
 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
  

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั อลูคอน จาํกัด (มหาชน) ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี
สิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจาก
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินของบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
 
 
(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิ�งยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
21 กมุภาพนัธ์ 2556 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 241,969,619 184,527,568 

ลกูหนี�การคา้ 4, 6 821,826,331 758,433,615 

สินคา้คงเหลือ 7 792,516,293 817,091,209 

ภาษีมลูค่าเพิ)มรอเรียกคืน 11,598,982 23,166,161 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น 7,228,128 12,569,916 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,875,139,353 1,795,788,469 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8, 11 3,331,060,120 3,165,893,528 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 11,066,394 11,982,504 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 76,486,655 70,096,157 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น 208,910 248,800 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,418,822,079 3,248,220,989 

รวมสินทรัพย์ 5,293,961,432 5,044,009,458 

31 ธนัวาคม

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน 11 154,425,851 171,477,970

เจา้หนี�การคา้ 4, 12 156,392,703 283,382,961

เจา้หนี� อื)นและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 4, 11 894,303,758 780,297,040

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั

   ที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี 4, 11 10,524,385 61,501,028

เจา้หนี� อื)น 13 121,145,610 170,312,104

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 92,771,022 110,090,991

หนี� สินหมุนเวียนอื)น 14 21,145,206 21,971,397

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 1,450,708,535 1,599,033,491 

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 4, 11 - 10,300,205

รายไดร้อตดับญัชี 15 40,976,213 46,777,874

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16 416,025,528 342,798,754

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 457,001,741 399,876,833 

รวมหนี0สิน 1,907,710,276 1,998,910,324 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

    ทุนจดทะเบียน 432,000,000 432,000,000

    ทุนที)ออกและชาํระแลว้ 431,999,860 431,999,860

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 17 254,000,000 254,000,000

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 43,200,000 43,200,000

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,657,051,296 2,315,899,274 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,386,251,156 3,045,099,134 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,293,961,432 5,044,009,458 

(บาท)

31 ธนัวาคม

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2555 2554

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 19, 28 4,813,624,783 4,567,189,591 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี)ยนสุทธิ 2,414,824 26,307,036 

รายไดอื้)น 20 122,033,949 141,727,512 

รวมรายได้ 4,938,073,556 4,735,224,139 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 4, 7 3,841,075,627 3,759,203,694 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 21 127,903,851 108,330,853 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 96,371,982 86,092,863 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 4, 23 63,561,070 65,971,377 

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 25 31,680,515      18,804,429      

รวมค่าใช้จ่าย 24 4,160,593,045 4,038,403,216 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 777,480,511 696,820,923 

ภาษีเงินได ้ 26 177,128,573 242,602,895 
กาํไรและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 19 600,351,938 454,218,028 

กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน 27 13.90 10.51

(บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 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 29 - - - (280,799,909) (280,799,909)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 

และ 1 มกราคม 2555 431,999,860 254,000,000 43,200,000 2,315,899,274 3,045,099,134

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 600,351,938 600,351,938

เงินปันผล 29 - - - (259,199,916) (259,199,916)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 431,999,860 254,000,000 43,200,000 2,657,051,296 3,386,251,156

(บาท)

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9
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หมายเหตุ 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 600,351,938 454,218,028

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 433,602,760 388,341,620

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,743,430 1,654,783

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (5,801,661) (5,785,810)

ดอกเบี.ยรับ (880,800) (1,040,629)

ตน้ทุนทางการเงิน 31,680,515 18,804,429

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ.นจริง (15,340,342) 6,845,195 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (835,623) 556,080 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 852,261 3,712,175 

ภาษีเงินได้ 177,128,573 242,602,895 

1,222,501,051 1,109,908,766 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี.การคา้ (66,272,332) (130,825,507)

สินคา้คงเหลือ 25,410,539 (145,054,400)

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 11,567,179 9,497,166 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 5,347,599 (4,395,798)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 39,890 (10,000)

เจา้หนี.การคา้ (126,655,304) 101,589,832 

เจา้หนี. อื�นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (193,466) 2,856,107 

เจา้หนี. อื�น (19,372,392) (6,351,708)

หนี. สินหมุนเวียนอื�น (826,191) (3,921,232)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 73,226,774 24,701,654 

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,124,773,347 957,994,880 

จ่ายภาษีเงินได้ (200,839,040) (210,812,114)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 923,934,307 747,182,766 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.
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หมายเหตุ 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี.ย 874,989 1,049,861 

ซื.ออาคาร และอุปกรณ์ (628,289,900) (666,150,772)

จ่ายดอกเบี.ยเพื�อซื.ออาคาร และอุปกรณ์ (1,975,421) (4,242,329)

ขายอาคาร และอุปกรณ์ 725,219 1,476,748 

ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (827,320) (2,206,019)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (629,492,433) (670,072,511)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (29,368,188) (14,762,605)

จ่ายเงินปันผล (259,199,916) (280,799,909)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ.น (ลดลง) 863,281 (1,064,898)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั.นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 360,000,000 240,000,000 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (84,829,640)

