หน้ีการคา้ 101,589,832 106,295,054 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,856,107 (454,666)

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6,351,708) (7,411,604)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,921,232) 1,768,854 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,701,654 18,053,963 

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 957,994,880 847,271,020 

จ่ายภาษีเงินได้ (210,812,114) (235,096,872)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 747,182,766 612,174,148 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,049,861 799,695 

ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (666,150,772) (576,489,436)

จ่ายดอกเบ้ียเพ่ือซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (4,242,329) -

ขายอาคาร และอุปกรณ์ 1,476,748 8,637,194 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,206,019) (225,974)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (670,072,511) (567,278,521)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (14,762,605) (15,485,908)

จ่ายเงินปันผล (280,799,909) (160,128,000)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (1,064,898) 810,276 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240,000,000 150,000,000 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (84,829,640) (134,067,200)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 70,000,000       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (141,457,052) (88,870,832)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (64,346,797) (43,975,205)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6 248,874,365 292,849,570 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 6 184,527,568 248,874,365 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดซ้ื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 732 ลา้นบาท (2553: 620 ล้าน

บาท) และจ่ายชาํระเป็นเงินสดจาํนวนเงิน 670 ลา้นบาท (2553: 576 ล้านบาท) ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

บริษทัไดจ่้ายหุ้นปันผลเป็นจาํนวนเงินรวม 144 ลา้นบาท

งบกระแสเงินสด

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8
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หมายเหตุ สารบญั 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
15 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
16 รายไดร้อตดับญัชี 
17 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 สาํรอง 
20 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
21 รายไดอ่ื้น 
22 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
23 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 ตน้ทุนทางการเงิน 
27 ภาษีเงินได ้
28 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 เงินปันผล 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
32 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีสาํนกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขท่ี 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และ
โรงงานท่ีจงัหวดัชลบุรีตั้งอยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2537 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 66.40 ของจาํนวนทุนท่ีชาํระแลว้ 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิต และจาํหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะสาํหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม งาน
ประดิษฐท์างเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 
 

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการายงานทางการเงินหลายฉบับ 
ซ่ึงเ ก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท  และมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลัง 
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผดิพลาด  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีของบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นพนับาทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฒ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
• การนาํเสนองบการเงิน 
• การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
• การบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนการกูย้มื 
 
รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยบริษทัและผลกระทบต่องบการเงินไดก้ล่าวรวมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (ง) ดงัต่อไปน้ี ส่วนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ฉบบัอ่ืนไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมี
นยัสาํคญั 
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(ข) การนําเสนองบการเงิน 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 
 
• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
• งบกระแสเงินสดและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ทั้งน้ีเป็นผลให้บริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยก่อนหนา้น้ีการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือกาํไรต่อหุน้ 
 

(ค) การบญัชีเกีย่วกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและ
บนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 และมีผลกระทบต่อบริษทั ดงัน้ี (ก) ตน้ทุน
การร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมีการคิดค่าเส่ือม
ราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้น 
มีสาระสาํคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ย มูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ
ในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน ์
นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีซ่ึงถือปฏิบติัโดยวิธี
ปรับยอ้นหลงั อย่างไรก็ดี ตน้ทุนเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 
2554 ดงัต่อไปน้ี 
 

   2554 
   (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    

ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนทาํใหค่้าใชจ่้ายต่อไปน้ีเพิ่มข้ึน    
ตน้ทุนขาย  (5,263) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ลดลง  (5,263) 
ภาษีเงินไดล้ดลง  1,579 

กาํไรลดลง  (3,684) 
   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท)   (0.09) 
 

(ง) การบญัชีเกีย่วกบัต้นทุนการกู้ยมื 
 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์
เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมาตรฐานฉบบัเดิมตอ้งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดเม่ือ
เกิดข้ึนแต่มีแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบติัท่ีจะถือรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ 
 

นโยบายการบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 เดิมของบริษทั บนัทึกตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ดงันั้นการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่จึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ 
 

4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
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(ก) รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหา
เงินและกิจกรรมลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือ
ขายสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้ ท่ีถูกใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นการซ้ือสินคา้โภคภณัฑท่ี์คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตจะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือรายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน  
 

(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
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ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 
 

