
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 0 มิถุนายน 557 งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 0 มิถุนายน 557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด       
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ “ข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาล” ของ
บริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก ีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที่สอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 50  

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2557 

 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180,412 69,052 

ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 1,059,987 879,255 

สินคา้คงเหลือ 871,634 999,624 

ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 21,043 65,185 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,195 7,446 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,147,271 2,020,562 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 5 4,091,412 4,000,478 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,915 9,639 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,976 76,920 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 224 209 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,171,527 4,087,246 

รวมสินทรัพย์ 6,318,798 6,107,808 

บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
    จากสถาบนัการเงิน 159,279 144,653 

เจา้หน้ีการคา้ 3, 6 332,241 237,891 

เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,101,882 1,114,184 

เจา้หน้ีอ่ืน 250,666 262,786 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,366 72,128 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,940 22,222 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,953,374 1,853,864 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน
รายไดร้อตดับญัชี 32,321 35,190 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 479,118 455,658 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 511,439 490,848 

รวมหนีสิ้น 2,464,813 2,344,712 

บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 432,000 432,000 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 254,000 254,000 

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 43,200 43,200 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,124,785 3,033,896 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,853,985 3,763,096 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,318,798 6,107,808 

บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,494,761 1,281,362 2,882,500 2,611,965

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 3,020 15,865 4,022 8,382

รายไดอ่ื้น 46,261 30,242 84,236 68,063

รวมรำยได้ 1,544,042 1,327,469 2,970,758 2,688,410

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 3 1,179,592 1,032,692 2,259,515 2,079,030

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 39,930 38,614 82,773 73,021

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 40,759 37,894 82,482 77,504

ตน้ทุนทางการเงิน 3 6,374 7,109 13,175 13,628

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,266,655 1,116,309 2,437,945 2,243,183

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 277,387 211,160 532,813 445,227

ภาษีเงินได ้ 49,505 38,718 96,324 80,969 

ก ำไรส ำหรับงวด 227,882        172,442        436,489        364,258        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -             -             -             -             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 227,882        172,442        436,489        364,258        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 8 5.28 3.99 10.10 8.43 

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 432,000 254,000 43,200 2,657,051 3,386,251 

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 - - - (302,400) (302,400)

รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (302,400) (302,400)

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น - - - (302,400) (302,400)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด - - - 364,258 364,258 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - 364,258 364,258 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2556 432,000 254,000 43,200 2,718,909 3,448,109 

(พันบาท)

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 432,000 254,000 43,200 3,033,896 3,763,096 

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 - - - (345,600) (345,600)

รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (345,600) (345,600)

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น - - - (345,600) (345,600)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด - - - 436,489 436,489 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด - - - 436,489 436,489 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2557 432,000 254,000 43,200 3,124,785 3,853,985 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับงวด 436,489 364,258 

รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคา 202,511 215,234 

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 888 888 

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (2,869) (2,869)

ดอกเบ้ียรับ (157) (266)

ตน้ทุนทางการเงิน 13,175 13,628 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,829 (21,746)

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ (182) 162 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 127 173 

ภาษีเงินได้ 96,324 80,969 

748,135 650,431 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (180,809) (89,610)

สินคา้คงเหลือ 128,171 (80,983)

ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 44,142 (8,804)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,749) (10,628)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (15) -

เจา้หน้ีการคา้ 94,306 103,041 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,942) (480)

เจา้หน้ีอ่ืน (90,620) 78,437 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,282) 2,064 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23,460 22,987 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 746,797 666,455 

จ่ายภาษีเงินได้ (72,141) (92,782)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 674,656 573,673 

วนัท่ี 30 มิถุนายน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 156 273

ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (215,595) (441,786)

จ่ายดอกเบ้ียเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ - (103)

ขายอุปกรณ์ 364 40

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (215,075) (441,576)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (15,545) (16,926)

จ่ายเงินปันผล (345,600) (302,400)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 12,924 7,972

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 150,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (348,221) (161,354)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 111,360 (29,257)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 69,052 241,970 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 180,412 212,713 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัไดซ้ื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นจ านวนเงินรวม 294 ลา้นบาท (2556: 500

ล้านบาท) และจ่ายช าระคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเงินสดจ านวนเงิน 216 ลา้นบาท (2556:

442 ล้านบาท)

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดต้กลงท่ีจะเปล่ียนตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระกบับริษทั
ใหญ่เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้น จ  านวนเงิน 10 ลา้นบาท

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

 บุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 

 ลูกหน้ีการคา้ 
5 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 เจา้หน้ีการคา้ 
 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ก  าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 เงินปันผล 

10 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เก ีย่วขอ้งกนั 

 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 

 

 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท อลูคอน จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีส านักงานใหญ่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขมุวทิ 72 ต  าบลส าโรงเหนือ อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแห่งหน่ึงอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรีตั้งอยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู่ 3 ต  าบลบ่อวนิ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัเมื่อเดือนพฤษภาคม 537 

 

บริษัทใหญ่ในระหวา่งงวด ได้แก ่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึน
ในประเทศญี่ปุ่ น โดยถือหุ้นบริษทัมีจ  านวนร้อยละ 6.61 ของจ านวนทุนที่ช  าระแลว้ 