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั.นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (309,295,000)    -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (236,999,823) (141,457,052)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ1มขึ4น (ลดลง) สุทธิ 57,442,051 (64,346,797)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 184,527,568 248,874,365 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที1 31 ธันวาคม 5 241,969,619 184,527,568 

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

ในระหว่างปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดต้กลงที�จะเปลี�ยนตัBวสัญญาใช้เงินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระกบับริษทั

ใหญ่เป็นตัBวสญัญาใชเ้งินระยะสั.น จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท

สาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

ในระหวา่งปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดซื้.ออาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 600 ลา้นบาท (2554: 732

ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื.ออาคารและอุปกรณ์รวมถึงดอกเบี.ยจ่ายที�เกี�ยวขอ้งเป็นเงินสดจาํนวนเงิน 631 ลา้นบาท (2554:

670 ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.
9
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มลูทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลกูหนี0การคา้ 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11 หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 
12 เจา้หนี0การคา้ 
13 เจา้หนี0 อื�น 
14 หนี0 สินหมุนเวียนอื�น 
15 รายไดร้อตดับญัชี 
16 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 สาํรอง 
19 ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
20 รายไดอื้�น 
21 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
22 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25 ตน้ทุนทางการเงิน 
26 ภาษีเงินได ้
27 กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน 
28 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
29 เงินปันผล 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
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30 เครื�องมือทางการเงิน 
31 ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0  
 

งบการเงินนี0ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

1 ข้อมูลทั#วไป 
 

บริษทั อลคูอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศไทย และมีสาํนกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั0งอยู่เลขที� 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และ
โรงงานที�จงัหวดัชลบุรีตั0งอยูเ่ลขที� 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อเดือนพฤษภาคม 2537 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นใน
ประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 66.40 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายอลมิูเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะสาํหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 
งานประดิษฐท์างเทคนิคปัIมขึ0นรูป เหรียญอลมิูเนียม คอยลอ์ลมิูเนียม เมด็อลมิูเนียม และแผน่อลมิูเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี0 จัดทาํขึ0 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผล
บงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํ
งบการเงินนี0    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 32 
 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินนี0จดัทาํขึ0นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
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(ค) สกลุเงินที"นําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี0จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั0งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นพนับาทยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินที�
เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี0 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ0นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตที�ไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี0  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฒ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 การตีมลูค่าของเครื�องมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี0ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน  
 

(ก) รายการบัญชีที"เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนันั0น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
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(ข) เครื"องมือทางการเงินที"เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื�อจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี�ยงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหา
เงินและกิจกรรมลงทุน  เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อคา้ กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื0อ
ขายสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้ ที�ถูกใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงของรายการที�เป็นการซื0อสินคา้โภคภณัฑที์�คาดว่าจะ
เกิดขึ0นในอนาคตจะถกูบนัทึกบญัชีเมื�อรายการที�คาดไวเ้กิดขึ0น  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั0นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลกูหนี1การค้าและลกูหนี1อื"น 
 

ลกูหนี0การคา้และลกูหนี0 อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี0หกัค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื�อหนี0สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี0  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี0 ใน
อนาคตของลกูคา้  ลกูหนี0จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี0 สูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื0อ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอื�น เพื�อใหสิ้นคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 
 

(ฉ) ที"ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 
 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั0นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรื0อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที�ตั0งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถทาํงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั0นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ� งของอุปกรณ์และถือเป็นที�ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์  
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้�นในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนที�เกิดขึ&นในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั0น และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทุนของรายการนั0นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  ชิ0นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ที�เกิดขึ0นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ0นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 

ค่าเสื�อมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี0  
 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 3 - 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 และ 30 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 
เครื�องใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 

 16 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมลูค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ0นรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื0อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั0น  ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชนใ์นอนาคตจากสินทรัพยน์ั0นตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  โดยเริ�มตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั0นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์สาํหรับ
ปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี0  
 

ค่าลิขสิทธิS ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ0นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ซ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี0 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ที�มีขอ้บ่งชี0จะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มลูค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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การคาํนวณมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั0นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี0 เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลง
ประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าที�มลูค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฌ) หนี1สินที"มีภาระดอกเบี1ย 
 

หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0 ยบนัทึกเริ� มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี0 สิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี0 เริ�มแรกและยอด
หนี0 เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง 
 

(ญ) เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อื"น 
 

เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�น แสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซึ� งกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินที�
แน่นอนไปเขา้กองทุน และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายสมทบเพิ�มเติม 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพื�อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั ทั0งนี0ไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่รับรู้และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัที�รายงานจากพนัธบตัรที�ไดรั้บการจดัอนัดบั
เครดิตระดับ AA ซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกับระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั และมีสกุลเงิน
เดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนที์�คาดวา่จะจ่าย 
 

การคาํนวณนั0นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�
ประมาณการไว ้ เมื�อมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดัเพียง
ยอดรวมของตน้ทุนในอดีตที�ยงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�มีในรูปของการไดรั้บคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคด ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั0นตํ�าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
มีใหก้บับริษทั ถา้ถกูรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของหนี0 สินของโครงการ 
 