(ฉ) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์  
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3 และ 5 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 และ 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 10 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชนใ์นอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  โดยเร่ิมตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์สาํหรับ
ปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ซ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุน 
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฌ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ญ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปเขา้กองทุน และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั
เครดิตระดับ AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั และมีสกุลเงิน
เดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ เม่ือมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดัเพียง
ยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคด ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
มีใหก้บับริษทั ถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของหน้ีสินของโครงการ 
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เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
 

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและค่าใชจ่้ายของ
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของ บริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบาํนาญ เป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลด
กระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 
วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ของภาระพูกพนัของบริษทั โดยคาํนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้กาํไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้น  หากบริษทัมีภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระ
ผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฏ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน   
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(ฐ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญั ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวน
รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้
หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่า
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จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทั 
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะทาํให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลง
ในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมีควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.40 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี : 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินคา้ ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษทักาํหนด
โครงสร้างราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึง
ตน้ทุนสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั้นตน้ รวมทั้งยงัพิจารณา
ถึงขนาดของสินคา้ท่ีจาํหน่าย ปริมาณท่ีจาํหน่าย ประเทศท่ีจาํหน่ายและ
ค่าขนส่ง 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด / ราคาตามใบแจง้หน้ี 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 1.25 - 3.25 ต่อปี ในปี 2554 และอตัราร้อยละ 1.25 - 2.25

ต่อปี ในปี 2553 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,049,337 932,333 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 11,400 10,391 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 25,835 14,293 
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 2554  2553 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย (รวมส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย)์ 18,135 6,327 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 3,208 - 
ค่านายหนา้ 593 210 

   
ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 62,371 59,874 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,600 5,860 

   รวม 65,971 65,734 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 53,119  69,022 
 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 128  1,475 
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เจ้าหน้ีอ่ืนและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย   

 2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 2.50 - 3.25 1.25 - 2.00 767,295 527,295 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   2,252 - 
     

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   86 50 
     

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   1,097 - 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   6,242 2,026 
     

ค่าบาํเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย     

ผูบ้ริหารสาํคญั   3,325 3,534 
รวม   780,297 532,905 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

 27 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 มีดงัน้ี 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน   

บริษทัใหญ่   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 527,295  377,295 
เพิ่มข้ึน 240,000  150,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 767,295  527,295 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 
 
 อตัราดอกเบ้ีย     

 2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี   

บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 1.75 - 2.00  -  60,000  - 
    
ดอกเบีย้ค้างจ่าย    

บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั  1,501 - 
รวม  61,501 - 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย     
 2554  2553  2554  2553 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาว     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 1.75 - 2.25 1.75 - 2.25 70,000 70,000 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   1,801 451 

รวม   71,801  70,451 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (61,501)  - 

สุทธิ   10,300  70,451 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 มีดงัน้ี 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาว   
บริษทัใหญ่   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 70,000  - 

เพิ่มข้ึน - 70,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 70,000 70,000 

 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัออกตัว๋สญัญาใชเ้งินใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 70 ลา้นบาท ซ่ึง
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกูย้มืระยะยาวน้ีจะครบกาํหนดชาํระพร้อมกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายใน
วนัท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการน้ีบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือวตัถุดบิและอะไหล่ 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 1,719 25,384 

 
บนัทกึข้อตกลงสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณขั้นตํ่า 5,000 เมตริกตนั 
เพื่อสาํหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 ถึงมีนาคม 2554 
 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมอีกหน่ึงฉบบั โดย
กาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมปริมาณโดยประมาณ 5,000 เมตริกตนั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึง
เดือนมีนาคม 2555 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 58  118 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 11,625  3,335 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 139,084  217,651 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 23  23 
เช็ครอเรียกเกบ็ 33,738  27,747 

รวม 184,528  248,874 
 

เช็ครอเรียกเกบ็ 
 

เช็ครอเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 สามารถเรียกเก็บได้ทั้ งหมดภายในวนัท่ี 6 มกราคม 2555 (2553: 5 
มกราคม 2554) 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 91,110 121,669 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 62,298 87,224 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 31,120 39,981 

รวม 184,528 248,874 
 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหต ุ 2554  2553 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 53,119 69,022 
กิจการอ่ืน ๆ  711,260 555,639 

  764,379 624,661 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (5,945) (5,945) 

สุทธิ  758,434 618,716 

หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  - - 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  2554  2553 
  (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  53,119 69,022 