 

บริษัทด าเนินธุรกจิหลกัเก ีย่วกบั การผลิต และจ าหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะ
ส าหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิ เนียมชนิดผนั งแข็ง ขวดอลูมิ เนียมชนิดผนังแข็ง 

ขวดอลูมิ เนียม งานประดิษฐ์ทางเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยล์อลูมิ เนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่น
อลูมิเนียม เป็นตน้ 

 

 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏบัิติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้ง 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธันวาคม 55  

งบการเงินน้ีมิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก  าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 
55  

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกบัการถือปฏิบัติใน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 2556 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษัท 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื่น 

 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารตอ้งใช้วจิารณญาณ  
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก  าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก ีย่วกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกดิข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปน้ี ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใช้วจิารณญาณอยา่งมีนยัส าคัญ 
ในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการ 
ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255  

 

อายกุารให้ประโยชน์ 

 

บริษัทไดเ้ปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคารและส่วนปรับปรุงบางส่วน
ดงัน้ี 

 

 2557 2556 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 23 ปี 3 - 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40 ปี 20 - 30 ปี 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไดถ้ือปฏิบติัโดยใชว้ธีิเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป โดยมีผลกระทบต่องบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงท าให้ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดลดลง 17.3 ลา้น
บาท และ 37.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ก  าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน 17.3 ลา้นบาท และ 37.1 ลา้นบาท ตามล าดบั และก  าไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.40 บาทต่อหุ้น และ 0.86 บาทต่อหุ้น ตามล าดบั  
 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกจิการเป็นบุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกจิการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมกีารควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญัเดียวกนั การเก ีย่วขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกจิการ 

 

ความสัมพนัธท์ี่มีกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดต้ัง  ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั ญี่ปุ่ น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 66.61 ในบริษทั 

ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลที่มีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สั่งการและควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ ของกจิการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ที่ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก  าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษัทก  าหนดโครงสร้าง
ราคาขายสินคา้ระหวา่งบริษัทกบับริษทัใหญ่ โดยค านึงถึงตน้ทุนสินคา้ที่
เกดิข้ึนจริงบวกด้วยอัตราก  าไรขั้ นต้น รวมทั้ งยงัพิจารณาถึงขนาดของ
สินคา้ที่จ  าหน่าย ปริมาณที่จ  าหน่าย ประเทศที่จ  าหน่ายและค่าขนส่ง 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล ่ ราคาตลาด 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ . 5 - .50 ต่อปี ในปี 255  และอตัราร้อยละ .25 - .00
ต่อปี ในปี 255  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที่ก  าหนดในสัญญา 

ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที่ก  าหนดในสัญญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถ้ือหุ้น 

 

รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 
และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2557  556  2557  556 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 258,301  227,472  501,119  442,798 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 2,941  3,536  7,079  6,409 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 728  1,758  728  2,452 

ดอกเบ้ียจ่าย (รวมส่วนที่บนัทึกเป็นตน้ทุน 

   ของสินทรัพย)์ 
 

5,319 

  

5,987 

  

11,161  

 

11,513 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 5,639  3,121  13,028  8,078 

ค่านายหนา้ 764  501  1,630  1,053 

ค่าใชจ่้ายอื่น 2  32  31  46 
      

ผู้บริหำรส ำคัญ      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั      

    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 15,083  15,067  30,147  29,859 

    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,145  987  2,290  1,974 

    รวม 16,228  16,054  32,437  31,833 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 15 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 0 มิถุนายน 557 และ 31 ธนัวาคม 556 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั 69,186   59,379 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั 3,056  2,329 

 

เจ้าหน้ีอ่ืนและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

 อตัราดอกเบ้ีย  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ ยืมระยะส้ัน     

บริษัทใหญ่     

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั 1.75 - 2.39  2.00 - 2.50  1,088,000  1,088,000 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บริษัทใหญ่     

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั   - 9,091 

     

     



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

     2557  2556 

   (พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษัทใหญ่     

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั   5,639 4,827 
     

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษัทใหญ่     

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั   764 552 
     

ดอกเบ้ียค้างจ่าย     

บริษัทใหญ่     

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั   5,329  7,689 
     

ค่าบ าเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย     

ผูบ้ริหารส าคญั   2,150 4,025 

รวม   1,101,882 1,114,184 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 (พันบาท) 
เงินกู้ ยืมระยะส้ัน    

บริษัทใหญ่    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,088,000  878,000 

เพิ่มข้ึน -  160,000 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 1,088,000  1,038,000 

 

 

 

 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 (พันบาท) 
เงินกู้ ยืมระยะยาว    

บริษัทใหญ่    

ณ วนัที่ 1 มกราคม - 10,000 

ลดลง - (10,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน - - 

 

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2553 บริษัทออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัเป็นจ านวนเงินรวม 70 ล้านบาท 

ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกูย้มืระยะยาวน้ีครบก  าหนดช าระพร้อมกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย
ในวนัท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 

 