เมื�อมีการเพิ�มผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนที�เพิ�มขึ0นของผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉลี�ยจนถึงวนัที�ผลประโยชน์นั0นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนที์�เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั0งหมดที�เกิดขึ0นและค่าใชจ่้ายของ
โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของ บริษัทที� เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบํานาญ เป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตที� เกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ� งผลประโยชน์นี0 ไดคิ้ดลด
กระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 
วนัที�รายงานจากพนัธบตัรที�ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ของภาระพูกพนัของบริษทั โดยคาํนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้กาํไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
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ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั0นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อ
พนกังานทาํงานให ้
 

หนี0 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั0น  หากบริษทัมีภาระผูกพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระ
ผกูพนันี0สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฏ) ประมาณการหนี1สิน 
 

ประมาณการหนี0 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระหนี0 สินตามกฎหมายที�เกิดขึ0นในปัจจุบนัหรือที�ก่อตวัขึ0นอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระ
ภาระหนี0 สินดงักล่าว  ประมาณการหนี0 สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลา
และความเสี�ยงที�มีต่อหนี0 สิน 
 

(ฐ) รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซื้0อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั0น หรือมีความ
ไม่แน่นอนที�มีนัยสําคญั ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั0น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวน
รายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ0นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบี&ยรับและรายได้อื�น 
 

ดอกเบี0ยรับและรายไดอื้�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี0 ยจ่ายของเงินกูย้ืมและขาดทุนจากเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 
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ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง 
 

(ฒ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ
หุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�
เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ0นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี0 สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใช้
กบัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ0น และมีดอกเบี0 ยที�ตอ้งชาํระ บริษทั 
เชื�อว่าไดต้ั0งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี0อยู่บนพื0นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ0นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงใน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี0 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดนี้0ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั0นกิจการมีความตั0งใจจะจ่ายชาํระหนี0 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั0งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี0 สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
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4 บุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั0งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�บริษทัมีควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี0อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี0   
 

ชื#อกจิการ ประเทศที#จดัตั0ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.40 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั0 งนี0  รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี0  : 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินคา้ ราคาตลาดทั�วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษทักาํหนด
โครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษทักับบริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึง
ตน้ทุนสินคา้ที�เกิดขึ0นจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั0นตน้ รวมทั0งยงัพิจารณา
ถึงขนาดของสินคา้ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและ
ค่าขนส่ง 

ซื0อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซื0อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด / ราคาตามใบแจง้หนี0  
ดอกเบี0ยจ่าย อตัราร้อยละ 1.75 - 3.25 ต่อปี ในปี 2555 และอตัราร้อยละ 1.25 - 3.25

ต่อปี ในปี 2554 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,041,399 1,049,337 
ซื0อวตัถุดิบและอะไหล่ 13,883 11,400 
ซื0อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,185 25,835 
ดอกเบี0ยจ่าย (รวมส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย)์ 28,541 18,135 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 11,866 3,208 
ค่านายหนา้ 1,149 593 
ค่าใชจ่้ายอื�น 356 - 
   

ผู้บริหารสําคัญ   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
   ผลประโยชนร์ะยะสั0นของพนกังาน 58,341 62,371 
   ผลประโยชนเ์มื�อเลิกจา้ง 5,220 3,600 

   รวม 63,561 65,971 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 

ลกูหนี1การค้า - กจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 74,450  53,119 
 

เจ้าหนี1การค้า - กจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 1,701  128 
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เจ้าหนี1อื"นและเงินกู้ยืมระยะสั1นจากบุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบี0ย  
 2555  2554 2555  2554 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั1น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 2.50 - 3.00 2.50 - 3.25 878,000 767,295 
     

เจ้าหนี1อื"น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   905 2,252 
     

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   366 86 
     

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   2,555 1,097 
     

ดอกเบี1ยค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   8,990 6,242 
     

ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื"นค้างจ่าย     

ผูบ้ริหารสาํคญั   3,488 3,325 
รวม   894,304 780,297 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 
 2555  2554 
 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั1น   

บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 767,295  527,295 
เพิ�มขึ0น 420,000  240,000 
ลดลง (309,295)  - 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 878,000  767,295 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากและดอกเบี1ยค้างจ่ายแก่กจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบี0ย     
 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาว     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 2.25 1.75 - 2.25 10,000 70,000 
     
ดอกเบี1ยค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   524 1,801 
รวม   10,524  71,801 

หัก ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   (10,524)  (61,501) 
สุทธิ   -  10,300 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาว   
บริษทัใหญ่   

ณ วนัที� 1 มกราคม 70,000  70,000 

ลดลง (60,000) - 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 10,000 70,000 

 
เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2553 บริษทัออกตัWวสญัญาใชเ้งินใหแ้ก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 70 ลา้นบาท ซึ� ง
มีอตัราดอกเบี0ยร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาวนี0จะครบกาํหนดชาํระพร้อมกบัดอกเบี0ยคา้งจ่ายใน
วนัที�แตกต่างกนัตั0งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 
สัญญาสําคัญที"ทํากบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั 