  53,119 69,022 
     

กจิการอืน่ ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  558,162 440,763 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  146,101 108,898 
3 - 6 ดือน  1,050 33 
มากกวา่ 12 เดือน  5,947 5,945 

  711,260 555,639 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (5,945) (5,945) 

สุทธิ  705,315 549,694 

รวม  758,434 618,716 
 

โดยทัว่ไประยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 349,310  223,269 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 318,224  247,120 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 53,119  69,022 
สกลุเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย 27,068  20,553 
สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 7,643  62,428 
อ่ืน ๆ (สกลุเงินดอลล่าร์ฮ่องกงและดอลล่าร์สิงคโปร์) 9,015  2,269 

รวม 764,379  624,661 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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8 สินค้าคงเหลอื  
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 159,408 99,925 
สินคา้ระหวา่งผลิต 199,474 97,199 
วตัถุดิบ 154,458 275,753 
วสัดุหีบห่อ 1,699 7,318 
อะไหล่ 108,124 108,805 
สินคา้ระหวา่งทาง 196,838 109,319 
 820,001 698,319 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (2,910) (2,354) 

สุทธิ 817,091 695,965 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย   
- ตน้ทุนขาย 3,758,648 3,102,801 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 556 212 

รวม 3,759,204 3,103,013 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื่องจกัร 

  
เครื่องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                

ณ วนัที่ 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) - 
จาํหน่าย - (9,986) (15,605) (253) (2,910) - - (28,754) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553          
   และ 1 มกราคม 2554 176,704 1,007,828 3,590,609 18,180 32,407 - 344,734 5,170,462 
เพิ่มขึ้น 789 9,537 68,694 1,225 - -  651,906 732,151 
โอน - 193,900 483,220 - - 23,372  (677,120) 23,372 
จาํหน่าย - - (125,581) (1,099) (3,533) -  - (130,213) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 177,493 1,211,265 4,016,942 18,306 28,874 23,372  319,520 5,795,772 

         
         
         



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื่องจกัร 

  
เครื่องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
         
ค่าเสื่อมราคา         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 - 414,927 1,613,181 12,650 19,460 - - 2,060,218 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 45,760 281,124 1,804 3,646 - - 332,334 
จาํหน่าย - (7,634) (15,208) (253) (2,910) - - (26,005) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553         
   และ 1 มกราคม 2554 - 453,053 1,879,097 14,201 20,196 - - 2,366,547 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 45 36,626 346,326 1,424 3,921 - - 388,342 
จาํหน่าย - - (120,386) (1,092) (3,533) - - (125,011) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 45 489,679 2,105,037 14,533 20,584 - - 2,629,878 
         

มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 176,704 562,281 1,247,748 4,192 11,034 - 516,831 2,518,790 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553         
   และ 1 มกราคม 2554 176,704 554,775 1,711,512 3,979 12,211 - 344,734 2,803,915 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 177,448 721,586 1,911,905 3,773 8,290 23,372 319,520 3,165,894 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดห้กัค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 501 ลา้นบาท (2553: 516 ล้านบาท) 
 

การคํา้ประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมูลค่าตามบัญชีจํานวน 37.7 ล้านบาท ได้ใช้เป็น
หลกัประกนัการใชสิ้นเช่ือจากสถาบนัการเงินภายในวงเงิน 27 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 12) 
 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซ่ึงมีประมาณ
การค่าใชจ่้ายในการซ้ือเป็นจาํนวนเงิน 219 ลา้นบาท (2553: 752 ล้านบาท) ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนทั้งส้ิน 145 ลา้นบาท (2553: 290 ล้านบาท) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 
5.1 ลา้นบาท (2553: 1.3 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 1.75 - 3.25 (2553: ร้อยละ 1.25 - 2.25) 
 

10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ 
 ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 15,640 
เพิ่มข้ึน 226 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 15,866 
เพิ่มข้ึน 2,206 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 18,072 
  
ค่าตัดจําหน่าย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 2,974 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,461 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 4,435 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,654 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 6,089 
  
  
 ค่าลิขสิทธ์ิ 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 12,666 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 11,431 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 11,983 
 

11 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 2554  2553 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75,772 107,294 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,676) (8,499) 

สุทธิ 70,096 98,795 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  
 

ณ วนัที ่1 
มกราคม 2554 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายได้
ในงบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหต ุ27) 

  
 

ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2554 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      

ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 1,784  (595) 1,189 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า) 706  (37) 669 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 89,035  (24,650) 64,385 
รายไดร้อการตดับญัชี 15,769  (6,240) 9,529 

รวม 107,294  (31,522) 75,772 

     

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ณ วนัที ่1 
มกราคม 2554 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายได้
ในงบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหต ุ27) 

  
 

ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2554 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเส่ือมราคา) 

 
(8,499) 

  
2,823 

 
(5,676) 

รวม (8,499)  2,823 (5,676) 

     
สุทธิ 98,795  (28,699) 70,096 
 

  
 

ณ วนัที ่1 
มกราคม 2553 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายได้
ในงบกาํไรขาดทุน 

(หมายเหต ุ27) 

  
 

ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2553 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      

ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ) 1,784  - 1,784 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า) 325  381 706 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 84,152  4,883 89,035 
รายไดร้อการตดับญัชี 17,357  (1,588) 15,769 
รวม 103,618  3,676 107,294 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเส่ือมราคา) (7,527)  (972)  (8,499) 

รวม (7,527)  (972)  (8,499) 

      

สุทธิ 96,091  2,704  98,795 

 
12 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 หมายเหต ุ 2554  2553 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 8 871 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 171,470 157,710 

เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะส้ัน   

   จากสถาบนัการเงนิ 171,478 158,581 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   
     ส่วนท่ีมีหลกัประกนั - 36,356 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั - 48,474 

 - 84,830 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 60,000 - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 60,000 84,830 
  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 767,295 527,295 

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน 998,773 770,706 
   

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

     ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5 10,000 70,000 

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 10,000 70,000 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 2554  2553 

 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 998,773  770,706 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 10,000  70,000 
รวม 1,008,773  840,706 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

 2554  2553 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและอาคาร -  27,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีดินจาํนวน 3 โฉนดพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ/หรือท่ีจะมีต่อไปในอนาคต
บางส่วน ไดจ้ดทะเบียนจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินใน
วงเงินรวม 27 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยและไดไ้ถ่ถอนสินทรัพย์
ท่ีจดจาํนองแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนักบัธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ
สาขาในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัร จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 3.5 ปี 
รวม 5 งวด งวดละ 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา งวดแรกชาํระวนัท่ี 21 กนัยายน 2552 และงวดสุดทา้ยชาํระวนัท่ี 19 
กนัยายน 2554 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.90 ต่อปี ชาํระทุก 6 เดือน งวดแรกชาํระวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีหลกัประกนักบักบัธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ
สาขาในประเทศอีกแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร จาํนวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 3 
ปี รวม 5 งวด งวดละ 1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา งวดแรกชาํระวนัท่ี 24 มีนาคม 2552 และงวดสุดทา้ยชาํระวนัท่ี 
24 มีนาคม 2554 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 ต่อปี ชาํระทุก 6 เดือน งวดแรกชาํระวนัท่ี 24 กนัยายน 2551 
 

สัญญาเงินกู้ดงักล่าวมีขอ้จาํกดับางประการท่ีสําคญั ได้แก่ สถานภาพของบริษทั การไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
สัญญาเงินกู ้การถูกฟ้องร้อง นอกจากน้ีภายใตส้ัญญากูย้ืมเงินไดร้ะบุถึงเง่ือนไขของการผิดนดัชาํระหน้ี เช่น การผิด
นดัการจ่ายชาํระหน้ี การไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดับางประการ หรือมีเหตุการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดท่ีมีผล
อยา่งมีสาระสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัตามภายใตส้ัญญากูย้ืมเงิน ซ่ึงอาจมีผลให้เจา้หน้ีมีสิทธิ
เรียกคืนเงินกูย้มืไดท้นัที 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนรวม 3,145 ลา้นบาท (2553: 2,580 ล้าน
บาท) 
 
ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 837,303 598,166 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 47,748 130,274 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 123,722 112,266 

รวม 1,008,773 840,706 

 
13 เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 หมายเหต ุ 2554  2553 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 128 1,475 
กิจการอ่ืน ๆ  283,255 178,548 
รวม  283,383 180,023 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 78,632 68,816 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 170,511 93,964 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 22,809 15,829 
อ่ืน ๆ (สกลุเงินฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์สกลุเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย  
   และสกลุเงินยโูร) 

 
11,431 

 
1,414 

รวม 283,383 180,023 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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14 เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน 81,301 51,802 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 60,616 42,433 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 28,395 22,524 

