
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 



 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
ขา้พเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษทั อลูคอน จาํกัด (มหาชน) ตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและเสนอรายงานไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2555 งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดังกล่าว ขา้พเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
 
 

(นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2555 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93,992 184,527 

ลกูหน้ีการคา้ 3, 4 777,147 758,434 

สินคา้คงเหลือ 863,211 817,091 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 34,405 23,166 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,623 12,570 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,778,378 1,795,788 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 3,273,047 3,165,894 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,663 11,982 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 77,136 70,096 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 209 249 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,362,055 3,248,221 

รวมสินทรัพย์ 5,140,433 5,044,009 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

    จากสถาบนัการเงิน 164,282 171,478 

เจา้หน้ีการคา้ 3, 6 192,196 283,383 

เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 808,940 780,297 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 41,303 61,501

เจา้หน้ีอ่ืน 187,020 170,312 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 148,733 110,091 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,690 21,971 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,563,164 1,599,033 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - 10,300 

รายไดร้อตดับญัชี 45,336 46,778 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 387,336 342,799 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 432,672 399,877 

รวมหนีสิ้น 1,995,836 1,998,910 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2555 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 432,000 432,000 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 254,000 254,000 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,200 43,200 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,415,397 2,315,899 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,144,597 3,045,099 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,140,433 5,044,009 

(พันบาท)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,094,192 1,047,040

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 4,752

รายไดอ่ื้น 19,764 32,966

รวมรายได้ 1,113,956 1,084,758 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 3 897,827 845,710

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 31,430 23,146

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,587 22,334

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 3 18,043 16,310

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,874 -

ตน้ทุนทางการเงิน 3 7,093 3,518

รวมค่าใช้จ่าย 982,854 911,018 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 131,102 173,740 

ภาษีเงินได ้ 31,604 52,223

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 99,498 121,517 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 8 2.30 2.81

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 432,000 254,000 43,200 2,142,481 2,871,681 

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 121,517 121,517 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 432,000 254,000 43,200 2,263,998 2,993,198 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 432,000 254,000 43,200 2,315,899 3,045,099 

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 99,498 99,498 

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 432,000 254,000 43,200 2,415,397 3,144,597 

(พันบาท)

สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 99,498 121,517 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 104,570 91,800 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 422 382 

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (1,442) (1,427)

ดอกเบ้ียรับ (12) (96)

ตน้ทุนทางการเงิน 7,093 3,518 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (10,213) 307 

กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (1,274) (789)

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 427 (1,059)

ภาษีเงินได้ 31,604 52,223 

230,673 266,376 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (19,131) (76,604)

สินคา้คงเหลือ (47,345) 61,298 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน (11,239) 10,074 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,953 (5,833)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 40 -

เจา้หน้ีการคา้ (91,597) (49,456)

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (430) 830 

เจา้หน้ีอ่ืน 9,481 (14,652)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,281) (5,080)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,537 633 

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 116,661 187,586 

จ่ายภาษีเงินได้ (2) (3)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 116,659 187,583 

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 6 85

ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (202,693) (100,645)

จ่ายดอกเบ้ียเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (236) (863)

ขายอุปกรณ์ 92 1,222

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25)               (897)                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (202,856) (101,098)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (8,366) (3,462)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4,028 28,986

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 110,000

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (60,593)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (4,338) 74,931 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (90,535) 161,416 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 184,527 248,874 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มีนาคม 93,992 410,290 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

(พันบาท)

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัไดเ้ปล่ียนตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระกบับริษทัใหญ่เป็น

ตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะสั้น จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท

ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจาํนวนเงินรวม 212

 ลา้นบาท (2554: 175 ล้านบาท) และจ่ายชาํระเป็นเงินสดจาํนวนเงิน 203 ลา้นบาท (2554: 102 ล้านบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบญั 

 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
6 เจา้หน้ีการคา้ 
7 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
8 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
9 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีสํานกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขมุวิท 72 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแห่งหน่ึงอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรีตั้งอยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2537 
 

บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 66.40 ของจาํนวนทุนท่ีชาํระแลว้ 
 

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

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

(ข) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปน้ี ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัใน
การถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึง
ถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

การประมาณการ 
 

การวัดมลูค่าของภาระผกูพันของผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 
 

การคาํนวณภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัรามรณะ อตัราคิด
ลด และการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 
 

3 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมีควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.40 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษทักาํหนด
โครงสร้างราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึง
ตน้ทุนสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั้นตน้ รวมทั้งยงัพิจารณา
ถึงขนาดของสินคา้ท่ีจาํหน่าย ปริมาณท่ีจาํหน่าย ประเทศท่ีจาํหน่ายและ
ค่าขนส่ง 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด / ราคาตามใบแจง้หน้ี 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2.50 - 3.25 ต่อปี ในปี 2555 และอตัราร้อยละ 1.25 - 2.25

ต่อปี ในปี 2554 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2555 และ 2554 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 241,807 236,931 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 3,331 2,754 
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 2555  2554 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย 5,923 1,692 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 1,923 - 
ค่านายหนา้ 40 56 
   

ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 15,666 15,402 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,377 908 

   รวม 18,043 16,310 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่  

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 73,930  53,119 
 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่  

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 1,635  128 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 15 