 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื�อนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที�จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี0 บริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหนา้ในอตัราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซื1อวัตถุดบิและอะไหล่ 

 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 2,360 1,719 
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บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 
เมื�อวนัที�  9 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษัททาํบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษทั ทาเคะอุจิเพรส 
อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ปริมาณขั0นตํ�า 5,000 เมตริกตนั เพื�อสาํหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลา
ตั0งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2555 
 
ต่อมา เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมอีกหนึ� งฉบบั โดย
กาํหนดส่งมอบเหรียญอลมิูเนียมปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั โดยมีระยะเวลาตั0งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง
เดือนมีนาคม 2556 
 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 83  58 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,773  11,625 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 151,580  139,084 

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 23  23 

ตัWวแลกเงินระยะสั0นนอ้ยกวา่ 3 เดือน 50,000  - 

เช็ครอเรียกเกบ็ 37,511  33,738 

รวม 241,970  184,528 

 

เช็ครอเรียกเกบ็ 
 

เช็ครอเรียกเก็บ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2555 สามารถเรียกเก็บได้ทั0 งหมดภายในวนัที�  9 มกราคม 2556 (2554:  
6 มกราคม 2555) 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 142,881 91,110 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 88,104 62,298 

สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 10,985 31,120 

รวม 241,970 184,528 
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6 ลูกหนี0การค้า 
 

 หมายเหตุ 2555  2554 
  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 74,450 53,119 
กิจการอื�น ๆ  747,376 711,260 

  821,826 764,379 
หัก ค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ  - (5,945) 

สุทธิ  821,826 758,434 

 
การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี0การคา้ มีดงันี0  
 

  2555  2554 
  (พันบาท) 
กจิการที#เกี#ยวข้องกนั    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  74,450 53,119 

  74,450 53,119 
     

กจิการอื#น ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  576,868 558,162 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  169,279 146,101 
3 - 6 ดือน  1,229 1,050 
มากกวา่ 12 เดือน  - 5,947 

  747,376 711,260 
หัก ค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ  - (5,945) 

สุทธิ  747,376 705,315 

รวม  821,826 758,434 
 

โดยทั�วไประยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั0งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
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ยอดลกูหนี0การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 448,427  349,310 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 269,272  318,224 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 74,450  53,119 
สกลุเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย 13,068  27,068 
สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 2,039  7,643 
อื�น ๆ (สกลุเงินดอลล่าร์ฮ่องกงและดอลล่าร์สิงคโปร์) 14,570  9,015 
รวม 821,826  764,379 

 

7 สินค้าคงเหลอื  
 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 185,306 159,408 
สินคา้ระหวา่งผลิต 169,241 199,474 
วตัถุดิบ 220,259 154,458 
วสัดุหีบห่อ 1,668 1,699 
อะไหล่ 131,348 108,124 
สินคา้ระหวา่งทาง 86,768 196,838 
 794,590 820,001 
หัก ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลง (2,074) (2,910) 
สุทธิ 792,516 817,091 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย   
- ตน้ทุนขาย 3,841,912 3,758,648 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (836) 556 
รวม 3,841,076 3,759,204 
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8 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 176,704  1,007,828  3,590,609 18,180 32,407 - 344,734 5,170,462 
เพิ�มขึ0น 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          

   และ 1 มกราคม 2555 177,493 1,211,265 4,016,942 18,306 28,874 23,372  319,520 5,795,772 
เพิ�มขึ0น 3,206  8,449  63,676 558 1,228 30,725 492,509 600,351 
โอน 12,264  9,194  421,383 - - (12,224) (430,617) - 
จาํหน่าย -  -  (50,420) (976) - - - (51,396) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2555 192,963  1,228,908  4,451,581 17,888 30,102 41,873 381,412 6,344,727 
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 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
 ที�ดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
  

อาคารและ 
  

เครื�องจกัร 
  

เครื�องใช ้
     สินทรัพย์

ระหวา่ง 
  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื"อมราคา          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - 453,053 1,879,097 14,201 20,196 - - 2,366,547 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 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         

   และ 1 มกราคม 2555 45 489,679 2,105,037 14,533 20,584 - - 2,629,878 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 994 41,040 386,370 1,521 3,678 - - 433,603 
จาํหน่าย - - (48,840) (974) - - - (49,814) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2555 1,039 530,719 2,442,567 15,080 24,262 - - 3,013,667 

          

มลูค่าสุทธิทางบัญชี           

ณ วนัที# 1 มกราคม 2554 176,704 554,775 1,711,512 3,979 12,211 - 344,734 2,803,915 
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 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2554         

   และ 1 มกราคม 2555 177,448  721,586 1,911,905 3,773 8,290 23,372 319,520 3,165,894 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2555 191,924  698,189  2,009,014 2,808 5,840 41,873 381,412 3,331,060 
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ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที�ไดห้ักค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 943 ลา้นบาท (2554: 501 ล้านบาท) 
 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
ระหวา่งปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ� งมีประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการซื0 อเป็นจํานวนเงิน 548 ล้านบาท (2554: 219 ล้านบาท) ทั0 งนี0 ต้นทุนที� เกิดขึ0 นจนถึงวนัที� 
31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนทั0งสิ0น 209 ลา้นบาท (2554: 145 ล้านบาท) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 
1.3 ลา้นบาท (2554: 5.1 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบี0ยที�รับรู้ร้อยละ 1.75 - 3.25 (2554: ร้อยละ 1.75 - 3.25) 
 

