
 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
  

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

 ธันวาคม 557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 

อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและ 

กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5  

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

20 กมุภาพนัธ์ 2558 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 50,620,684 69,052,219 

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 912,842,300 879,255,006 

สินคา้คงเหลือ 7 1,371,214,258 999,623,784 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 64,902,721 65,184,617 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,641,012 7,445,802 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,409,220,975 2,020,561,428 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 4,366,964,452 4,000,478,082 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 8,345,779 9,639,033 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 64,364,501 76,920,205 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 303,909 208,910 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,439,978,641 4,087,246,230 

รวมสินทรัพย์ 6,849,199,616 6,107,807,658 

31 ธนัวาคม

(บาท)

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 11 134,833,537 144,653,076

เจา้หน้ีการคา้ 4, 12 369,436,083 237,891,267

เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 11 1,383,678,293 1,114,184,069

เจา้หน้ีอ่ืน 13 196,693,445 262,786,167

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 62,166,545 72,127,318

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 21,466,903 22,222,213

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,168,274,806 1,853,864,110 

-

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
รายไดร้อตดับญัชี 15 29,404,594 35,190,403

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16 483,296,510 455,657,671

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 512,701,104 490,848,074 

รวมหนีสิ้น 2,680,975,910 2,344,712,184 

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 17

    ทนุจดทะเบียน 432,000,000 432,000,000

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 431,999,860 431,999,860

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 254,000,000 254,000,000

ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 43,200,000 43,200,000

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,439,023,846 3,033,895,614 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,168,223,706 3,763,095,474 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,849,199,616 6,107,807,658 

(บาท)

31 ธนัวาคม

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



หมายเหตุ 2557 2556

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 4, 19, 28 5,625,472,548 5,027,287,054 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 5,276,891 27,028,857 

รายไดอ่ื้น 20 189,274,760 145,321,190 

รวมรำยได้ 5,820,024,199 5,199,637,101 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทนุขาย 4, 7 4,566,779,201 4,040,051,914 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 21 153,383,985 138,503,333 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 157,757,581 159,375,815 

ตน้ทนุทางการเงิน 4, 25 26,270,063      28,514,475      

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,904,190,830 4,366,445,537 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 915,833,369 833,191,564 

ภาษีเงินได ้ 26 165,105,249 153,947,344 

ก ำไรส ำหรับปี 750,728,120 679,244,220 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                -                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 750,728,120 679,244,220 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 27 17.38 15.72

(บาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 431,999,860 254,000,000 43,200,000 2,657,051,296 3,386,251,156

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 - - - (302,399,902) (302,399,902)

รวมกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (302,399,902) (302,399,902)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (302,399,902) (302,399,902)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไรส าหรับปี - -             - - 679,244,220 679,244,220 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - -             - - - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 679,244,220 679,244,220 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,033,895,614 3,763,095,474

(บาท)

ก าไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,033,895,614 3,763,095,474

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 - - - (345,599,888) (345,599,888)

รวมกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (345,599,888) (345,599,888)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (345,599,888) (345,599,888)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไรส าหรับปี - -             - - 750,728,120 750,728,120 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - -             - - - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 750,728,120 750,728,120 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,439,023,846 4,168,223,706

ก าไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับปี 750,728,120 679,244,220

รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 8 433,401,184 442,831,918

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 1,799,455 1,789,611

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี 15 (5,785,809) (5,785,810)

ดอกเบ้ียรับ (243,761) (357,886)

ตน้ทนุทางการเงิน 25 26,270,063 28,514,475

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (11,252,518) (18,974,392)

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 7 5,972,243 493,132 

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (405,760) (177,169)

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16 60,702,030 53,464,595 

ภาษีเงินได้ 26 165,105,249 153,947,344 

1,426,290,496 1,334,990,038 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (34,048,377) (46,513,469)

สินคา้คงเหลือ (377,562,717) (207,600,623)

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 281,896 (53,585,635)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,192,622) (222,904)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (94,999) -

