
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท อลูคอน 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ัน
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
จากการสอบทานของขาพเจา 
 

ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 3 กิจการไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซึ่ง
แสดงเปรียบเทียบไดปรับปรุงใหมแลว 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 

ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 3 งบการเงินดังกลาวไดปรับปรุงใหมอันเนื่องจากผลกระทบจาก
การไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงใหมและ
เห็นวามีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงาน
นั้นนอกเหนือจากการตรวจสอบการปรับปรุงใหมดังกลาว งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินปรับปรุงใหมดังกลาวขางตน 

 

 

 

 

(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3636 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2554 



สินทรัพย หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554 2553

(ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 410,290 248,874 

ลูกหนี้การคา 4, 5 693,959 618,716 

สินคาคงเหลือ 635,456 695,965 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 22,589 32,663 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,028 8,184 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,776,322 1,604,402 

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6 2,887,314 2,803,915 

สินทรัพยไมมีตัวตน 12,014 11,431 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 98,405 98,795 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 239 239 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,997,972 2,914,380 

รวมสินทรัพย 4,774,294 4,518,782 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554 2553

(ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน
    จากสถาบันการเงิน 186,315 158,581 

เจาหนี้การคา 4, 7 130,591 180,023 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 24,348 84,830 

เจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 4 644,316 532,905 

เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่เก่ียวของกัน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 30,305        -

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 175,234 116,759 

ภาษีเงินไดคางจาย 158,829 106,999 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,812 25,892 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,370,750 1,205,989 

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่เก่ียวของกัน 4 40,479 70,451 

รายไดรอตัดบัญชี 51,137 52,564 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 318,730 318,097 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 410,346 441,112 

รวมหนี้สิน 1,781,096 1,647,101 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554 2553

(ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000 

ทุนที่ออกและชําระแลว 432,000 432,000 

สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 254,000 254,000 

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 43,200 43,200 

ยังไมไดจัดสรร 2,263,998 2,142,481 

รวมสวนของผูถือหุน 2,993,198 2,871,681 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,774,294 4,518,782 

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

รายได 
รายไดจากการขาย 4, 8 1,047,040 948,026 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 4,752 3,683 

รายไดอื่น 32,966 26,111 

รวมรายได 1,084,758 977,820 

คาใชจาย 

ตนทุนขาย 4 845,710 681,405 

คาใชจายในการขาย 4 23,146 23,078 

คาใชจายในการบริหาร 22,334 19,713 

คาตอบแทนผูบริหาร 4 16,310 16,093 

ตนทุนทางการเงิน 4 3,518 3,861 

รวมคาใชจาย 9 911,018 744,150 

กําไรกอนภาษีเงินได 173,740 233,670 

ภาษีเงินได 52,223 58,890 

กําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 121,517 174,780 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 10 2.81 4.05

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน
ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมได รวมสวน
ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของผูถือหุน

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

กําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด       -       -       - 174,780 174,780 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 288,000 254,000 28,800 2,092,204 2,663,004 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 432,000 254,000 43,200 2,142,481 2,871,681 

กําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด       -       -       - 121,517 121,517 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 432,000 254,000 43,200 2,263,998 2,993,198 

(พันบาท)

สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 (ไมไดตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 (ไมไดตรวจสอบ)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด 121,517 174,780 

รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคา 91,800 78,464 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 382 359 

รับรูรายไดรอตัดบัญชี (1,427) (935)

ดอกเบี้ยรับ (96) (46)

ตนทุนทางการเงิน 3,518 3,861 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 307 (5,271)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (789) 843 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 10,505 6,885 

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1,059) (63)

ภาษีเงินได 52,223 58,890 

276,881 317,767 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา (76,604) (106,338)

สินคาคงเหลือ 61,298 8,461 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 10,074 7,232 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,833) 1,028 

เจาหนี้การคา (49,456) 9,448 

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวของกัน 830 459 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย (14,652) 4,514 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (5,080) (5,220)

จายสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (9,872) (12,037)

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 187,586 225,314 

จายภาษีเงินได (3) (40)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 187,583 225,274 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 (ไมไดตรวจสอบ)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 85 7 

ซ้ืออาคาร และอุปกรณ (100,645) (65,923)

จายดอกเบี้ยเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ (863)  -

ขายอุปกรณ 1,222 100 

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (897)              -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (101,098) (65,816)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายตนทุนทางการเงิน (3,462) (5,292)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 28,986 1,420 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 110,000  -

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (60,593) (67,034)

เงินสดสุทธิไดมากจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 74,931 (70,906)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 161,416 88,552 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 248,874 292,850 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 410,290 381,402 

