
 

  

 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
  

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ธนัวาคม 2558 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 
�6 ธันวาคม 7889 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี
สิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ�งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�องอื�น ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจาก
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



  2

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 

 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและ 
กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
(บณัฑิต ตั�งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 98GH 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
19 กมุภาพนัธ์ 2559 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 200,025,289 50,620,684 

ลกูหนี�การคา้ 5, 7 1,025,028,787 912,842,300 

สินคา้คงเหลือ 8 1,094,081,524 1,371,214,258 

ภาษีมลูค่าเพิ)มรอเรียกคืน 16,889,759 64,902,721 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น 10,968,296 9,641,012 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,346,993,655 2,409,220,975 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 4,183,516,285 4,366,964,452 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 9,194,473        8,345,779 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 44,545,622      64,364,501 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น 303,909           303,909 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,237,560,289 4,439,978,641 

รวมสินทรัพย์ 6,584,553,944 6,849,199,616 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน 12 91,084,600      134,833,537

เจา้หนี�การคา้ 5, 13 237,547,514    369,436,083

เจา้หนี� อื)นและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 5, 12 1,027,693,740 1,383,678,293

เจา้หนี� อื)น 14 121,497,309    196,693,445

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 94,043,472      62,166,545

หนี� สินหมุนเวียนอื)น 15 21,429,093      21,466,903

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 1,593,295,728 2,168,274,806 

-

หนี�สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 16 23,618,784      29,404,594

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 464,759,083    483,296,510

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 488,377,867 512,701,104 

รวมหนี0สิน 2,081,673,595 2,680,975,910 

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

    ทุนจดทะเบียน 432,000,000 432,000,000

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 18 254,000,000 254,000,000

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 43,200,000 43,200,000

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,773,680,489 3,439,023,846 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,502,880,349 4,168,223,706 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,584,553,944 6,849,199,616 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2558 2557

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 5, 20, 28 5,769,871,462 5,625,472,548 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี)ยนสุทธิ 55,693,269 5,276,891 

รายไดอื้)น 21 182,370,986 189,274,760 

รวมรายได้ 6,007,935,717 5,820,024,199 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 5, 8 4,711,239,817 4,566,779,201 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5, 22 147,538,274 153,383,985 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 155,398,084 157,757,581 

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 26 25,496,336      26,270,063      

รวมค่าใช้จ่าย 5,039,672,511 4,904,190,830 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 968,263,206 915,833,369 

ภาษีเงินได ้ 27 193,195,834 165,105,249 

กาํไรสําหรับปี 775,067,372 750,728,120 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื:น 
รายการที#จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 17 (10,513,584)     
ภาษีเงินไดเ้กี)ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 27 2,102,715        -
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:นสําหรับปี- สุทธิจากภาษี (8,410,869)       -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 766,656,503 750,728,120 

กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน 29 17.94 17.38

(บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ที)ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที: 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที: 1 มกราคม 2557 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,033,895,614 3,763,095,474

รายการกบัผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 30 - - - (345,599,888) (345,599,888)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (345,599,888) (345,599,888)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (345,599,888) (345,599,888)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - -             - - 750,728,120 750,728,120 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น - -             - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 750,728,120 750,728,120 

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

(บาท)

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ที)ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที: 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที: 1 มกราคม 2558 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,439,023,846 4,168,223,706

รายการกบัผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 30 - - - (431,999,860) (431,999,860)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (431,999,860) (431,999,860)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (431,999,860) (431,999,860)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - -             - - 775,067,372 775,067,372 

ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น - -             - - (8,410,869) (8,410,869)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 766,656,503 766,656,503 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2558 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,773,680,489 4,502,880,349

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 775,067,372     750,728,120

รายการปรับปรุง

ค่าเสื)อมราคา 9 504,007,901     433,401,184

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 2,051,004         1,799,455

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี 16 (5,785,809)       (5,785,809)

ดอกเบี�ยรับ (175,943)          (243,761)

ตน้ทุนทางการเงิน 26 25,496,336       26,270,063

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 3,724,439         (11,252,518)