เจา้หน้ีการคา้ 131,679,142 80,537,501 

เจา้หน้ีอ่ืนบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,091,014) 3,181,950 

เจา้หน้ีอ่ืน 23,597,102 348,109 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (755,310) 1,077,007 

เงนิสดได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,158,103,597 1,112,211,974 

จ่ายภาษีเงินได้ (162,510,318) (175,024,598)

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (33,063,191) (13,832,452)

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 962,530,088 923,354,924 

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 241,172 364,414 

ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (890,098,092) (963,237,181)

จ่ายดอกเบ้ียเพ่ือซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ - (538,247)

ขายอาคาร และอุปกรณ์ 897,036 492,005 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (336,700) (211,250)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (889,296,584) (963,130,259)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (27,807,312) (30,338,838)

จ่ายเงินปันผล 29 (345,599,888) (302,399,902)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,742,161 (403,325)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 280,000,000 200,000,000 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (91,665,039) (133,142,065)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (18,431,535) (172,917,400)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 69,052,219 241,969,619 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 5 50,620,684 69,052,219 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดต้กลงท่ีจะเปล่ียนตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระกบั
บริษทัใหญ่เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะสั้น จ  านวนเงิน 10 ลา้นบาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดซ้ื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ านวนเงินรวม
801 ลา้นบาท (2556: 1,113 ล้านบาท) และจ่ายช าระค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเป็นเงินสดจ านวนเงิน 801 ลา้นบาท (2556: 964 ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 สินคา้คงเหลือ 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

12 เจา้หน้ีการคา้ 

13 เจา้หน้ีอ่ืน 

14 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

15 รายไดร้อตดับญัชี 

16 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

17 ทุนเรือนหุน้ 

18 ส ารอง 

19 ส่วนงานด าเนินงาน 

20 รายไดอ่ื้น 

21 ค่าใชจ่้ายในการขาย 

22 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 

24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

25 ตน้ทุนทางการเงิน 

26 ภาษีเงินได ้

27 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

28 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

29 เงินปันผล 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 

 

30 เคร่ืองมือทางการเงิน 

31 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีส านกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั้ งอยู่เลขท่ี 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ และ
โรงงานท่ีจงัหวดัชลบุรีตั้งอยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู่ 3 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือเดือนพฤษภาคม 37 

 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจ านวนร้อยละ 66.61 ของจ านวนทุนท่ีช าระแลว้ 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิต และจ าหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 

งานประดิษฐท์างเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 255 7 ดงัต่อไปน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง ) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 9 (ปรับปรุง ) ผลประโยชนข์องพนกังาน 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2  (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง ) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง ) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง ) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 
2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 

งบการเงิน  
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี  มกราคม 8 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       
ขอ้ 32 

 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินที่น าเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ข้อมูล 

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

อายกุารให้ประโยชน์ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้ปล่ียนประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคาร
และส่วนปรับปรุงบางส่วนดงัน้ี 

 

 2557 2556 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 23 ปี 3 - 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40 ปี 20 - 30 ปี 

 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดถื้อปฏิบติัโดยใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป โดยมีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงท าใหค่้าเส่ือมราคาส าหรับปีลดลง 72.2 ลา้นบาท ก าไรส าหรับปีเพ่ิมข้ึน 
72.2 ลา้นบาท และก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 1.67 บาทต่อหุน้  

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฒ) และ 10  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16  การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30  การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
 

 16 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหา
เงินและกิจกรรมลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ ก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือ
ขายสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้ ท่ีถูกใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นการซ้ือสินคา้โภคภณัฑท่ี์คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตจะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือรายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(จ) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
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(ฉ) ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง) ส าหรับ
รายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคารและส่วน
ปรับปรุงบางส่วน  
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 23 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจ าหน่าย 

 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน  โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 

 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ซ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
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(ฎ) ผลประโยชน์พนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ี
แน่นอนไปเขา้กองทุน และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบ
ก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะจ่าย 

 