9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

 ค่าลิขสิทธิS  
 ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 15,866 
เพิ�มขึ0น 2,206 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 18,072 
เพิ�มขึ0น 827 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2555 18,899 
  
ค่าตัดจําหน่าย  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 4,435 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,654 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 6,089 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,744 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2555 7,833 
  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2554 11,431 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 11,983 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2555 11,066 
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10 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 86,851 75,772 
หนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10,364) (5,676) 
สุทธิ 76,487 70,096 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ0นในระหวา่งปีมีดงันี0  
 

  

 

ณ วนัที# 1 

มกราคม 2555 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายได ้

ในกาํไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ26) 

  

 

ณ วนัที# 31 

ธันวาคม 2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ลกูหนี0การคา้ (หนี&สงสัยจะสูญ) 1,189  (1,189) - 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้า) 669  (255) 414 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 64,385  13,856 78,241 
รายไดร้อการตดับญัชี 9,529  (1,333) 8,196 
รวม 75,772  11,079 86,851 

      

หนี1สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื�อมราคา) 

 
(5,676) 

  
(4,688) 

 
(10,364) 

รวม (5,676)  (4,688) (10,364) 

     

สุทธิ 70,096  6,391 76,487 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 

 33 

  

 

ณ วนัที# 1 

มกราคม 2554 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายได ้

ในกาํไรหรือขาดทุน 
(หมายเหต ุ26) 

  

 

ณ วนัที# 31 

ธันวาคม 2554 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ลกูหนี0การคา้ (หนี&สงสัยจะสูญ) 1,784  (595) 1,189 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้า) 706  (37) 669 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 89,035  (24,650) 64,385 
รายไดร้อการตดับญัชี 15,769  (6,240) 9,529 
รวม 107,294  (31,522) 75,772 

     

หนี1สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื�อมราคา) 

 
(8,499) 

  
2,823 

 
(5,676) 

รวม (8,499)  2,823 (5,676) 

     

สุทธิ 98,795  (28,699) 70,096 

 

11 หนี0สินที#มภีาระดอกเบี0ย 

 
 หมายเหตุ 2555  2554 

 (พันบาท) 

ส่วนที"หมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 872 8 

เงินกูย้ืมระยะสั0นจากสถาบนัการเงิน   
 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 153,554 171,470 

เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสั0น   

   จากสถาบันการเงนิ 154,426 171,478 
   

   



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 

 34 

 หมายเหตุ 2555  2554 

 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

   ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 4 10,000 60,000 
   

เงินกูย้ืมระยะสั0นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   
 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 4 878,000 767,295 

รวมหนี0สินที#มดีอกเบี0ยระยะสั0น 1,042,426 998,773 
   

ส่วนที"ไม่หมนุเวียน   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

     ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 4 - 10,000 

รวมหนี0สินที#มดีอกเบี0ยไม่หมุนเวยีน - 10,000 
 

หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
ภายในหนึ�งปี 1,042,426  998,773 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  10,000 
รวม 1,042,426  1,008,773 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีวงเงินสินเชื�อซึ� งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนรวม 2,646 ลา้นบาท (2554: 3,145 ล้าน
บาท) 
 

ยอดหนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 888,872 837,303 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 46,166 47,748 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 107,388 123,722 
รวม 1,042,426 1,008,773 
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12 เจ้าหนี0การค้า 
 

 หมายเหตุ 2555  2554 
  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 1,701 128 
กิจการอื�น ๆ  154,692 283,255 
รวม  156,393 283,383 
 

ยอดเจา้หนี0การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 65,467 78,632 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 73,956 170,511 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 11,710 22,809 
อื�น ๆ (สกุลเงินฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย  
   สกลุเงินยโูร และสกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง) 

 
5,260 

 
11,431 

รวม 156,393 283,383 
 

13 เจ้าหนี0อื#น 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
เจา้หนี0 อื�น 52,423 81,301 
เจา้หนี0 ค่าก่อสร้าง 29,067 60,616 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 39,656 28,395 
รวม 121,146 170,312 
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14 หนี0สินหมุนเวยีนอื#น 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 12,118 13,013 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7,579 7,292 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 1,448 1,666 
รวม 21,145 21,971 
 

15 รายได้รอตดับัญชี 
 

รายไดร้อตดับญัชีไดแ้ก่ เงินชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 57.8 ลา้นบาทที�บริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่แห่งหนึ� ง 
เพื�อเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื�อนไขสาํหรับตน้ทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ที�บริษทัตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเพื�อใหส้ามารถรองรับคาํสั�งซื0อสินคา้ที�จะเพิ�มขึ0นในอนาคตจากลูกคา้รายนี0และเพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการใน
การผลิตสินคา้ของลูกคา้ เงินชดเชยนี0 ไดแ้สดงเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ภายใตห้นี0 สินไม่หมุนเวียนอื�นในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที�สายการผลิตพร้อมใชง้านตั0งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ระหว่างปีสิ0นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทับนัทึกเป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงิน 5.8 ลา้นบาท (2554: 5.8 ล้านบาท) 
 