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้ 8 (7,012,138)       5,972,243 

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,691,619)       (405,760)

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 52,393,091       60,702,030 

ภาษีเงินได้ 27 193,195,834     165,105,249 

1,541,270,468 1,426,290,496 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี(สินดาํเนินงาน

ลกูหนี�การคา้ (107,797,563)   (34,048,377)

สินคา้คงเหลือ 284,144,871     (377,562,717)

ภาษีมลูค่าเพิ)มรอเรียกคืน 48,012,962       281,896 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น (1,327,472)       (2,192,622)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น -                       (94,999)

เจา้หนี�การคา้ (132,080,165)   131,679,142 

เจา้หนี� อื)นบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 1,014,947         (9,091,014)

เจา้หนี� อื)น (13,587,808)     23,597,102 

หนี� สินหมุนเวียนอื)น (37,811)            (755,310)

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,619,612,429 1,158,103,597 

จ่ายภาษีเงินได้ (139,397,312)   (162,510,318)

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (81,444,104)     (33,063,191)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,398,771,013 962,530,088 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 176,132            241,172 

ซื�ออาคาร และอุปกรณ์ (382,607,958)   (890,098,092)

ขายอาคาร และอุปกรณ์ 2,148,060         897,036 

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,034,198)       (336,700)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (383,317,964) (889,296,584)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (27,426,147)     (27,807,312)

จ่ายเงินปันผล 30 (431,999,860)   (345,599,888)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร(ลดลง)เพิ)มขึ�น (1,952,637)       1,742,161 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 240,000,000     280,000,000 
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (595,000,000)   -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 55,603,600       -

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (105,273,400)   -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (866,048,444) (91,665,039)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ:มขึ0น(ลดลง)สุทธิ 149,404,605 (18,431,535)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที) 1 มกราคม 50,620,684       69,052,219 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที: 31 ธันวาคม 6 200,025,289 50,620,684 

รายการที#ไม่ใช่เงินสด

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดซื้�ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจาํนวนเงินรวม

321 ลา้นบาท (2557: 801 ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินสดจาํนวน

เงิน 386 ลา้นบาท (2557: 890 ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี�
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

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

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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หมายเหตุ  สารบัญ 

 
31 เครื�องมือทางการเงิน 
32 ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0  
 

งบการเงินนี0ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั#วไป 
 

บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศไทย และมีสาํนกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั0 งอยู่เลขที�  500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ และ
โรงงานที�จงัหวดัชลบุรีตั0งอยูเ่ลขที� 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อเดือนพฤษภาคม GH37 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นใน
ประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 66.91 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลมิูเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะสาํหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 
งานประดิษฐท์างเทคนิคปัKมขึ0นรูป เหรียญอลมิูเนียม คอยลอ์ลมิูเนียม เมด็อลมิูเนียม และแผน่อลมิูเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี0 จัดทําขึ0นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบังคบัใช้ตั0 งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� P  มกราคม GHHQ ในเบื0องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่นั0น มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเรื�อง ผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� P มกราคม GHH9 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี0    มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินนี0จดัทาํขึ0นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี0 ที�ใชท้างเลือกในการวดั
มลูค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หนี0 สินผลประโยชนที์�กาํหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที�

กาํหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ฎ) 
 

(ค) สกลุเงินที#ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี0 จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ข้อมูล 
ทางการเงินทั0งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

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

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง  การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี0  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฒ) และ 11  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17  การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31  การตีมลูค่าของเครื�องมือทางการเงิน 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั0งสินทรัพยแ์ละ
หนี0 สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี0 รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าที� มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั0งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที�ได้มาจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนข้อสรุปเกี�ยวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดบัชั0นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าที�มีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
 

เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี0 สิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่านี0ถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั0นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี0   
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื0อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี0 สิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยน์ั0นหรือหนี0 สินนั0นนอกเหนือจากราคาเสนอซื0อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี0 สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตได ้(ขอ้มลูที�ไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี0 สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั0นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั0นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั0นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ0น 