การค านวณนั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ เม่ือมีการค านวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ ากดัเพียง
ยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั  ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
มีใหก้บับริษทั ถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายช าระของหน้ีสินของโครงการ 

 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและค่าใชจ่้ายของ
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ านาญ  เป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลด
กระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 
วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั  
โดยค านวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์
ประกนัภยัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้

 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้น  หากบริษทัมีภาระผูกพนัตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระ
ผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฏ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

(ฐ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญั ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวน
รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฒ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ
หุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั 

เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
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อาจจะท าใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงใน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี 

เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ณ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดอ่ื้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

เงินกูย้ืมและภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.61 ในบริษทั 

ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

  

ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบันทึกขอ้ตกลง โดยบริษทัก าหนดโครงสร้าง
ราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยค านึงถึงตน้ทุนสินคา้ท่ี
เกิดข้ึนจริงบวกดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ รวมทั้งยงัพิจารณาถึงขนาดของสินคา้
ท่ีจ าหน่าย ปริมาณท่ีจ าหน่าย ประเทศท่ีจ าหน่ายและค่าขนส่ง 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 1.75 - 2.50 ต่อปี ในปี 25 7 และอตัราร้อยละ 2.00 - 3.00 
ต่อปี ในปี 2556 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก าหนดในสญัญา 

ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก าหนดในสญัญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 3  ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 973,144  930,525 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 12,320  12,133 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 845  11,572 
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 2557  2556 

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย (รวมส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย)์ 22,110  24,531 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 21,641  16,307 

ค่านายหนา้ 2,866  1,946 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 61  59 

    

ผู้บริหำรส ำคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 60,684  59,956 

   ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 4,248  7,322 

   รวม 64,932  67,278 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 55,472  59,379 

 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 1,872  2,329 

 

เจ้าหน้ีอื่นและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  

 2557  2556 2557  2556 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน       
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บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 1.75 - 1.90  2.00 - 2.50 1,368,000  1,088,000 

       

เจ้าหนี้อื่น       

บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    116  9,091 

       

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย       

บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    4,677  4,827 

       

ค่านายหน้าค้างจ่าย       

บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    701  552 

       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย       

บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    6,159  7,689 

       

ค่าบ าเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้างจ่าย       

ผูบ้ริหารส าคญั    4,025  4,025 

รวม    1,383,678  1,114,184 

 

 

 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี              
3  ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน    

บริษทัใหญ่    
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,088,000  878,000 

เพ่ิมข้ึน 280,000  210,000 

ณ วนัที่  ธันวำคม 1,368,000  1,088,000 

    

เงินกู้ยมืระยะยาว    

บริษทัใหญ่    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  10,000 

ลดลง -  (10,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  - 

 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงินรวม 70 ลา้นบาท ซ่ึง
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีจะครบก าหนดช าระพร้อมกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายใน
วนัท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 และในระหว่างปี 2556 บริษทัไดต้กลงท่ีจะเปล่ียน
ตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระกบับริษทัใหญ่เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะสั้น จ านวนเงิน  ลา้นบาท 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 

 

บริษทัไดท้ าสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ช านาญ อุปกรณ์ส าหรับการผลิต และให้ สิทธิในการขายสินค้า ในการน้ีบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา  ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะท าการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  เดือน 

 

ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือวัตถุดบิและอะไหล่ 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 5,578 11,003 
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บันทึกข้อตกลงส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทท าบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส 

อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ปริมาณขั้นต ่า 6,0  เมตริกตนั เพ่ือส าหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงมีนาคม 2558 

 

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 73  61 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,724  13,828 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 45,535  44,684 

เช็คในมือ 3,289  10,479 

รวม 50,621  69,052 

 

เช็คในมือ 

 

เช็คในมือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดรั้บช าระทั้งหมดภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2558 (2556: 2 มกราคม 2557) 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี  ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 34,206  43,466 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 15,542  25,150 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 873  436 

รวม 50,621  69,052 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 

 หมายเหตุ 2557  2556 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 55,472  59,379 

