
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� /0 กนัยายน 1257 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� �	 กันยายน ��7 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด       
เก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล” ของ
บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) ซึ�งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่านี�  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ�ง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(บณัฑิต ตั�งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน G20H 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน 2557 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 252,332 69,052 

ลูกหนี*การคา้ 3, 4 989,415 879,255 

สินคา้คงเหลือ 1,044,798 999,624 

ภาษีมูลค่าเพิ1มรอเรียกคืน 64,870 65,185 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 8,255 7,446 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,359,670 2,020,562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 5 4,254,594 4,000,478 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,483 9,639 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,556 76,920 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 304 209 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,328,937 4,087,246 

รวมสินทรัพย์ 6,688,607 6,107,808 

บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี*
2



หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั*น

    จากสถาบนัการเงิน 139,971 144,653 

เจา้หนี*การคา้ 3, 6 347,561 237,891 

เจา้หนี* อื1นและเงินกูย้มืระยะสั*นจากบุคคล

หรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 3 1,299,696 1,114,184 

เจา้หนี* อื1น 278,464 262,786 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,225 72,128 

หนี* สินหมุนเวียนอื1น 27,270 22,222 

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 2,130,187 1,853,864 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 30,863 35,190 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 472,422 455,658 

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 503,285 490,848 

รวมหนี0สิน 2,633,472 2,344,712 

บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี*
3



หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000 

ทุนที1ออกและชาํระแลว้ 432,000 432,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 254,000 254,000 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,200 43,200 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,325,935 3,033,896 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,055,135 3,763,096 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,688,607 6,107,808 

บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี*
4



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,453,944 1,234,202 4,336,444 3,846,167

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ - 4,512 - 12,894

รายไดอื้�น 51,513 34,224 135,748 102,287

รวมรายได้ 1,505,457 1,272,938 4,472,192 3,961,348

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 3 1,175,005 964,092 3,434,520 3,043,122

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 37,426 32,769 120,199 105,790

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 37,688 44,257 120,170 121,761

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 5,514 - 1,491 -

ตน้ทุนทางการเงิน 3 6,026 7,586           19,201 21,214

รวมค่าใช้จ่าย 1,261,659 1,048,704 3,695,581 3,291,887

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 243,798 224,234 776,611 669,461

ภาษีเงินได ้ 42,648 41,641 138,972 122,610 

กาํไรสําหรับงวด 201,150       182,593       637,639       546,851       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 201,150       182,593       637,639       546,851       

กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน (บาท) 8 4.66 4.23 14.76 12.66 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ4นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ4นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี4
5



บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กันยายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 432,000 254,000 43,200 2,657,051 3,386,251 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (302,400) (302,400)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (302,400) (302,400)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 546,851 546,851 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 546,851 546,851 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2556 432,000 254,000 43,200 2,901,502 3,630,702 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9
6



บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กันยายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 432,000 254,000 43,200 3,033,896 3,763,096 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (345,600) (345,600)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (345,600) (345,600)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 637,639 637,639 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 637,639 637,639 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2557 432,000 254,000 43,200 3,325,935 4,055,135 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9
7



บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 637,639 546,851 
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา 311,102 330,479 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,341 1,339 
รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (4,327) (4,327)
ดอกเบี/ยรับ (210) (277)
ตน้ทุนทางการเงิน 19,201 21,214 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง (5,165) (8,290)
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,044 (359)
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 127 (180)
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 62,045 55,497 
ภาษีเงินได้ 138,972 122,610 

1,161,769 1,064,557 
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน
ลูกหนี/การคา้ (110,116) (27,403)
สินคา้คงเหลือ (46,218) (292,412)
ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 315 (2,295)
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (785) (4,099)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (95)               -
เจา้หนี/การคา้ 109,012 117,883 
เจา้หนี/ อื�นบุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั (10,936) 661 
เจา้หนี/ อื�น (69,199) 92,886 
หนี/ สินหมุนเวียนอื�น 5,047 (1,459)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,038,794 948,319 
จ่ายภาษีเงินได้ (162,511) (175,008)
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (45,280) (25,232)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 831,003 748,079 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ/นสุด
วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/
8