 

ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปนี0  
 

• หมายเหตุขอ้  31  เครื�องมือทางการเงิน 
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* การเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 

ตั0งแต่วนัที� P มกราคม GHHQ ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัที�
กล่าวในหมายเหตุข้อ G บริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัดงันี0  
 

•   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13         เรื�อง การวัดมลูค่ายติุธรรม 
•   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� P9 (ปรับปรุง 2557)       เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 3 (ข) และ 3 (ค) ดงันี0  
 

(ข)      การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� P3 กาํหนดกรอบแนวคิดเดียวกนัสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการ
เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�นกาํหนดหรืออนุญาตใหว้ดั
มลูค่ายุติธรรม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี0 ใหค้าํนิยามของมลูค่ายุติธรรมที�สอดคลอ้งกนัวา่เป็นราคาที�
จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี0 สินในรายการที�เกิดขึ0นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ 
วนัที� มีการวดัมูลค่า อีกทั0 งไดก้าํหนดการเปิดเผยขอ้มูลโดยทดแทนหรือขยายการเปิดเผยเกี�ยวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมตามที�ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ  

 

ตามที�กาํหนดไวใ้นการปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� P3 บริษทัใชแ้นว
ทางการปฏิบติัใหม่เกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป และไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลเปรียบเทียบ
สาํหรับการเปิดเผยขอ้มลูใหม่  
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(ค) โครงการผลประโยชน์ที#กาํหนดไว้ 
 

จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) บริษทัเปลี�ยนนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัเกณฑก์ารกาํหนดรายได้
หรือค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวแ้ละการรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  19 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดให้รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และยกเลิกการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนที�บริษทัถือปฏิบติั การ
เปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีนี0 มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดย
ทาํให้กาํไรสําหรับปีเพิ�มขึ0นและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นลดลงเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท และกาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน
เพิ�มขึ0นจาํนวน 0.19 บาทต่อหุน้ ผูบ้ริหารพิจารณาเห็นวา่ผลกระทบดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวม 
ดงันั0นบริษทัจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินสําหรับปีสิ0นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2557 ยอ้นหลงัสําหรับการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าว 

 

4 นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี0 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
ยกเวน้ที�ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เรื�อง การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี  
 

(ก) รายการบัญชีที#เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที� เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั0น 

 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ0นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั0น 
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(ข) เครื#องมือทางการเงินที#เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื�อจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี�ยงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหา
เงินและกิจกรรมลงทุน  เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อคา้ กาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซื0อ
ขายสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้ ที�ถูกใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงของรายการที�เป็นการซื0อสินคา้โภคภณัฑที์�คาดว่าจะ
เกิดขึ0นในอนาคตจะถกูบนัทึกบญัชีเมื�อรายการที�คาดไวเ้กิดขึ0น  
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

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

(ง) ลกูหนี5การค้าและลกูหนี5อื#น 
 

ลกูหนี0การคา้และลกูหนี0 อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี0หกัค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
 

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

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื0อ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอื�น เพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึ�งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ย 
 

มลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย 
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(ฉ) ที#ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ที&เป็นกรรมสิทธิ)ของกิจการ 
 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั0นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรื0 อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที�ตั0งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถทาํงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั0นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

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

ต้นทุนที&เกิดขึ,นในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั0น และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทุนของรายการนั0นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ  ชิ0นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ที�เกิดขึ0นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ0นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 
ค่าเสื&อมราคา 
 

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

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  
 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

 20 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี0  
 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 - 23 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 
เครื�องใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ0นรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื0อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

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

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั0นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน  โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั0นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี0  
 

ค่าลิขสิทธิW ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ0นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

 21 

(ซ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานวา่มีขอ้บ่งชี0 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ที�มีขอ้บ่งชี0จะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มลูค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมลูค่าที&คาดว่าจะได้รับคืน 
 