กิจการอ่ืน ๆ  857,370  819,876 

รวม  912,842  879,255 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

  2557  2556 

  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  55,472  59,379 

  55,472  59,379 

     

กจิกำรอ่ืน ๆ     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  692,318  614,505 

เกินวนัครบก าหนดช าระ:     

นอ้ยกวา่  เดือน  163,718  200,044 

 -  เดือน  1,031  5,327 

6 - 12 เดือน  303  - 

  857,370  819,876 

     

รวม  912,842  879,255 

 

โดยทัว่ไประยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี  ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 427,425  416,320 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 352,468  376,650 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 55,472  59,379 

สกลุเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย 60,548  20,731 

อ่ืน ๆ (สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง, ดอลล่าร์ฮ่องกงและยโูร) 16,929  6,175 

รวม 912,842  879,255 

 

7 สินค้ำคงเหลือ  
 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 159,452  157,442 

สินคา้ระหวา่งผลิต 205,776  135,302 

วตัถุดิบ 483,435  457,460 

วสัดุหีบห่อ 3,113  2,722 

อะไหล่ 141,312  131,409 

สินคา้ระหวา่งทาง 386,665  117,856 

 1,379,753  1,002,191 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (8,539)  (2,567) 

สุทธิ 1,371,214  999,624 

    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    

- ตน้ทุนขาย 4,560,807  4,039,559 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 5,972  493 

รวม 4,566,779  4,040,052 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 

  

อาคารและ 

  

เคร่ืองจกัร 

  

เคร่ืองใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                

ณ วนัท่ี  มกราคม 6 192,963  1,228,908  4,451,581  17,888  30,102  41,873  381,412  6,344,727 

เพ่ิมข้ึน 27,955  13,124  109,370  1,096  5,385  23,945  931,746  1,112,621 

โอน 12,777  145,878  560,646  -  -  (26,883)  (692,418)  - 

จ าหน่าย -  -  (3,057)  (494)  (3,126)  -  -  (6,677) 

ณ วนัที่  ธันวำคม 556                

   และ  มกรำคม 557 2 3,695  1,387,910  5,118,540  18,490  32,361  38,935  620,740  7,450,671 

เพ่ิมข้ึน 6,021  11,912  80,248  957  2,669  45,661  652,911  800,379 

โอน 16,289  171,924  920,017  97  -  (25,949)  (1,082,378)  - 

จ าหน่าย -  (315)  (2,500)  (1,272)  (6,391)  -  -  (10,478) 

ณ วนัที่  ธันวำคม 557 256,005  1,571,431  6,116,305  18,272  28,639  58,647  191,273  8,240,572 
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 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 

  

อาคารและ 

  

เคร่ืองจกัร 

  

เคร่ืองใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                

ณ วนัท่ี  มกราคม 6 1,039  530,719  2,442,567  15,080  24,262  -  -  3,013,667 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,839  44,782  390,555  1,298  3,358  -  -  442,832 

จ าหน่าย -  -  (2,785)  (493)  (3,028)  -  -  (6,306) 

ณ วนัที่  ธันวำคม 556                

   และ  มกรำคม 557 3,878  575,501  2,830,337  15,885  24,592  -  -  3,450,193 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,745  45,799  379,975  1,082  2,800  -  -  433,401 

จ าหน่าย -  (72)  (2,251)  (1,272)  (6,391)  -  -  (9,986) 

ณ วนัที่  ธันวำคม 557 7,623  621,228  3,208,061  15,695  21,001  -  -  3,873,608 

                

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที่  มกรำคม 556 191,924  698,189  2,009,014  2,808  5,840  41,873  381,412  3,331,060 

ณ วนัที่  ธันวำคม 556                

   และ  มกรำคม 557 229,817  812,409  2,288,203  2,605  7,769  38,935  620,740  4,000,478 