รายการท่ีไมใชเงินสด

(พันบาท)

ในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทไดซ้ืออาคารและอุปกรณเปนจํานวนเงินรวม 175 ลานบาท (2553: 85 

ลานบาท) และจายชําระเปนเงินสดจํานวนเงิน 102 ลานบาท (2553: 66 ลานบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
9



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

4 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

5 ลูกหนี้การคา 
6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
7 เจาหนี้การคา 
8 ขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงาน 

9 คาใชจายตามลักษณะ 
10 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

11 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

12 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไมไดใช 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 

 

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
บริษัทมหาชนจํากัดเม่ือเดือนพฤษภาคม 2537 

 

บริษัทใหญในระหวางงวด ไดแก บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน
ในประเทศญ่ีปุน โดยถือหุนบริษัทมีจํานวนรอยละ 66.39 ของจํานวนทุนท่ีชําระแลว 
 

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

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย  
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ัน
การอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการายงานทางการเงินหลายฉบับ 

ซึ่งเ ก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท  และมีผลบังคับใช ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง 
วันท่ี 1  มกราคม 2554  ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  
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 และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของ บริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ยกเวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้ นโยบายบัญชีและวีธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
จัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนพันบาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

 

(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวน
เงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) ภาพรวม 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมตามท่ี
กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ 
 

• การนําเสนองบการเงิน 

• การบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
• การบัญชีเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 

 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมท่ีถือปฏิบัติโดยบริษัทและผลกระทบตองบการเงินไดกลาวรวมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 (ข) ถึง 3 (ง) ดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมฉบับอื่น
ไมมีผลกระทบตอนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท  

 

(ข) การนําเสนองบการเงิน 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ 

งบการเงิน ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย 
 

• งบแสดงฐานะการเงิน 

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

• งบกระแสเงินสดและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
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ท้ังน้ีเปนผลให บริษัทแสดงการเปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุนท้ังหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 
ผูถือหุน และแสดงการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนาน้ีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือกําไรตอหุน 

 

(ค) การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ ในการระบุและบันทึกบัญชีตนทุนและคาเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบตอบริษัท ดังน้ี (ก) ตนทุน
การรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการคิดคาเส่ือม
ราคาประจําป (ข) การกําหนดคาเส่ือมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบน้ัน 

มีสาระสําคัญ (ค) มูลคาคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวย มูลคาท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ
ในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อส้ินสุดอายุการใชประโยชน 
นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามท่ีกําหนดในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานท่ีซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธี
ปรับยอนหลัง อยางไรก็ดี ตนทุนเหลาน้ีไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตองบการเงิน 

2554 ดังตอไปนี้ 
  2554 

  (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม   

คาเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนทําใหคาใชจายตอไปนี้เพิ่มข้ึน   

ตนทุนขาย  (1,860) 

กําไรกอนภาษีเงินไดลดลง  (1,860) 

ภาษีเงินไดลดลง  558 

กําไรลดลง  (1,302) 

   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท)  (0.03) 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ง) การบัญชีเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการ
กูยืม 

 

ภายใตมาตรฐานฉบับปรับปรุง ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ี
เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ท้ังน้ีมาตรฐานฉบับเดิมตองบันทึกเปนคาใชจายในงวดเม่ือ
เกิดข้ึนแตมีแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติท่ีจะถือรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย  
 

นโยบายการบัญชีภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 เดิมของบริษัท บันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ
การไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย ดังน้ันการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมจึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 

 

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัท โดยการเปนผูถือหุนหรือ
มีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใช
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือเปน
กิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัทมีดังน้ี 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด ญ่ีปุน เปนบริษัทใหญ  ถือหุนรอยละ 66.39 ในบริษัท 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา ราคาตลาดท่ัวไปหรือราคาตามบันทึกขอตกลง โดยบริษัทกําหนด
โครงสรางราคาขายสินคาระหวางบริษัทกับบริษัทใหญ โดยคํานึงถึง
ตนทุนสินคาท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยอัตรากําไรข้ันตน รวมท้ังยังพิจารณา
ถึงขนาดของสินคาท่ีจําหนาย ปริมาณท่ีจําหนาย ประเทศที่จําหนายและ
คาขนสง 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล ราคาตลาด 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ราคาตลาด / ราคาตามใบแจงหน้ี 

ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 1.25-2.25 ตอป ในงวด 2554 และอัตรารอยละ 1.25 ตอป 
ในงวด 2553 