บริษทั อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี/ย 186 281
ซื/ออาคาร และอุปกรณ์ (480,793) (770,306)
จ่ายดอกเบี/ยเพื�อซื/ออาคารและอุปกรณ์ - (465)
ขายอุปกรณ์ 364 492
ซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (186)             (212)             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (480,429) (770,210)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (22,761) (25,991)
จ่ายเงินปันผล (345,600) (302,400)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ/น 1,067 4,634
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 200,000 200,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (167,294) (123,757)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ3มขึ6น (ลดลง) สุทธิ 183,280 (145,888)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 69,052 241,970 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที3 30 กันยายน 252,332 96,082 

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ในระหวา่งงวดสิ/นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 บริษทัไดซื้/ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจาํนวนเงินรวม

 566 ลา้นบาท (2556: 793 ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื/ออาคารและอุปกรณ์รวมถึงดอกเบี/ยจ่ายที�เกี�ยวขอ้งและสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนเป็นเงินสดจาํนวนเงิน 481 ลา้นบาท (2556: 771 ล้านบาท)

ในระหวา่งงวดสิ/นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 บริษทัไดต้กลงที�จะเปลี�ยนตัBวสัญญาใชเ้งินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระกบั

บริษทัใหญ่เป็นตัBวสัญญาใชเ้งินระยะสั/น จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท

วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ/นสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/
9
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หมายเหตุ สารบญั 
 
1 ขอ้มูลทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
" บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
( ลูกหนี)การคา้ 
* ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
, เจา้หนี)การคา้ 
- ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
0 กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน 
3 เงินปันผล 
10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)  
 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี) ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2557 
 
. ข้อมูลทั&วไป 

 
บริษทั อลูคอน จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จัดตั) งขึ)นในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญ่จดทะเบียน
ตั)งอยูเ่ลขที� 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขมุวิท 72 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแห่งหนึ�งอยูท่ี�จงัหวดัชลบรีุตั)งอยูเ่ลขที� 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อเดือนพฤษภาคม I*37 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั)งขึ)น
ในประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ ,6.61 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับ การผลิต และจาํหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะ
สําหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิ เนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง 
ขวดอลูมิเนียม งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปัNมขึ) นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่น
อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

) เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบตัิ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี) จัดทําขึ) นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที� 34 (ปรับปรุง 2555) เรื� อง 
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลนี) จัดทาํขึ) นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ)นสุดวนัที� "T ธันวาคม I**, 
งบการเงินนี) มิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั)งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ซํ) าซ้อนกับข้อมูลที�ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว  
ดงันั)นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี) จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� "T ธันวาคม 
I**, 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี) มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� "T ธันวาคม 2556 
 

(ข) สกลุเงนิที�ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี)จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั)งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที�ระบไุวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
 

(ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลนี) เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี) สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ)นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปนี)  ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสาํคญั 
ในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ 
ซึ� งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 255, 
 

อายกุารให้ประโยชน์ 
 

ตั)งแต่วนัที� T มกราคม I**- บริษทัไดเ้ปลี�ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงที�ดิน และอาคาร
และส่วนปรับปรุงบางส่วนดงันี)  
 

 2557 2556 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 - 23 ปี 3 - 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40 ปี 20 - 30 ปี 
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การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวไดถื้อปฏิบติัโดยใช้วิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป โดยมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กันยายน 2557 ซึ� งทาํให้ค่าเสื�อมราคาสําหรับงวดลดลง 17.6     
ลา้นบาท และ 54.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสาํหรับงวดเพิ�มขึ)น 17.6 ลา้นบาท และ 54.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ
กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐานเพิ�มขึ)น 0.41 บาทต่อหุ้น และ 1.26 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั  
 

3 บุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกัน 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั)งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี)อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ที�มีกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี)   
 
ชื&อกจิการ ประเทศที&จัดตั$ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั ญี�ปุ่ น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 66.61 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั) งนี)  รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี)  
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง

ราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนสินคา้ที�
เกิดขึ)นจริงบวกด้วยอตัรากาํไรขั)นตน้ รวมทั)งยงัพิจารณาถึงขนาดของ
สินคา้ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและค่าขนส่ง 

ซื)อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซื)อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบี)ยจ่าย อตัราร้อยละ T.-* - I.*W ต่อปี ในปี 25*- และอตัราร้อยละ I.25 - ".WW

ต่อปี ในปี 255, 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสัญญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้น 

 
รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
และ 25*6 สรุปไดด้งันี)  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 สิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 I**-  2556  I**-  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 231,335  248,144  732,454  690,942 
ซื)อวตัถุดิบและอะไหล่ 3,007  1,965  10,086  8,374 
ซื)อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ -  -  728 2,452 
ดอกเบี)ยจ่าย 4,944  6,434  16,105  17,947 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 3,936  3,402  16,964  11,480 
ค่านายหนา้ 536   376  2,166  1,429 
ค่าใชจ่้ายอื�น 20  13  51  59 
     

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชน์ระยะสั)นของพนกังาน 15,280  14,949  45,427  44,808 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 842  4,327  3,132  6,301 

    รวม 16,122  19,276  48,559  51,109 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� "W กนัยายน I**7 และ 31 ธนัวาคม I*56 มีดงันี)  
 
ลูกหนี+การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
 "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 39,976  59,379 

 

เจ้าหนี+การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
 "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั -  2,329 

 
เจ้าหนี+อื�นและเงนิกู้ยมืระยะสั+นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบี)ย  "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  I**,  I**-  2556 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงนิกู้ยมืระยะสั+น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 1.75 - 1.90  I.00 - 2.5W  1,288,000  1,088,000 
     

เจ้าหนี+อื�น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   - 9,091 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

     2557  2556 
   (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   3,935 4,827 
     

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   536 552 
     

ดอกเบี+ยค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   4,137 7,689 
     

ค่าบาํเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื�นค้างจ่าย     
ผูบ้ริหารสาํคญั   3,088 4,025 

รวม   1,299,696 1,114,184 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูยื้มระยะสั) นและระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัระหว่างงวดเกา้เดือนสิ)นสุดวนัที�  
30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี)  
 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ+นสุดวนัที� 23 กนัยายน I**-  2556 
 (พันบาท) 

เงนิกู้ยมืระยะสั+น   
บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 1,088,000 0-0,000 
เพิ�มขึ)น 200,000 210,000 

ณ วนัที& 30 กนัยายน 1,288,000 1,088,000 
 
 
 
 
 
 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ+นสุดวนัที� 23 กนัยายน 2557  2556 
 (พันบาท) 

เงนิกู้ยมืระยะยาว   
บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม - 10,000 
ลดลง - (10,000) 

ณ วนัที& 30 กนัยายน - - 

 
เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2553 บริษทัออกตั[วสัญญาใช้เงินให้แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 70 ลา้นบาท 
ซึ� งมีอตัราดอกเบี)ยร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาวนี)ครบกาํหนดชาํระพร้อมกบัดอกเบี)ยคา้งจ่าย
ในวนัที�แตกต่างกนัตั)งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 

สัญญาสําคญัที�ทาํกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื�อนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที�จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี) บริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา TW ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมัติปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ , เดือน 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาซื+อวตัถุดบิและอะไหล่ 
 
 "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 365  11,003 

 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บนัทึกข้อตกลงสําคญักบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เมื�อว ันที� 5 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  
อินดสัตรี) ส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพื�อสําหรับการผลิต
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลาตั)งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 

 

4 ลูกหนี$การค้า 
 

 หมายเหต ุ "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 39,976  59,379 
กิจการอื�น ๆ  949,439  819,876 

รวม  989,415  879,255 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี)การคา้ มีดงันี)  
 

 "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 

 (พันบาท) 
กจิการที&เกี&ยวข้องกนั   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 39,976  59,379 

 39,976  59,379 

กจิการอื&น ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 776,464  614,505 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    
     นอ้ยกวา่ " เดือน 166,687  200,044 
     " - , เดือน 4,462  5,327 
     6 - 12 เดือน 1,826  - 