ณ วนัที่  ธันวำคม 557 248,382  950,203  2,908,244  2,577  7,638  58,647  191,273  4,366,964 
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ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดห้กัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี  ธนัวาคม 7 มีจ านวน 1,512 ลา้นบาท ( 56: 1,438 ล้านบาท) 
 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

 

ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  ธันวาคม 6 บริษทัอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ใหม่ ซ่ึงมีประมาณการค่าใชจ่้ายในการซ้ือเป็นจ านวนเงิน 1,049 ลา้นบาท ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึง
วนัท่ี  ธนัวาคม 6 มีจ านวนทั้งส้ิน 611 ลา้นบาท 
 

ระหวา่งปี 2556 ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
เป็นจ านวนเงิน 0.4 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 2.50 - 3.00 ต่อปี 

 

9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ 

 ซอฟทแ์วร์ 

 (พันบาท) 
ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 18,899 

เพ่ิมข้ึน 363 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ  มกรำคม 557 19,262 

เพ่ิมข้ึน 506 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 19,768 

  

ค่าตัดจ าหน่าย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 7,833 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,790 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ  มกรำคม 557 9,623 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,799 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 11,422 

  

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที่  มกรำคม 556 11,066 

ณ วนัที่  ธันวำคม 556 และ  มกรำคม 557 9,639 

ณ วนัที่  ธันวำคม 557 8,346 
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10 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 98,858  93,510 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (34,493)  (16,590) 

สุทธิ 64,365  76,920 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

  

 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 2557 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายได ้

ในก าไรหรือขาดทุน  
(หมายเหต ุ 6) 

  

 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2557 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 513  1,195  1,708 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 85,959  5,310  91,269 

รายไดร้อการตดับญัชี 7,038  (1,157)  5,881 

รวม 93,510  5,348  98,858 

      

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 

   ค่าเส่ือมราคา) 
 

(16,590) 

  

(17,903) 

  

(34,493) 

รวม (16,590)  (17,903)  (34,493) 

      

สุทธิ 76,920  (12,555)  64,365 
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ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 2556 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายได ้

ในก าไรหรือขาดทุน  
(หมายเหต ุ 6) 

  

 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2556 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 414  99  513 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 78,241  7,718  85,959 

รายไดร้อการตดับญัชี 8,196  (1,158)  7,038 

รวม 86,851  6,659  93,510 

      

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 

   ค่าเส่ือมราคา) 
 

(10,364) 

  

(6,226) 

  

(16,590) 

รวม (10,364)  (6,226)  (16,590) 

      

สุทธิ 76,487  433  76,920 

 

11 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 

 

 หมายเหตุ 2557  2556 

  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2,211  468 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  132,623  144,185 

เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน     

   จำกสถำบันกำรเงนิ  134,834  144,653 

     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4 1,368,000  1,088,000 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  1,502,834  1,232,653 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี  ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 1,502,834  1,232,653 

รวม 1,502,834  1,232,653 

 

ณ วนัท่ี  ธนัวาคม 7 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนรวม 2,376 ลา้นบาท 
(2556: 2,543 ล้านบาท) 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี  ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 1,370,211  1,088,468 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 49,670  49,424 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 82,953  94,761 

รวม 1,502,834  1,232,653 

 

12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 

 หมายเหตุ 2557  2556 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,872  2,329 

กิจการอ่ืน ๆ  367,564  235,562 

รวม  369,436  237,891 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 123,192  112,856 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 217,242  94,755 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 24,933  9,108 

อ่ืน ๆ (สกุลเงินฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย  
   สกลุเงินยโูร และสกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง) 

 

4,069 

  

21,172 

รวม 369,436  237,891 

 

13 เจ้ำหนีอ่ื้น 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเคร่ืองจกัร 90,779  167,898 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย 41,752  37,928 

เจา้หน้ีค่าวสัดุส้ินเปลืองโรงงานและอะไหล่ 26,664  14,136 

อ่ืน ๆ 37,498  42,824 

รวม 196,693  262,786 

 

14 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 13,037  7,848 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6,357  12,764 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 2,073  1,610 

รวม 21,467  22,222 
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15 รำยได้รอตดับัญชี 