16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  2555  2554 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  323,619 263,775 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น  38,948 30,693 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ  53,459 48,331 

รวม  416,026 342,799 
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สําหรับปีสิ1นสุดวันที" 31 ธันวาคม  2555  2554 

  (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  77,790 29,852 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น  12,985 5,213 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ  6,104 3,766 

รวม  96,879 38,831 
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปนี0  
 

  2555  2554 
  (พันบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  362,567 294,468 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  2555  2554 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 มกราคม  294,468 273,823 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (22,676)  (14,420) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี0ย  41,671 35,048 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  49,104 17 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที# 31 ธันวาคม  362,567 294,468 
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ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 23) 
 

  2555  2554 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  29,760 23,410 

ดอกเบี0ยจากภาระผกูพนั  11,911 11,638 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  49,104 17 

รวม  90,775 35,065 

 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในรายการต่อไปนี0ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  2555  2554 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย  74,865 26,607 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  2,414 1,148 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  13,496 7,310 

รวม  90,775 35,065 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ0าหนกั) 
 

  2555  2554 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)  3.65 4.25 

การเพิ�มขึ0นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)  3.5 - 4.5 4 
อายเุกษียณ (ปี)  55 55 
 

ขอ้สมมุติฐานเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้  2555  2554 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200 432,000 43,200 432,000 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามญั 10  43,200 432,000 43,200 432,000 

ทุนที"ออก และชําระแล้ว          
ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200 432,000 43,200 432,000 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามญั 10  43,200 432,000 43,200 432,000 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มลูค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี0ตั0งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 สํารอง 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

19 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงานภูมิศาสตร์
พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดส่วนงาน 
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ผลได ้(เสีย) สินทรัพยแ์ละหนี0 สินตามส่วนงาน รวมรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือที�สามารถปันส่วน
ให้กบัส่วนงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด สินคา้คงเหลือ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0 ย เจา้หนี0 อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
และประมาณการหนี0 สิน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตภาชนะอลูมิเนียม ดงันั0นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานที�ตั0งของ
ลกูคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานที�ตั0งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

บริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที�สาํคญั ดงันี0  
 

ส่วนงาน 1  ภายในประเทศ 
ส่วนงาน 2  ส่งออก 
 

ข้อมลูเกี"ยวกบัผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,537,776  1,287,957  3,275,849  3,279,233  4,813,625  4,567,190 
ตน้ทุนขาย 1,227,082 1,060,103 2,613,994 2,699,101 3,841,076 3,759,204 

ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 310,694 227,854 661,855 580,132 972,549 807,986 

รายไดที้�ปันส่วนไม่ได ้         124,449 168,034 
ค่าใชจ่้ายที�ปันส่วนไม่ได ้         (287,836) (260,395) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (31,681) (18,804) 

ภาษีเงินได ้         (177,129)  (242,603) 

กาํไรสําหรับปี         600,352  454,218 
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ฐานะการเงินตามส่วนงานภูมิศาสตร์        

ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2 รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์และหนี1สิน            

ลูกหนี0การคา้ 425,278  333,103  396,548  425,331  821,826  758,434 
สินทรัพยอื์�น ๆ ที�ไม่ไดปั้นส่วน         4,472,135  4,285,575 

รวมสินทรัพย์         5,293,961  5,044,009 

            
เจา้หนี0การคา้ 65,467  78,632  90,926  204,751  156,393  283,383 
หนี0 สินที�ไม่ไดปั้นส่วน         1,751,317  1,715,527 

รวมหนี0สิน         1,907,710  1,998,910 

 
20 รายได้อื#น 

 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 96,654 124,334 
อื�น ๆ 25,380 17,394 
รวม 122,034 141,728 

 
21 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายขนส่ง 75,524 70,613 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 27,035 24,238 
อื�นๆ  25,345 13,480 
รวม 127,904 108,331 
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22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 61,493 56,499 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,761 4,695 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 4,800 3,756 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,364 3,291 
อื�นๆ  21,954 17,852 
รวม 96,372 86,093 
 

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

 

 2555  2554 

 (พันบาท) 
ค่าแรงและเงินเดือน 546,877 522,841 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ – โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 90,775 35,065 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 6,104 3,766 
ค่าตอบแทนกรรมการ 4,146 3,951 
อื�น ๆ 35,217 40,764 
รวม 683,119 606,387 
 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 
 

โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว้ 
บริษทัไดจ้ดัตั0งกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื0นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เมื�อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปีแลว้บริษทัสมทบใน
อตัรา 50% ของเงินที�หกั และหลงัจากนั0นสมทบอีกปีละ 10% ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุนสํารอง
เลี0ยงชีพขา้งตน้ 
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24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (4,212) (161,758) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ0นเปลืองใชไ้ป 2,193,108 2,437,846 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 619,558 540,416 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 435,346 389,997 
ค่าสาธารณูปโภค 339,727  316,149 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 110,235 114,395 
ค่าใชจ่้ายขนส่ง 75,524 70,613 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 63,561 65,971 
ตน้ทุนทางการเงิน 31,681 18,804 
อื�นๆ  296,065 245,970 
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,160,593 4,038,403 
 