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

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

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

(ฌ) หนี5สินที#มีภาระดอกเบี5ย 
 

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

(ญ) เจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5อื#น 
 

เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�น แสดงในราคาทุน 
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(ฎ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ที&กาํหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั  
 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั0นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํใหบ้ริษทัมีสินทรัพย์
เกิดขึ0น ซึ� งการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�มีในรูปของการได้รับคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั0นตํ�าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั   
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที บริษทักาํหนดดอกเบี0 ยจ่ายของหนี0 สิน
ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี0 ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน  
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชนที์�
เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ0น  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื&น 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตที�เกิด
จากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี0 ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็น
มลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
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ผลประโยชน์ระยะสั,นของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั0นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให้ หนี0 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การที�พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี0สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฏ) ประมาณการหนี5สิน 
 

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

 

(ฐ) รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้า 
 

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

ดอกเบี,ยรับและรายได้อื&น 
 

ดอกเบี0ยรับและรายไดอื้�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี0 ยจ่ายของเงินกูย้ืมและขาดทุนจากเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง 
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(ฒ) ภาษเีงินได้ 
 

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

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

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ0นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี0 สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี0 สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ0นรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี บริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ0น และมีดอกเบี0 ยที�ตอ้งชาํระ บริษทั 
เชื�อว่าไดต้ั0งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี0 อยู่บนพื0นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ0นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงใน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหนี0 สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี 
เงินไดนี้0 ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั0นกิจการมีความตั0งใจจะจ่ายชาํระหนี0 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั0งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี0 สินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ณ) กาํไรต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัที�ซื0อคืน 

 
(ด) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ0นจากส่วนงานดาํเนินงานนั0นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดอื้�น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินกูย้ืมและภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

5 บุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั0งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี0อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี0   
 
ชื#อกจิการ ประเทศที#จดัตั2ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.91 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั0 งนี0  รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี0   
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบันทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง
ราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนสินคา้ที�
เกิดขึ0นจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั0นตน้ รวมทั0งยงัพิจารณาถึงขนาดของสินคา้
ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและค่าขนส่ง 

ซื0อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซื0อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบี0ยจ่าย อตัราร้อยละ 1.20 – 1.90 ต่อปี ในปี 2558 และอตัราร้อยละ 1.75 - 2.50 

ต่อปี ในปี 2557 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 3P ธนัวาคม สรุปไดด้งันี0  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 948,657 973,144 
ซื0อวตัถุดิบและอะไหล่ 11,397 12,320 
ซื0อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5,192 845 
ดอกเบี0ยจ่าย  21,370 22,110 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 21,802 21,641 
ค่านายหนา้ 2,557 2,866 
ค่าใชจ่้ายอื�น 154 61 
   

ผู้บริหารสําคัญ   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
   ผลประโยชนร์ะยะสั0นของพนกังาน     61,351 60,684 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,411 4,248 

   รวม 62,762 64,932 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� ZP ธนัวาคม มีดงันี0  
 

ลกูหนี5การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 64,561 55,472 
 

เจ้าหนี5การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 10 1,872 
 

เจ้าหนี5อื#นและเงินกู้ยืมระยะสั5นจากบุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

 อตัราดอกเบี0ย  
 2558  2557 2558  2557 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั5น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 1.25 - 1.55 1.75 - 1.90 1,013,000 1,368,000 
     

เจ้าหนี5อื#น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   44 116 
     

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   5,728 4,677 
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   2558  2557 

   (พันบาท) 

ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   666 701 
     

ดอกเบี5ยค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั   4,230 6,159 
     

ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื#นค้างจ่าย     

ผูบ้ริหารสาํคญั   4,025 4,025 
รวม   1,027,693 1,383,678 

 
รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 3P ธนัวาคม มีดงันี0  
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั5น   

บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 1,368,000  1,088,000 
เพิ�มขึ0น 240,000  280,000 
ลดลง (595,000)  - 
ณ วนัที# *? ธันวาคม 1,013,000  1,368,000 
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สัญญาสําคัญที#ทํากบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื�อนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที�จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี0 บริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา P[ ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ \ เดือน 