รวม 170,312 116,759 

 
15 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7,292 13,211 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 13,013 11,160 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 1,666 1,522 

รวม 21,971 25,893 

 
16 รายได้รอตดับญัชี 

 
รายไดร้อตดับญัชีไดแ้ก่ เงินชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 57.8 ลา้นบาทท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่แห่งหน่ึง เพ่ือ
เป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเง่ือนไขสําหรับตน้ทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ท่ีบริษทัตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเพื่อใหส้ามารถรองรับคาํสั่งซ้ือสินคา้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากลูกคา้รายน้ีและเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการใน
การผลิตสินคา้ของลูกคา้ เงินชดเชยน้ีไดแ้สดงเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล และ
จะบนัทึกเป็นรายได้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็น
ระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีสายการผลิตพร้อมใชง้าน  

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
  2554  2553 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน:  263,775 244,465 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  30,693 29,358 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  48,331 44,274 

รวม  342,799 318,097 

     
  2554  2553 
  (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน:  29,852 28,303 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  5,213 (995) 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  3,766 5,656 

รวม  38,831 32,964 

 
บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
  2554  2553 
  (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  294,468 273,823 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
  2554  2553 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  273,823 261,730 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (14,420)  (15,215) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  35,048 33,988 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  17 (6,680) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  294,468 273,823 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 24) 
 
  2554  2553 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  23,410 20,901 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  11,638 13,087 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  17 (6,680) 

รวม  35,065 27,308 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
  2554  2553 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย  26,607 16,287 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  1,148 1,222 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  7,310 9,799 

รวม  35,065 27,308 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 

  2554  2553 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)  4.25 4.25 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)  4 4 
อายเุกษียณ (ปี)  55 55 
 

ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2554  2553 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200 432,000 28,800 288,000 
ออกหุน้ใหม่ 10  - - 14,400 144,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามัญ 10  43,200 432,000 43,200 432,000 

ทุนทีอ่อก และชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200 432,000 28,800 288,000 
ออกหุน้ใหม่ 10  - - 14,400 144,000 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามัญ 10  43,200 432,000 43,200 432,000 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก  288 ล้านบาท  (28,800,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  10 บาท) เป็น  432 ล้านบาท  (43,200,000 หุ้น  
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยการออกหุน้ใหม่เพื่อการจ่ายหุน้ปันผล การเพ่ิมทุนและการเปล่ียนแปลงทุนชาํระดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

19 สํารอง 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานภูมิศาสตร์
พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดส่วนงาน 
 

ผลได ้(เสีย) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ให้กบัส่วนงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
และประมาณการหน้ีสิน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตภาชนะอลูมิเนียม ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของ
ลูกคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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บริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1  ภายในประเทศ 
ส่วนงาน 2  ส่งออก 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,287,957  950,535  3,279,233  3,107,021  4,567,190  4,057,556 
ตน้ทุนขาย 1,060,103 726,921 2,699,101 2,376,092 3,759,204 3,103,013 

ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 227,854 223,614 580,132 730,929 807,986 954,543 
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้         168,034 113,458 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้         (260,395) (298,243) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (18,804) (14,504) 

ภาษีเงินได ้         (242,603)  (211,669) 

กาํไรสําหรับปี         454,218  543,585 

            
ฐานะการเงินตามส่วนงานภูมิศาสตร์      

ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2 รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์และหน้ีสิน            

ลูกหน้ีการคา้ 333,103  200,505  425,331  418,211  758,434  618,716 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         4,285,575  3,900,066 

รวมสินทรัพย์         5,044,009  4,518,782 

            
เจา้หน้ีการคา้ 78,632  68,816  204,751  111,207  283,383  180,023 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน         1,715,527  1,467,078 

รวมหนีสิ้น         1,998,910  1,647,101 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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21 รายได้อืน่ 
 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 124,334 92,377 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น - 5,888 
อ่ืน ๆ 17,394 15,193 

รวม 141,728 113,458 

 
22 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายขนส่ง 70,612 125,902 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 24,238 19,659 
อ่ืนๆ  13,481 9,958 

รวม 108,331 155,519 

 
23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 56,499 48,885 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,695 4,564 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 3,756 3,979 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,291 2,540 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ - 1,058 
อ่ืนๆ  17,852 12,500 
รวม 86,093 73,526 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

 