25 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 หมายเหตุ  2555  2554 
  (พันบาท) 
ดอกเบี0ยจ่าย  
   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 28,541 18,135 
   สถาบนัการเงิน 4,436 5,748 
 32,977 23,883 
หัก ส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 8 (1,296) (5,079) 
สุทธิ 31,681 18,804 
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26 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที"รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 หมายเหตุ  2555  2554 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน  
สาํหรับปีปัจจุบนั  183,520 213,904 
   

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 10   
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว  (8,224) (5,208) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี  1,833 33,907 
รวม 177,129 242,603 
 

การกระทบยอดเพื"อหาอัตราภาษทีี"แท้จริง  

 2555  2554 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  777,481   696,821 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 23 178,820  30 209,046 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,833   33,907 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี  (4,600)   - 
อื�น ๆ  1,076   (350) 

รวม 23 177,129  35 242,603 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 530 พ.ศ. 2554 ลง
วนัที� 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ที�เริ�มใน
หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 
2557) ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั  
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 

 45 

ทั0งนี0 เป็นที�เชื�อไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื�อใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั0งนี0 เพื�อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 
2554 ในการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

27 กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐานสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงันี0  
 

 2555  2554 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
   

กาํไรที#เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั  600,352 454,218 
   

จาํนวนหุ้นสามญัที#ออกจาํหน่ายแล้ว 43,200 43,200 
    

กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน  (บาท) 13.90 10.51 
 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตวักระป๋องอลูมิเนียม ซึ� งพอสรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี0  
 

(ก) ใหถื้อกรรมสิทธิS ในที�ดินตามจาํนวนที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

 

(ค) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมมี
กาํหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ในฐานะที�เป็นบริษทัที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ที�กาํหนดใน
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี0  
 

 2555  2554 
 กิจการที�

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที�
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 93,123 3,182,726 3,275,849  16,429  3,262,804  3,279,233 
ขายในประเทศ 232,760 1,305,016 1,537,776  -  1,287,957  1,287,957 
รวมรายได้ 325,883 4,487,742 4,813,625  16,429  4,550,761  4,567,190 

 

29 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 6 บาท เป็นจาํนวนเงินทั0งสิ0น 259.2 ลา้นบาท เงินปันผลดงัล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม 2555 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั0งสิ0น 280.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงัล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2554 
 

30 เครื#องมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสี"ยงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี0 ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือทางการ
เงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี0และความเชื�อมั�นของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ� ง
บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั0งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
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ความเสี"ยงด้านอัตราดอกเบี1ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี0ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี0ยใน
ตลาด ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 
 

จากอตัราส่วนหนี0 สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.56 ต่อ 1 ในปี 2555 และ 0.66 ต่อ 1 ในปี 2554 แสดงว่าบริษทั
มีการกูย้ืมเงินในอตัราที�ตํ�า จึงมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบี0ยเพียงเลก็นอ้ย ซึ� งไม่เป็นสาระสาํคญั และใชน้โยบายการ
กูย้ืมส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั0นจากสถาบนัการเงินและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเป็นผูเ้สนออตัราดอกเบี0ยที�ดีที�สุด 
 

อตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริงของหนี0 สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี0ย ณ วนัที� 31 ธันวาคม และระยะที�ครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี0  
 

 อตัราดอกเบี0ย   หลงัจาก 1 ปี   
 ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2555       

หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 0.54 - 0.66 154,426 - 154,426 
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2.25 - 3.00 888,000 - 888,000 
รวม  1,042,426 - 1,042,426 
       

ปี 2554       

หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 0.54 - 0.75 171,478 - 171,478 
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.25 - 3.25 827,295 - 827,295 
       

ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2.25 - 10,000 10,000 
รวม  998,773 10,000 1,008,773 
 

ความเสี"ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื0อสินคา้ การขายสินคา้ เงินกูย้ืมระยะสั0น 
และเงินกูย้ืมระยะยาวที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื�อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชาํระเงินจากลูกคา้และ
เงินดงักล่าวจะนาํเขา้ฝากในบญัชีสกุลเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี�ปุ่น เป็นตน้ ซึ� งไดเ้ปิดบญัชีไวก้บั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการนาํเงินเขา้ฝากไม่ใช่เพื�อรับดอกเบี0ยเนื�องจากดอกเบี0ยจะตํ�ามาก 
แต่มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํมาชาํระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ซึ� งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ 
และในขณะเดียวกนัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซื0อเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี0 สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงันี0  
 

 หมายเหตุ 2555  2554 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 88,103 62,298 
ลกูหนี0การคา้ 6 269,272 318,224 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 11 (46,166) (47,748) 
เจา้หนี0การคา้ 12 (73,956) (170,511) 
  237,253 162,263 
    

เงินเยนญี"ปุ่ น    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 10,985 31,120 
ลกูหนี0การคา้ 6 74,449 53,119 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 11 (107,388) (123,722) 
เจา้หนี0การคา้ 12 (11,710) (22,809) 
  (33,664) (62,292) 
    

เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย   
ลกูหนี0การคา้ 6 13,068 27,068 
เจา้หนี0การคา้ 12 (2,482) (73) 
  10,586 26,995 
    

เงินปอนด์สเตอร์ลิง    
ลกูหนี0การคา้ 6 2,039 7,643 
เจา้หนี0การคา้ 12 (43) - 
  1,996 7,643 
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 หมายเหตุ 2555  2554 
  (พันบาท) 
อื"นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยูโร,    
   เงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์)    
ลกูหนี0การคา้ 6 14,570 9,015 
เจา้หนี0การคา้ 12 (2,734) (11,358) 
  11,836 (2,343) 
    

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที#มคีวามเสี#ยง  228,007 132,266 
 

ความเสี"ยงด้านสินเชื"อ 
 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี0แก่บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไว ้
เมื�อครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายการใหสิ้นเชื�อที�ระมดัระวงัและขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ที�ไดมี้การอนุมติัวงเงินสินเชื�อ
แลว้ว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชาํระหนี0ได ้ ดงันั0นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจาก
การเรียกชาํระหนี0จากลกูหนี0 เหล่านั0นเกินกวา่จาํนวนที�ไดต้ั0งค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญแลว้ 
 

ความเสี"ยงจากสภาพคล่อง 
 

บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั0งสินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้0อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยห์รือชาํระ
หนี0 สินกนั ในขณะที�ทั0งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมถกูกาํหนดโดยวิธีต่อไปนี0  ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมลูค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมาย
เหตุที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนี0 สินนั0นๆ 
 

เนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั0น และอตัราดอกเบี0ยเป็นไป
ตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี0 สินทางการเงิน ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม จะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชี 
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มลูค่ายติุธรรมของสญัญา Commodity Price Swap พร้อมทั0งมลูค่าตามสญัญาที�เหลืออยู ่ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 

  ปริมาณตามสญัญา มูลค่าตามสญัญา  มูลค่ายติุธรรม 
ประเภทสญัญา  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

  (ตัน)  (เยนต่อตัน)  (เยนต่อตัน) 
สญัญา Commodity Price Swap  900  1,200  188,000  188,000  187,656  170,894 
 

31 ภาระผูกพนัที#มกีบักจิการที#ไม่เกี#ยวข้องกนั 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้   
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 408,092 281,654 

    
ภาระผกูพนัอื"นๆ   
เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 76,742 44,607 
   

คาํสั�งซื0อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหนึ�งปี 1,677,164 1,409,083 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,439,807 755,000 

 3,116,971 2,164,083 
   

สญัญา Commodity Price Swap 60,567 93,039 
หนงัสือคํ0าประกนัจากธนาคาร 24,718 24,718 

รวม 3,278,998 2,326,447 
 

คาํสั�งซื&อที�ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีคาํสั�งซื0อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพื�อซื0ออลูมิเนียมในปริมาณ 53,800 เมตริกตนั 
(2554: 37,100 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหว่าง 123,000 - 134,100 เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามที�กาํหนดในคาํสั�งซื0อ 
(2554: มีราคาระหว่าง 123,000 - 137,500 เยนต่อเมตริกตันและราคาตามที�กาํหนดในคาํสั�งซื&อ) โดยกาํหนดระยะเวลา
ส่งมอบตั0งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 (2554: ตั&งแต่ปี 2554 ถึงปี 2559) 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 

 51 

สัญญา Commodity Price Swap 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพื�อป้องกนัความเสี�ยงราคาอลูมิเนียม 
กับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ� ง ในปริมาณ 25 เมตริกตันต่อเดือน รวมปริมาณทั0 งสิ0นไม่เกิน 1,800 
เมตริกตนั กาํหนดราคาที� 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยกาํหนดระยะเวลา 6 ปี เริ�มตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2553 ถึง
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#ยงัไม่ได้ใช้ 
 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปนี0  ณ วนัที�รายงาน เนื�องจากยงั
ไม่มีการบงัคบัใช้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี0  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง ปีที�มีผล
บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ 

2556 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 2556 
 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบติั โดย
ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ0นจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัมีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั  
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปนี0  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 21 - ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

การเปลี�ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 เพื�อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที�ใชใ้นการรายงาน 
ซึ�งเป็นสกลุเงินที�พิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�กิจการนั0นประกอบกิจการ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� 21 กาํหนดใหกิ้จการ ระบุสกุลเงินที�ใชร้ายงานและแปลงค่ารายการที�เป็นสกุลต่างประเทศใหเ้ป็นสกุล
เงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  21 
ซึ� งมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 ไดใ้ห้คาํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื�นนอกเหนือจากสกุล
เงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
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ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั0นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบที�มีสาระสาํคญั
ต่อสินทรัพย ์หนี0 สิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 8 - ส่วนงานดําเนินงาน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 นาํเสนอหลกัการที�เปลี�ยนไปจากเดิม โดยมีหลกัการเปิดเผยส่วนงาน
ดาํเนินงานจากขอ้มลูภายในที�นาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การเปลี�ยนนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มลูเท่านั0นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 

 