 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซื5อวัตถุดบิและอะไหล่ 

 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั 4,338 5,578 

 
บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 
เมื�อวนัที�  9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส 
อินดสัตรี0 ส์ จาํกดั ปริมาณขั0นตํ�า 6,0[[ เมตริกตนั เพื�อสาํหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลมิูเนียม โดยมีระยะเวลา
ตั0งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดส่้งมอบเหรียญอลูมิเนียมใหก้บั
บริษทัใหญ่แลว้จาํนวน 5,723 เมตริกตนั  
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 93  73 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3,838  5,013 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 196,094  45,535 
รวม 200,025  50,621 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� ZP ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 62,018 34,206 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 129,088 15,542 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 8,919 873 
รวม 200,025 50,621 

 
7 ลูกหนี2การค้า 

 
 หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 64,561 55,472 
กิจการอื�น ๆ  960,468 857,370 

รวม  1,025,029 912,842 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี0การคา้ มีดงันี0  
 

  2558  2557 
  (พันบาท) 
กจิการที#เกี#ยวข้องกนั    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  64,561 55,472 

  64,561 55,472 

     
กจิการอื#น ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  774,710 692,318 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ Z เดือน  185,758 163,718 
Z - \ เดือน  - 1,031 
6 - 12 เดือน  - 303 

  960,468 857,370 

    

รวม  1,025,029 912,842 

 
โดยทั�วไประยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั0งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 
ยอดลกูหนี0การคา้ ณ วนัที� ZP ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 480,198  427,425 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 431,995  352,468 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 64,561  55,472 
สกลุเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย 34,874  60,548 
อื�น ๆ (สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง, ดอลล่าร์ฮ่องกงและยโูร) 13,401  16,929 
รวม 1,025,029  912,842 
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8 สินค้าคงเหลอื  

 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 159,492 159,452 
สินคา้ระหวา่งผลิต 153,783 205,776 
วตัถุดิบ 459,977 483,435 
วสัดุหีบห่อ 5,556 3,113 
อะไหล่ 159,160 141,312 
สินคา้ระหวา่งทาง 157,641 386,665 
 1,095,609 1,379,753 
หัก ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลง (1,527) (8,539) 
สุทธิ 1,094,082 1,371,214 

   
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย   
- ตน้ทุนขาย 4,718,252 4,560,807 
-  (กลบัรายการ) การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (7,012) 5,972 
รวม 4,711,240 4,566,779 
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9 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัที� P มกราคม GHH` 2Z3,695  1,387,910  5,118,540 18,490 32,361 38,935 620,740 7,450,671 
เพิ�มขึ0น 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) - 
จาํหน่าย -  (315)  (2,500) (1,272) (6,391) - - (10,478) 
ณ วนัที# *? ธันวาคม ABB7           

   และ ? มกราคม ABB8 256,005  1,571,431  6,116,305 18,272 28,639 58,647 191,273 8,240,572 
เพิ�มขึ0น 3,756  8,398  64,460 3,691 12,452 41,037 187,223 321,017 
โอน 10,728  37,089  285,008 - - (31,405) (301,420) - 
จาํหน่าย -  -  (40,829) (869) (7,892) - - (49,590) 
ณ วนัที# *? ธันวาคม ABB8 270,489  1,616,918  6,424,944 21,094 33,199 68,279 77,076 8,511,999 
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 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

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

ณ วนัที� P มกราคม GHH` 3,878 575,501 2,830,337 15,885 24,592 - - 3,450,193 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 3,745 45,799 379,975 1,082 2,800 - - 433,401 
จาํหน่าย - (72) (2,251) (1,272) (6,391) - - (9,986) 
ณ วนัที# *? ธันวาคม AB57         