คานายหนา ตามอัตรารอยละของยอดขาย 
คาตอบแทนผูบริหาร ตามไดรับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผูถือหุน 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31  มีนาคม 2554 และ 2553 

สรุปไดดังน้ี 

 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ 
รายไดจากการขายสินคา 236,931 209,497 

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล 2,754 1,142 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - 746 

ดอกเบ้ียจาย 1,692 1,999 

คานายหนา 56 38 

   

ผูบริหาร   

คาตอบแทนผูบริหาร 16,310 16,093 

 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ  

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 69,897  69,022 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ  

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1,537  1,475 

 

เจาหน้ีอื่นและเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 อัตราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1.50 - 2.25  1.25 - 2.00  637,295  527,295 

     

คานายหนาคางจาย     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   55 50 

     

ดอกเบ้ียคางจาย     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   2,607 2,026 

     

คาบําเหน็จผูบริหารและผลตอบแทนอื่นคางจาย     

ผูบริหาร   4,359 3,534 

รวม   644,316 532,905 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะสั้น   

บริษัทใหญ   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 527,295 377,295 

เพิ่มข้ึน 110,000 - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 637,295 377,295 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคางจายแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 

 อัตราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   

บริษัทใหญ   

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 1.75  -  30,000  - 

    

ดอกเบ้ียคางจาย    

บริษัทใหญ    

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด  305 - 

รวม  30,305 - 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินกูยืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคางจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 อัตราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาว     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 2.00 - 2.25  1.75 - 2.25  40,000  70,000 

     

ดอกเบ้ียคางจาย     

บริษัทใหญ     

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด   479 451 

รวม   40,479 70,451 

 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 2553 บริษัทออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินรวม 70 ลานบาท ซึ่งมี
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ถึงรอยละ 2.25 ตอป เงินกูยืมระยะยาวน้ีจะครบกําหนดชําระพรอมกับดอกเบ้ียคางจายใน
วันท่ีแตกตางกันต้ังแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญประกอบดวย 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2554  2553 

  (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน  15,402  15,349 

ผลประโยชนเมือ่เลิกจาง  908  744 

รวม   16,310  16,093 

 

ตลอดเวลาท่ีผานมากรรมการของกลุมกิจการหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน อาจซื้อสินคาจาก บริษัท การซ้ือเหลาน้ีมี
ระยะเวลาและเงื่อนไขเชนเดียวกับรายการท่ี บริษัทมีกับพนักงานหรือลูกคา 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบและอะไหล 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ   

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด 23,794  25,384 

 

บันทึกขอตกลงสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2553 บริษัททําบันทึกขอตกลงกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จํากัด โดยกําหนดสงมอบ
เหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 5,000 เมตริกตัน เพื่อสําหรับการผลิตกระปองและหลอดอลูมิเนียม โดยมี
ระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 

 

ตอมา เมื ่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงการสงมอบเหรียญอลูมิเนียมใหม ปริมาณ
โดยประมาณ 5,000 เมตริกตัน โดยมีระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 

 

5 ลูกหน้ีการคา 
 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2554  2553 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 69,897  69,022 

กิจการอื่น ๆ  630,007  555,639 

รวม  699,904  624,661 

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

สุทธ ิ  693,959  618,716 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 

 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน   

ยังไมครบกําหนดชําระ 69,897  69,022 

รวม 69,897  69,022 

    

กิจการอื่น ๆ    

ยังไมครบกําหนดชําระ 495,563  440,763 

เกินวันครบกําหนดชําระ:    

     นอยกวา 3 เดือน 116,419  108,898 

     3 - 6 ดือน 12,080  33 

     มากกวา 12 เดือน 5,945  5,945 

รวม 630,007  555,639 

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

สุทธ ิ 624,062  549,694 

รวม 693,959  618,716 

 

โดยท่ัวไประยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 

มีดังน้ี 

 

 2554  2553 

 การซ้ือและ  การจําหนาย  การซ้ือและ  การจําหนาย 
 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 

 - ราคาทุน  บัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  บัญชีสุทธิ 
 (พันบาท) 

อาคารและสวนปรับปรุง 1,636  - 18,864 - 

เครื่องจักรและอุปกรณ 33,320  (164) 8,257 (38) 

เครื่องใชสํานักงาน 80  - 305 - 

งานระหวางกอสราง 140,326  - 57,550 - 

รวม 175,362  (164) 84,976 (38) 

 

7 เจาหน้ีการคา 
 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2554  2553 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,537  1,475 

กิจการอื่น ๆ  129,054  178,548 

รวม  130,591  180,023 

 