 

รายไดร้อตัดบัญชีไดแ้ก่ เงินชดเชยจ านวนเงินประมาณ 57.8 ลา้นบาทท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่แห่งหน่ึง 

เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเง่ือนไขส าหรับตน้ทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ท่ีบริษทัตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเพ่ือใหส้ามารถรองรับค าสั่งซ้ือสินคา้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากลูกคา้รายน้ีและเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการใน
การผลิตสินคา้ของลูกคา้ เงินชดเชยน้ีไดแ้สดงเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีสายการผลิตพร้อมใชง้านตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 รายไดร้อตดับญัชีดงักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 29.4 ลา้นบาท (2556: 35.2 ล้านบาท) และในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัรับรู้รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนจ านวน 5.8 ลา้นบาท (2556: 5.8 ล้านบาท) 
 

6 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ    

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 390,821 369,110 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 29,934 28,683 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 62,542 57,865 

รวม 483,297 455,658 

    

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556 

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 49,477  55,580 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 4,673  (8,113) 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6,552  5,998 

รวม 60,702  53,465 

 

บริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 420,755  397,793 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 397,793  362,567 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (31,188)  (12,241) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 46,230  45,390 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,920  2,077 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 420,755  397,793 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 23) 
 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 33,200  32,256 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 13,030  13,134 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,920  2,077 

รวม 54,150  47,467 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 41,604  32,136 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,412  1,856 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,134  13,475 

รวม 54,150  47,467 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 

 2557  2556 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.44  3.70 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 4.99 - 6.05  5.6 

อายเุกษียณ (ปี) 55  55 

 

ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

17 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้  2557  2556 

 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 10  43,200  432,000  43,200  432,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          

-  หุ้นสำมญั 10  43,200  432,000  43,200  432,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 10  43,200  432,000  43,200  432,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          

-  หุ้นสำมญั 10  43,200  432,000  43,200  432,000 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18 ส ำรอง 

 

ส ารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

19 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 

ท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและ 

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทั 

โดยสรุปมีดงัน้ี  
 

บริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 

ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 

 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 

 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 3,542,911  ,420,866  2,082,562  1,606,421  5,625,473  5,027,287 

ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 841,018 890,896 217,675 96,339 1,058,693 987,235 

           

รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้         194,552 172,350 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้         (311,142) (297,879) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (26,270) (28,514) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         915,833 833,192 

            

สินทรัพย์ส่วนงำน            

ลูกหน้ีการคา้ 644,607  631,845  268,235  247,410  912,842  879,255 

สินคา้คงเหลือ 276,185  266,088  1,095,029  733,536  1,371,214  999,624 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,423,256  3,287,676  943,708  712,802  4,366,964  4,000,478 

สินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         198,180  228,451 

รวมสินทรัพย์         6,849,200  6,107,808 

            

หนี้สินส่วนงำน            

เจา้หน้ีการคา้ 123,275  127,071  246,161  110,820  369,436  237,891 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน         2,311,540  2,106,821 

รวมหนี้สิน         2,680,976  2,344,712 

            

รำยกำรอ่ืนที่มีสำระส ำคัญ            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 323,458  351,660  111,743  92,962  435,201  444,622 

รายจ่ายฝ่ายทุน 442,733  888,806  358,152  224,178  800,885  1,112,984 
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ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 

 

ในการน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยแ์ยกตามสถานท่ีตั้ ง 

ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 

 รำยได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
เอเชียแปซิฟิก 2,758,516  2,410,091  -  - 

ประเทศไทย 1,765,120  1,697,262  4,439,979  4,087,246 

อเมริกา 510,670  335,493  -  - 

อ่ืน ๆ 591,167  584,441  -  - 

รวม 5,625,473  5,027,287  4,439,979  4,087,246 

 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 552.5 ลา้นบาท (2556: 634.9 ล้านบาท) 
จากรายไดร้วมของบริษทั  

 

20 รำยได้อ่ืน 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 162,399  118,528 