   และ ? มกราคม ABB8 7,623 621,228 3,208,061 15,695 21,001 - - 3,873,608 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 5,088 51,732 441,563 1,613 4,012 - - 504,008 
จาํหน่าย - - (40,372) (869) (7,892) - - (49,133) 
ณ วนัที# *? ธันวาคม AB58 12,711 672,960 3,609,252 16,439 17,121 - - 4,328,483 

          

มลูค่าสุทธิทางบัญชี           

ณ วนัที# ? มกราคม ABB7 229,817  812,409  2,288,203 2,605 7,769 38,935 620,740 4,000,478 

ณ วนัที# *? ธันวาคม AB57         

   และ ? มกราคม ABB8 248,382  950,203  2,908,244 2,577 7,638 58,647 191,273 4,366,964 

ณ วนัที# *? ธันวาคม ABB8 257,778  943,958  2,815,692 4,655 16,078 68,279 77,076 4,183,516 
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ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที�ไดห้กัค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัที� ZP ธนัวาคม GHHQ มีจาํนวน 1,535 ลา้นบาท (5657: 1,512 ล้านบาท) 

 

10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

 ค่าลิขสิทธิW  
 ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 19,262 
เพิ�มขึ0น 506 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 และ ? มกราคม 2558 19,768 
เพิ�มขึ0น 2,899 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 22,667 
  
ค่าตัดจําหน่าย  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 9,623 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,799 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 และ ? มกราคม 2558 11,422 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,051 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 13,473 
  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที# ? มกราคม ABB7 9,639 
ณ วนัที# *? ธันวาคม ABB7 และ ? มกราคม ABB8 8,346 
ณ วนัที# *? ธันวาคม ABB8 9,194 
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11 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 92,393  98,858 
หนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (47,847)  (34,493) 
สุทธิ 44,546  64,365 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ0นในระหวา่งปีมีดงันี0  
 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที# 

1 มกราคม 

2558 

  
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

  
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ วนัที# 

31 ธันวาคม 

2558 

   (หมายเหต ุ27)  

         (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื&อการลดมูลค่าของสินค้า) 1,708  (1,403) -  305 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 91,269  (6,008) 2,103  87,364 
รายไดร้อการตดับญัชี 5,881  (1,157) -  4,724 
รวม 98,858  (8,568) 2,103  92,393 

     

หนี5สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื&อมราคา) 

 
(34,493) 

  
(13,354) 

 
- 

  
(47,847) 

รวม (34,493)  (13,354) -  (47,847) 

       

สุทธิ 64,365  (21,922) 2,103  44,546 
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที# 

1 มกราคม 

2557 

  
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

  
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ วนัที# 

31 ธันวาคม 

2557 

   (หมายเหต ุ27)  

         (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื&อการลดมูลค่าของสินค้า) 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 

     

หนี5สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื&อมราคา) 

 
(16,590) 

  
(17,903) 

 
- 

  
(34,493) 

รวม (16,590)  (17,903) -  (34,493) 

       

สุทธิ 76,920  (12,555) -  64,365 

 
12 หนี2สินที#มภีาระดอกเบี2ย 

 
 หมายเหตุ 2558  2557 

 (พันบาท) 

ส่วนที#หมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 258 2,211 
เงินกูย้ืมระยะสั0นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 90,827 132,623 

เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสั2น   

   จากสถาบันการเงนิ 91,085 134,834 
   

เงินกูย้ืมระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   
   - ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 5 1,013,000 1,368,000 

รวมหนี2สินที#มดีอกเบี2ยระยะสั2น 1,104,085 1,502,834 
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หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที� ZP ธนัวาคม ไดด้งันี0  
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ภายในหนึ�งปี 1,104,085  1,502,834 
รวม 1,104,085  1,502,834 

 
ณ วนัที� ZP ธนัวาคม GHHQ บริษทัมีวงเงินสินเชื�อซึ� งยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนรวม 2,541 ลา้นบาท 
(2557: 2,376 ล้านบาท) 
 
ยอดหนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย ณ วนัที� ZP ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 1,013,258 1,370,211 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - 49,670 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 90,827 82,953 
รวม 1,104,085 1,502,834 