 2554  2553 

 (พันบาท) 
ค่าแรงและเงินเดือน 522,841 465,635 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ – โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 35,065 27,308 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3,766 5,656 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,951 4,160 
อ่ืน ๆ 40,764 30,767 
รวม 606,387 533,526 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เม่ือเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปีแลว้บริษทัสมทบใน
อตัรา 50% ของเงินท่ีหัก และหลงัจากนั้นสมทบอีกปีละ 10% ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพขา้งตน้ 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 2554  2553 

 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (161,758) 18,298 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,437,846 1,825,271 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 540,416 467,792 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 389,997 333,795 
ค่าสาธารณูปโภค 316,149  265,694 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 114,395 115,732 
ค่าใชจ่้ายขนส่ง 70,613 125,902 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 65,971 65,734 
ตน้ทุนทางการเงิน 18,804 14,504 
อ่ืนๆ  245,970 183,038 

รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,038,403 3,415,760 
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26 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 หมายเหต ุ  2554  2553 
  (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 18,135 6,327 
   สถาบนัการเงิน 5,748 9,462 

 23,883 15,789 
หัก ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 9 (5,079) (1,285) 

สุทธิ 18,804 14,504 
 

27 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 หมายเหต ุ  2554  2553 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั  
สาํหรับปีปัจจุบนั  213,904 214,373 
   

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 11   
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (5,208) (2,704) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี  33,907 - 

รวม 242,603 211,669 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง  
 2554  2553 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  696,821    755,254 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 30 209,046  25, 30  211,576 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  33,907    - 
อ่ืน ๆ  (350)    93 

รวม 35 242,603  28  211,669 
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การลดภาษีเงินได้นิติบคุคล – ปัจจุบัน 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 
6 สิงหาคม 2551 ให้สิทธิแก่บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยลดอตัราภาษีเงินไดจ้ากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ี
ไม่เกิน 300 ลา้นบาท เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 
2551 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล – ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมี้มติเร่ือง มาตรการภาษีเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2554 โดยเห็นชอบใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ลงเหลือร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลไดต้ราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรา
และยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวกาํหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัรา
ร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ
สาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 
ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว 
 

การประกาศลดอตัราภาษีดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ ยอ่หนา้ท่ี 47 กาํหนดใหกิ้จการวดั
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสิน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั
ใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดพ้ิจารณาในเร่ืองน้ีแลว้ มีความเห็นวา่ อตัราภาษีท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ท่ีควร
นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ควรเป็นอตัราร้อยละตามท่ีคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบ กล่าวคืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 และร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2556 
เป็นตน้ไป 
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28 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการ
คาํนวณดงัน้ี 
 

 2554  2553 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
   

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั  454,218 543,585 
   

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 43,200 28,800 
ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล - 14,400 

จํานวนหุ้นสามัญทีโ่ดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 43,200 43,200 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 10.51 12.58 
 

29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตวักระป๋องอลูมิเนียม ซ่ึงพอสรุป
สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

(ก) ใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

 

(ค) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
กาํหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกาํหนดใน
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2554  2553 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 16,429  3,262,804  3,279,233  -      3,107,021  3,107,021 
ขายในประเทศ -  1,287,957  1,287,957   -      950,535  950,535 

รวมรายได้ 16,429  4,550,761  4,567,190  -      4,057,556  4,057,556 
 

30 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 280.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงัล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2554 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 5.56 บาท และหุน้ปันผลมูลค่าหุน้ละ 5 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัท่ีออกใหม่มูลค่า
หุน้ละ 10 บาทในอตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ (2:1) รวมปันผลจ่ายเท่ากบั 10.56 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 304.1 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2553 
 

31 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 
 

จากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.66 ต่อ 1 ในปี 2554 และ 0.57 ต่อ 1 ในปี 2553 แสดงวา่บริษทั
มีการกูย้มืเงินในอตัราท่ีตํ่า จึงมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงไม่เป็นสาระสาํคญั และใชน้โยบายการ
กูย้มืส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นผูเ้สนออตัราดอกเบ้ียท่ีดีท่ีสุด 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2554     

หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 0.54 - 0.75 171,478 - 171,478 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.25 - 3.25 827,295 - 827,295 
       
ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.25 - 10,000 10,000 

รวม  998,773 10,000 1,008,773 
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 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2553     

หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 0.53  - 2.9 243,411  -  243,411 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1.25 - 2.0 527,295  -  527,295 
       
ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1.75 - 2.25 -  70,000  70,000 
รวม  770,706  70,000  840,706 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ เงินกูย้มืระยะสั้น 
และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการ
ดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยเม่ือมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชาํระเงินจากลูกคา้และ
เงินดงักล่าวจะนาํเขา้ฝากในบญัชีสกลุเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงไดเ้ปิดบญัชีไวก้บั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการนาํเงินเขา้ฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบ้ียเน่ืองจากดอกเบ้ียจะตํ่ามาก 
แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํมาชาํระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงนาํเขา้มาจากต่างประเทศ 
และในขณะเดียวกนัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2554  2553 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 62,298 87,224 
ลูกหน้ีการคา้ 7 318,224 247,120 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 12 (47,748) (130,274) 
เจา้หน้ีการคา้ 13 (170,511) (93,964) 

  162,263 110,106 
    

เงินเยนญีปุ่่ น    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 31,120 39,981 
ลูกหน้ีการคา้ 7 53,119 69,022 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 12 (123,722) (112,266) 
เจา้หน้ีการคา้ 13 (22,809) (15,829) 
  (62,292) (19,092) 
   

เงินดอลล่าร์ออสเตรเลยี   

ลูกหน้ีการคา้ 7 27,068 20,553 
เจา้หน้ีการคา้ 13 (73) - 
  26,995 20,553 
    

เงินปอนด์สเตอร์ลงิ    

ลูกหน้ีการคา้ 7 7,643 62,428 
    

อ่ืนๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยโูร,    

   เงินฟรังก์สวติเซอร์แลนด์)    

ลูกหน้ีการคา้ 7 9,015 2,269 
เจา้หน้ีการคา้ 13 (11,358) (1,414) 
  (2,343) 855 

    
ยอดบญัชีในงบดุลทีม่ีความเส่ียง  132,266 174,850 
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 หมายเหต ุ 2554  2553 
  (พันบาท) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  - (29,510) 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  132,266 145,340 
 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้
เม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีไดมี้การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ
แลว้ว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชาํระหน้ีได ้ ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจาก
การเรียกชาํระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระ
หน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมาย
เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และอตัราดอกเบ้ียเป็นไป
ตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญา Commodity Price Swap พร้อมทั้งมูลค่าตามสัญญาท่ีเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 มีดงัน้ี 
 

  ปริมาณตามสัญญา มูลค่าตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
ประเภทสัญญา  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

  (ตัน)  (เยนต่อตัน)  (เยนต่อตัน) 
สัญญา Commodity Price Swap  1,200  1,500  188,000  188,000  170,894  197,344 

 
32 ภาระผูกพนัทีม่ีกบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 
 2554  2553 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้   
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 281,654 517,299 

    
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ   
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 44,607 71,012 
   

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหน่ึงปี 1,409,083 1,570,684 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 755,000 1,926,352 
หลงัจากหา้ปีแต่ไม่เกินสิบปี - 221,567 

 2,164,083 3,718,603 
   

สญัญา Commodity Price Swap 93,039 105,529 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 29,510 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 24,718 20,414 

รวม 2,326,447 3,945,068 
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คาํส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีคาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพื่อซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 37,100 เมตริกตนั 
(2553: 56,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหว่าง 123,000 - 137,500 เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามท่ีกาํหนดในคาํสั่งซ้ือ 
(2553: มีราคาระหว่าง 123,000 - 141,600 เยนต่อเมตริกตันและราคาตามท่ีกาํหนดในคาํส่ังซ้ือ) โดยกาํหนดระยะเวลา
ส่งมอบตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2559 (2553: ต้ังแต่ปี 2554 ถึงปี 2559) 
 
สัญญา Commodity Price Swap 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อป้องกนัความเส่ียงราคาอลูมิเนียม 
กับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตันต่อเดือน รวมปริมาณทั้ งส้ินไม่เกิน 1,800 
เมตริกตนั กาํหนดราคาท่ี 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยกาํหนดระยะเวลา 6 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงสาํหรับการขาย
สินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศกบัสาขาของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นปอนด ์
 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 
บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีปรับปรุงใหม่ ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบติั โดย
ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่อ 
งบการเงินของบริษทั  ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมี
ดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่21 - ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศให้เป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้ห้คาํนิยามสําหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจาก
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชร้ายงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์
หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 