อ่ืน ๆ 26,876  26,793 

รวม 189,275  145,321 
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21 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ค่าขนส่ง 86,435  79,630 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 31,674  28,034 

อ่ืน ๆ  35,275  30,839 

รวม 153,384  138,503 

 

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 128,137  126,509 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,813  4,645 

ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 4,565  4,786 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,440  3,740 

อ่ืน ๆ  16,803  19,696 

รวม 157,758  159,376 

 

23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 

 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ค่าแรงและเงินเดือน 641,230  589,817 

ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 54,150  47,467 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6,552  5,998 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,796  4,796 

อ่ืน ๆ 43,387  37,663 

รวม 750,115  685,741 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เม่ือเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษทัสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 50 ของเงินท่ีหัก และหลงัจากนั้นสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพขา้งตน้ 

 

24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย    

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (72,484)  61,802 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,854,795  2,337,387 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 590,304  531,198 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 429,786  439,069 

ค่าสาธารณูปโภค 405,100  367,194 

    

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย    

ค่าขนส่ง 86,435  79,630 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 31,674  28,034 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 602  908 

    

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 128,137  126,509 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,812  4,645 
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25 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 

 หมายเหตุ  2557  2556 

   (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย      

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  22,110  24,531 

   สถาบนัการเงิน   4,160  4,364 

   26,270  28,895 

หัก ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 8  -  (381) 

สุทธิ   26,270  28,514 

 

26 ภำษเีงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 หมายเหตุ  2557  2556 

   (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ปัจจบัุน      

ส าหรับปีปัจจุบนั   152,550  154,380 
      

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 10     

การเปลีย่นแปลงของผลต่างช่ัวคราว   12,555  (433) 

รวม   165,105  153,947 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  

 2557  2556 

 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   915,833    833,192 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  183,167  20  166,638 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (17,063)    (12,048) 

อ่ืน ๆ   (999)    (643) 

รวม 18  165,105  18  153,947 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี  พ.ศ.  ลง
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี   และ  จากอตัราร้อยละ  เหลืออตัราร้อยละ  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี  มกราคม  และร้อยละ  ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 

) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  มกราคม  และ  ตามล าดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ
ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 

27 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 

    

 (พันบาท / พันหุ้น) 
    

ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั  750,728  679,244 
 

   

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 43,200  43,200 

    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  (บาท) 17.38  15.72 
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28 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตัวกระป๋องอลูมิเนียม ซ่ึงพอสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

(ก) ใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ค) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ (วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 

 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีก าหนดใน
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 

    

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 244,044  3,766,055  4,010,099  65,243  3,307,739  3,372,982 

ขายในประเทศ 360,924  1,254,450  1,615,374  409,900  1,244,405  1,654,305 

รวมรำยได้ 604,968  5,020,505  5,625,473  475,143  4,552,144  5,027,287 
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29 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 8 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 345.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2557 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 302.4 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2556 

 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 

 

การบริหารจดัการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

 

จากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั .64 ต่อ  ในปี 7 และ 0.62 ต่อ 1 ในปี 6 แสดงวา่บริษทั
มีการกูย้ืมเงินในอตัราท่ีต ่า จึงมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงไม่เป็นสาระส าคญั และใชน้โยบายการ
กูย้ืมส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นผูเ้สนออตัราดอกเบ้ียท่ีดีท่ีสุด 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 อตัราดอกเบ้ีย      

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี   รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2557    

หมุนเวยีน        

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 0.53 - 0.60  134,834 134,834 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.75 - 1.90  1,368,000 1,368,000 

รวม  1,502,834 1,502,834 

    

ปี 2556    

หมุนเวยีน        

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 0.52 - 0.65  144,653 144,653 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.00 - 2.50  1,088,000 1,088,000 

รวม  1,232,653 1,232,653 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ การขายสินคา้และเงินกูย้ืม 