8 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

บริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจและสวนงานภูมิศาสตร  รูปแบบหลักในการรายงาน 

พิจารณาระบบการบริหารและการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเปนเกณฑในการ
กําหนดสวนงาน 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สวนงานธุรกิจ 

 

บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตภาชนะอลูมิเนียม ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมี
สวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจาก 

สถานท่ีต้ังของลูกคา 
 

บริษัทเสนอสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

สวนงาน 1  ภายในประเทศ 
สวนงาน 2  สงออก 
 

ขอมูลตามสวนงานที่รายงาน 

 

 

ต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไมมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเกณฑการจําแนกสวนงานหรือมาตรการเก่ียวกับกําไร
หรือขาดทุนตามสวนงาน 

สวนงานภูมิศาสตร ภายในประเทศ  สงออก  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ 

วันที่ 31 มีนาคม 

 

2554 

  

2553 

  

2554 

  

2553 

  

2554 

  

2553 

 (พันบาท) 

รายไดจากการขาย 302,733 257,722 744,307 690,304 1,047,040 948,026 

            

กําไรตามสวนงานท่ีรายงาน 58,211 72,481 143,119 194,140 201,330 266,621 

            

สินทรัพยตามสวนงานท่ีรายงาน       

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา 298,170 200,505 395,789 418,211 693,959 618,716 

สินทรัพยท่ีไมไดปนสวน     4,080,335 3,900,066 

     4,774,294 4,518,782 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 คาใชจายตามลักษณะ 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ 2554  2553 

  (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา  (132,641) (8,513) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  633,481 402,272 

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน  122,891 104,203 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  92,182 78,823 

คาสาธารณูปโภค  73,296 64,365 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา  31,694 27,471 

คาตอบแทนผูบริหาร  16,310 16,093 

คาใชจายขนสง  16,084 16,192 

ตนทุนทางการเงิน 4 3,518 3,861 

อื่นๆ   54,203 39,383 

รวมคาใชจาย  911,018 744,150 

 

10 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 คํานวณจากกําไรสําหรับ
งวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก โดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2554  2553 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 121,517 174,780 

   

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันตนงวด 43,200 28,800 

ผลกระทบจากการออกหุนปนผล - 14,400 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 43,200 43,200 

   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 2.81  4.05 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน   

สัญญาท่ียังไมไดรับรู   

เครื่องจักรและอุปกรณ 417,602 517,299 

    

ภาระผูกพันอื่นๆ    

เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 92,928  71,012 

    

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลว    

ภายในหน่ึงป 2,459,718 1,570,684 

หลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป 959,392 1,926,352 

หลังจากหาป แตไมเกินสิบป 164,014 221,567 

 3,583,124  3,718,603 

    

สัญญา Commodity Price Swap 98,949  105,529 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 24,462  29,510 

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 20,414  20,414 

รวม 3,819,877  3,945,068 

 

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงแลว 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีคําส่ังซ้ือท่ีผูขายสินคาตกลงเพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 52,700 เมตริกตัน  

(31 ธันวาคม 2553: 56,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาคงท่ีระหวาง 123,000 - 141,600 เยนตอเมตริกตัน และราคาตามท่ี
กําหนดไวในคําส่ังซ้ือ (31 ธันวาคม 2553: ราคาคงท่ีระหวาง 123,000 - 141,600 เยนตอเมตริกตัน และราคาตามท่ี
กําหนดไวในคําส่ังซ้ือ) โดยกําหนดระยะเวลาสงมอบต้ังแตป 2554 ถึงป 2559 (31 ธันวาคม 2553: ต้ังแตป 2554 ถึงป 
2559) 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญา Commodity Price Swap 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อปองกันความเส่ียงราคา
อลูมิเนียม กับสถาบันการเงินตางประเทศแหงหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตันตอเดือน รวมปริมาณท้ังส้ินไมเกิน 

1,800 เมตริกตัน กําหนดราคาท่ี 188,000 เยนตอเมตริกตัน โดยกําหนดระยะเวลา 6 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สําหรับการขายสินคาในอนาคตกับ
สาขาของสถาบันการเงินแหงหน่ึงจํานวนเงินประมาณ 0.5 ลานปอนด (31 ธันวาคม 2553: 0.6 ลานปอนด) 
 

12 เหตุการณภายหลังระยะเวลาที่รายงาน 

 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
เปนเงินปนผลในอตัราหุนละ 6.50 บาท จํานวนเงินท้ังสิ้น 208.8 ลานบาท ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 

2554 

 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปน้ี ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม
ดังกลาวตองบการเงินของบริษัท 