บริษัทได้ท  าสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื่อนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษัทใหญ่ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ช านาญ อุปกรณ์ส าหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการน้ีบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 0 ปี และ
สามารถต่ออายโุดยอัตโนมัติปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะท าการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  เดือน 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบและอะไหล่ 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั 2,913  11,003 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บันทึกข้อตกลงส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

เมื่อวนัที ่ 5 กุมภาพนัธ ์ 2557 บริษทัท าบนัทึกขอ้ตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส  

อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั โดยก  าหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพื่อส าหรับการผลิต
กระป๋องและหลอดอลมูิเนียม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 

 

4 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 

 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2557  2556 

  (พันบาท) 
กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 3 69,186  59,379 

กจิการอื่น ๆ  990,801  819,876 

รวม  1,059,987  879,255 

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน    

ยงัไม่ครบก  าหนดช าระ 69,186  59,379 

 69,186  59,379 

กิจกำรอ่ืน ๆ    

ยงัไม่ครบก  าหนดช าระ 774,219  614,505 

เกนิวนัครบก  าหนดช าระ:    

     นอ้ยกวา่  เดือน 213,116  200,044 

      -  เดือน 3,466  5,327 

 990,801  819,876 

รวม 1,059,987  879,255 

 

โดยทัว่ไประยะเวลาการให้สินเช่ือแกลู่กคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 

 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 

 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 786  -  25,544  - 

อาคารและส่วนปรับปรุง 9,451  (242)  137,163  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 452,836  (249)  453,877  (213) 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 295  -  692  - 

อะไหล่ 8,082  -  (2,696)  - 

งานระหวา่งกอ่สร้าง (177,514)  -  (114,334)  - 

รวม 293,936  (491)  500,246  (213) 

 

6 เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

 

 หมายเหต ุ 0 มถิุนายน  31 ธนัวาคม 

  2557  2556 

  (พันบาท) 
กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 3 3,056  2,329 

กจิการอื่น ๆ  329,185  235,562 

รวม  332,241  237,891 

 

7 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

บริษทัมีสองส่วนงานที่รายงาน การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 

ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานที่รายงาน 

 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

   วันที่  30 มิถุนายน 255   255   255   255   255   255  

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 898,749   875,269   596,012   406,093  1,494,761  1,281,362 

ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 228,221   226,775  86,948  21,895    315,169  248,670 

            

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

   วันที่  30 มิถุนายน 255   255   255   255   255   255  

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,771,854  1,792,266  1,110,646  819,699  2,882,500  2,611,965 

ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 478,887  500,389  144,098  32,546     622,985     532,935 

 

8 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 

 

ก  าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ค  านวณจากก  าไร
ส าหรับงวด ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด โดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
        

ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 227,882  172,442  436,489  364,258 

    

 
   

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจ ำหน่ำยแล้ว 43,200  43,200  43,200  43,200 

    

 
   

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน (บาท) 5.28  3.99  10.10  8.43 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นของบริษทั เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2557 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก  าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8 บาท จ านวนเงินทั้งส้ิน 345.6 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แกผู่ถ้ือหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2557 

 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นของบริษทั เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก  าไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท จ านวนเงินทั้งส้ิน 302.4 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แกผู่ถ้ือหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2556 

 

10 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาที่ยงัไม่ไดรั้บรู้    

โรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 380,527  428,115 

    

ภาระผูกพันอ่ืนๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 49,606  86,656 
    

ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    

ภายในหน่ึงปี 883,951  1,451,871 

หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกนิห้าปี 240,728  285,495 

 1,124,679  1,737,366 

    

สัญญา Commodity Price Swap 27,351  35,630 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 39,722  - 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 24,718  24,718 

รวม 1,266,076  1,884,370 

 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค าส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษทัมีค  าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงเพื่อซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 21,800 เมตริกตนั  
(31 ธันวาคม 2556: 33,600 เมตริกตนั) โดยมีราคาคงที่ระหวา่ง 123,000 - 129,900 เยนต่อเมตริกตนั และ  
ราคาตามที่ก  าหนดไวใ้นค าสั่งซ้ือ (31 ธันวาคม 2556: ราคาคงท่ีระหว่าง 123,000 - 134,100 เยนต่อเมตริกตนั และ
ราคาตามท่ีก าหนดไว้ในค าส่ังซ้ือ) โดยก  าหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 557 ถึงปี 55  (31 ธันวาคม 2556: ตัง้แต่ปี 
2557 ถึงปี 2559) 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

ณ วนัที่ 0 มิถุนายน 55  บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้เพื่อซ้ือวตัถุดิบคงเหลือเป็นจ านวนเงนิ  
1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่ง 33.08 - 33.13 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี
ยอดรวมทั้งส้ิน 39.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: ไม่มี) 

 

สัญญา Commodity Price Swap 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 255  บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อป้องกนัความเส่ียงราคาอลูมิเนียม กบัสถาบนั
การเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง ในปริมาณ 25 เมตริกตันต่อเดือน รวมปริมาณทั้งส้ินไม่เกนิ 1,800 เมตริกตนั ก  าหนด
ราคาที่ 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยก  าหนดระยะเวลา 6 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 