 949,439  819,876 

รวม 989,415  879,255 
 

โดยทั�วไประยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั)งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซื)อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี)  
 

 I**-  I**, 

 การซื)อและ  การจาํหน่าย  การซื)อและ  การจาํหน่าย 

 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 

 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 786  -  26,245  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 11,017 (242)  151,224  - 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 504,808 (249)  541,249  (267) 
เครื�องใชส้าํนกังาน 532 -  759  - 
ยานพาหนะ 2,669 -  5,385  (98) 
อะไหล่ 5,341 -  14,539  - 
งานระหว่างก่อสร้าง 40,556 -  53,496  - 

รวม 565,709  (491)  792,897  (365) 

 
6 เจ้าหนี$การค้า 

 
 หมายเหต ุ "W กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 -  2,329 
กิจการอื�น ๆ  347,561  235,562 

รวม  347,561  237,891 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัมีสองส่วนงานที�รายงาน การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี)  
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอด 
ส่วนงาน 2  เหรียญ 
 

ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานที�รายงาน 

 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ+นสุด 

   วนัที�  30 กนัยายน 255-  255,  255-  255,  255-  255, 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 927,421  819,588  526,523  414,614  1,453,944  1,234,202 

ผลการดาํเนนิงานส่วนงาน 227,302  226,607  51,637  43,503  278,939  270,110 

       

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ+นสุด 

   วนัที�  30 กนัยายน 255-  255,  255-  255,  255-  255, 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย  2,699,275  2,611,854  1,637,169  1,234,313  4,336,444  3,846,167 

ผลการดาํเนนิงานส่วนงาน  706,189     726,996  195,735  76,049  901,924  803,045 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั)นพื)นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวด ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดยแสดง
การคาํนวณดงันี)  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 สิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 I**-  I**,  I**-  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
        

กาํไรที&เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 201,150  182,593 637,639  546,851 
       

จํานวนหุ้นสามญัที&ออกและจาํหน่ายแล้ว 43,200  43,200 43,200  43,200 
       

กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน (บาท) 4.66  4.23 14.76  12.66 

 
9 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 8 บาท จาํนวนเงินทั)งสิ)น 345.6 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2557 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 7 บาท จาํนวนเงินทั)งสิ)น 302.4 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2556 



บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที& 30 กันยายน )**7 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั 
 

 "W กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

สัญญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้   
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 210,268 428,115 
    

ภาระผูกพนัอื�นๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 83,317  86,656 
    

คาํสั�งซื)อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    
ภายในหนึ�งปี 667,483  1,451,871 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินห้าปี 199,747 285,495 
 867,230  1,737,366 
    

สัญญา Commodity Price Swap 21,070  35,630 
หนงัสือคํ)าประกนัจากธนาคาร 25,799  24,718 

รวม 997,416  1,884,370 
 

คาํสั&งซื)อที&ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 

ณ วันที�  30 กันยายน 2557 บริษัทมีค ําสั� งซื) อที�ผู ้ขายสินค้าตกลงเพื�อซื) ออลูมิ เนียมในปริมาณ 17,200 เมตริกตัน  
(31 ธันวาคม 2556: 33,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาคงที�ระหว่าง TI",WWW - TI3,3WW เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที�
กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื)อ (31 ธันวาคม 2556: ราคาคงที&ระหว่าง 123,000 - 134,166 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที&กาํหนด
ไว้ในคาํสั&งซื)อ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั)งแต่ปี I**7 ถึงปี I**3 (31 ธันวาคม 2556: ตั)งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559) 
 

สัญญา Commodity Price Swap 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 255- บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพื�อป้องกนัความเสี�ยงราคาอลูมิเนียม กบัสถาบนั
การเงินต่างประเทศแห่งหนึ�ง ในปริมาณ 25 เมตริกตนัต่อเดือน รวมปริมาณทั)งสิ)นไม่เกิน 1,800 เมตริกตนั กาํหนด
ราคาที� 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยกาํหนดระยะเวลา 6 ปี เริ�มตั)งแต่วนัที� 1 มกราคม 2553 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 
2558 