เจ้าหน้ีอ่ืนและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 2.75 - 3.25  2.50 - 3.25  797,295  767,295 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   - 2,252 
     

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   40 86 
     
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   1,923 1,097 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   5,607 6,242 
     
ค่าบาํเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย     
ผูบ้ริหารสาํคญั   4,075 3,325 
รวม   808,940 780,297 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน   
บริษทัใหญ่   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 767,295 527,295 
เพิ่มข้ึน 30,000 110,000 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 797,295 637,295 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาว    

บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 2.00 - 2.25  1.75 - 2.25  40,000  70,000 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั   1,303 1,801 
รวม   41,303 71,801 
หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (41,303) (61,501) 

สุทธิ   - 10,300 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 
2554 มีดงัน้ี 
 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาว   

บริษทัใหญ่   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 70,000  70,000 
ลดลง (30,000)  - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 40,000  70,000 
 

ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัออกตัว๋สญัญาใชเ้งินใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 70 ลา้นบาท ซ่ึงมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกูย้มืระยะยาวน้ีจะครบกาํหนดชาํระพร้อมกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายใน
วนัท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการน้ีบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือวตัถุดบิและอะไหล่ 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 100  1,719 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บนัทกึข้อตกลงสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษทัทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบ
เหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 5,000 เมตริกตนั เพื่อสําหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 
 
ต่อมา เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมใหม่ ปริมาณ
โดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 

4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหต ุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2555  2554 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 73,930  53,119 
กิจการอ่ืน ๆ  709,162  711,260 

รวม  783,092  764,379 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (5,945)  (5,945) 

สุทธิ  777,147  758,434 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 73,930  53,119 

รวม 73,930  53,119 
    
    
    
    



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
กจิการอืน่ ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 563,957  558,162 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 139,035  146,101 
     3 - 6 ดือน 223  1,050 
     มากกวา่ 12 เดือน 5,947  5,947 
รวม 709,162  711,260 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,945)  (5,945) 
สุทธิ 703,217  705,315 

รวม 777,147  758,434 
 

โดยทัว่ไประยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
 

5 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
มีดงัน้ี 
 

 2555  2554 
 การซ้ือและ  การจาํหน่าย  การซ้ือและ  การจาํหน่าย 
 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 307  - -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 1,446  - 1,636  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 42,491  (519) 33,320  (163) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 55  - 80  - 
ยานพาหนะ 1,204  - -  - 
อะไหล่ 5,317  - -  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 161,422  - 140,326  - 
รวม 212,242  (519) 175,362  (163) 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 หมายเหต ุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2555  2554 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,635  128 
กิจการอ่ืน ๆ  190,561  283,255 

รวม  192,196  283,383 

 
7 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์  รูปแบบหลกัในการรายงาน 
พิจารณาระบบการบริหารและการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตภาชนะอลูมิเนียม ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกําหนดจาก 
สถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
บริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1  ภายในประเทศ 
ส่วนงาน 2  ส่งออก 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเกณฑก์ารจาํแนกส่วนงานหรือมาตรการเก่ียวกบักาํไร
หรือขาดทุนตามส่วนงาน 
 

8 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกําไร 
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดยแสดง
การคาํนวณดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 99,498 121,517 
   

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกและจําหน่ายแล้ว 43,200 43,200 
   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.30  2.81 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ ภายในประเทศ  ส่งออก  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด            

   วนัที ่31 มีนาคม 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 352,563 302,733 741,629 744,307 1,094,192 1,047,040 
            

กาํไรตามส่วนงานท่ีรายงาน 63,271 58,211 133,094 143,119 196,365 201,330 
            

สินทรัพย์ตามส่วนงานท่ีรายงาน       
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 379,670 333,103 397,477 425,331 777,147 758,434 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน     4,363,286 4,285,575 
     5,140,433 5,044,009 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้   
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 108,858 281,654 
    
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ -  44,607 
    
คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    
ภายในหน่ึงปี 1,099,574 1,409,083 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 663,718 755,000 
 1,763,292  2,164,083 
    
สญัญา Commodity Price Swap 80,203  93,039 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 24,719  24,718 

รวม 1,868,214  2,326,447 

 
คาํส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีคาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินค้าตกลงเพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 31,500 เมตริกตัน  
(31 ธันวาคม 2554: 37,100 เมตริกตัน) โดยมีราคาคงท่ีระหว่าง 123,000 - 137,500 เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามท่ี
กาํหนดไวใ้นคาํสั่งซ้ือ (31 ธันวาคม 2554: ราคาคงท่ีระหว่าง 123,000 - 137,500 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามท่ี
กาํหนดไว้ในคาํส่ังซ้ือ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 (31 ธันวาคม 2554: ต้ังแต่ปี 2554 ถึงปี 
2559) 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญา Commodity Price Swap 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อป้องกนัความเส่ียงราคา
อลูมิเนียม กบัสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตนัต่อเดือน รวมปริมาณทั้งส้ินไม่เกิน 
1,800 เมตริกตนั กาํหนดราคาท่ี 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยกาํหนดระยะเวลา 6 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

10 เหตุการณ์ภายหลงัระยะเวลาทีร่ายงาน 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6 บาท จาํนวนเงินทั้งส้ิน 259.2 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 
2555 
 