ระยะสั้ นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ือป้องกันความเส่ียงของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยเม่ือมีการรับเงินตรา
ต่างประเทศจากการรับช าระเงินจากลูกคา้และเงินดงักล่าวจะน าเขา้ฝากในบญัชีสกุลเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ 
เงินเยนญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการน าเงินเขา้ฝากไม่ใช่
เพ่ือรับดอกเบ้ียเน่ืองจากดอกเบ้ียจะต ่ามาก แต่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือน ามาช าระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ซ่ึงน าเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 

 

 หมายเหตุ    

  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 15,542  25,150 

ลูกหน้ีการคา้ 6 352,468  376,650 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 11 (49,670)  (49,424) 

เจา้หน้ีการคา้ 12 (217,242)  (94,755) 

  101,098  257,621 
     

เงินเยนญ่ีปุ่ น     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 873  436 

ลูกหน้ีการคา้ 6 55,472  59,379 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 11 (82,953)  (94,761) 

เจา้หน้ีการคา้ 12 (24,933)  (9,108) 

  (51,541)  (44,054) 
     

เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย     

ลูกหน้ีการคา้ 6 60,548  20,731 

เจา้หน้ีการคา้ 12 (34)  - 

  60,514  20,731 
    

อื่นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยูโร, 
   เงินปอนด์สเตอร์ลิง และเงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์) 

    

ลูกหน้ีการคา้ 6 16,929  6,175 

เจา้หน้ีการคา้ 12 (4,035)  (21,172) 

  12,894  (14,997) 
     

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มคีวำมเส่ียง  122,965  219,301 
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ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้
เม่ือครบก าหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีไดมี้การอนุมติัวงเงินสินเช่ือ
แลว้ว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการช าระหน้ีได ้ ดงันั้นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจาก
การเรียกช าระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จ านวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทัและเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระ
หน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมาย
เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และอตัราดอกเบ้ียเป็นไป
ตามอัตราตลาด  ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม จะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญา Commodity Price Swap พร้อมทั้งมูลค่าตามสญัญาท่ีเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

  ปริมาณตามสญัญา  มูลค่าตามสญัญา  มูลค่ายติุธรรม 

ประเภทสญัญา             

  (ตัน)  (เยนต่อตัน)  (เยนต่อตัน) 

สญัญา Commodity Price Swap  300  600  188,000  188,000  194,410  190,958 
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31 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

    

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

โรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 51,048  428,115 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 10,632  86,656 

    

ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    

ภายในหน่ึงปี 1,582,763  1,451,871 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 381,986  285,495 

 1,964,749  1,737,366 

    

สญัญา Commodity Price Swap 15,595  35,630 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 25,799  24,718 

รวม 2,016,775  1,884,370 

 

ค าส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 35,514 เมตริกตนั 

( 6: 33,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหวา่ง 123,000 - 127,100 เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามท่ีก าหนดในค าสั่งซ้ือ 
( : มรีาคาระหว่าง ,000 - 134,100 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามท่ีก าหนดในค าส่ังซ้ือ) โดยก าหนดระยะเวลา
ส่งมอบตั้งแต่ปี 8 ถึงปี 59 ( 5 : ตั้งแต่ปี 7 ถึงปี 9) 
 

สัญญา Commodity Price Swap 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพ่ือป้องกนัความเส่ียงราคาอลูมิเนียม 
กับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตันต่อเดือน รวมปริมาณทั้ งส้ินไม่เกิน 1,800 
เมตริกตนั ก าหนดราคาท่ี 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยก าหนดระยะเวลา 6 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบับไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และไม่ได้
น ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
ในปีดงัต่อไปน้ี บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีที่มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 7) การน าเสนองบการเงิน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 7) สินคา้คงเหลือ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 7) งบกระแสเงินสด 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 7) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 7) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 7) ภาษีเงินได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 7) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 7) รายได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 9 (ปรับปรุง 7) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 7) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 7) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 7) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 7) การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 7) ก าไรต่อหุน้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 7) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 7) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 7) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 7) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีที่มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2557)   
ส่วนงานด าเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 7) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

 

บริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของบริษทั จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 