 
13 เจ้าหนี2การค้า 

 
 หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 10 1,872 
กิจการอื�น ๆ  237,538 367,564 
รวม  237,548 369,436 
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ยอดเจา้หนี0การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0  
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 142,340 123,192 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 69,167 217,242 
สกลุเงินเยนญี�ปุ่น 12,018 24,933 
อื�น ๆ (สกุลเงินฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย  
   สกลุเงินยโูร และสกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง) 

 
14,023 

 
4,069 

รวม 237,548 369,436 

 
14 เจ้าหนี2อื#น 

 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
เจา้หนี0 ค่าก่อสร้างและเครื�องจกัร 27,413 90,779 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 33,448 41,752 
เจา้หนี0 ค่าวสัดุสิ0นเปลืองโรงงานและอะไหล่ 30,040 39,750 
อื�น ๆ 30,596 24,412 
รวม 121,497 196,693 

 
15 หนี2สินหมุนเวยีนอื#น 

 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 12,824 13,037 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6,482 6,357 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 2,123 2,073 
รวม 21,429 21,467 
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16 รายได้รอตดับัญชี 
 

รายไดร้อตัดบัญชีไดแ้ก่ เงินชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 57.8 ลา้นบาทที�บริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่แห่งหนึ� ง 
เพื�อเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื�อนไขสําหรับตน้ทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ที�บริษทัตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเพื�อใหส้ามารถรองรับคาํสั�งซื0อสินคา้ที�จะเพิ�มขึ0นในอนาคตจากลูกคา้รายนี0และเพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการใน
การผลิตสินคา้ของลูกคา้ เงินชดเชยนี0 ไดแ้สดงเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ภายใตห้นี0 สินไม่หมุนเวียนอื�นในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที�สายการผลิตพร้อมใชง้านตั0งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 รายไดร้อตดับญัชีดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 23.6 ลา้นบาท (2557: 5>.@ ล้านบาท) และในระหว่างปีสิ0นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัรับรู้รายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 5.8 ลา้นบาท (2557: 5.8 ล้านบาท) 
 

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ   
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 366,566 390,821 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 31,345 29,934 

 397,911 420,755 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 66,848 62,542 
รวม 464,759 483,297 

    
สําหรับปีสิ5นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2558  2557 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 39,594 49,477 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 5,697 4,673 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 7,102 6,552 
รวม 52,393 60,702 

   
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น   
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในระหวา่งปี 10,514 - 
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บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปนี0  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 397,911 420,755 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 มกราคม 420,755 397,793 
   
รับรู้ในกาํไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 34,830 33,200 

ดอกเบี0ยจากภาระผกูพนั 10,461 13,030 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 7,920 

   
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น   
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 10,514 - 

   
อื#น ๆ   
ผลประโยชนจ่์าย (78,649) (31,188) 
   
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 397,911 420,755 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ0นจาก 
 
 2558   2557 
                    (พนับาท) 
สมมติฐานประชากร 199 - 

สมมติฐานทางการเงิน 5,469 - 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,846 - 
รวม 10,514 - 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ0าหนกั) 
 
 2558    2557 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)           2.91 3.44 
การเพิ�มขึ0นของเงินเดือนเฉลี�ยในอนาคต (ร้อยละ) 4.50 - 5.80 4.99 - 6.05 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี0  
 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558  เพิ�มขึ0น  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  (27,186)  31,039 
การเพิ�มขึ0นของเงินเดือนเฉลี�ยในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  28,288  (25,230) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)        (749)        396 
 
แมว้่าการวิเคราะห์นี0 ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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18 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มลูค่าหุน้  2558  2557 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

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

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

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

19 สํารอง 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 
บริษทัมี 2 ส่วนงานที�รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ� งเป็นหน่วยงานธุรกิจที�สําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 
ที�สําคญันี0 ผลิตสินคา้และใหบ้ริการที�แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื�องจากใชเ้ทคโนโลยีและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของบริษทั 
โดยสรุปมีดงันี0   
 
บริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที�สาํคญั ดงันี0  
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลมิูเนียม 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี0  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ� งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของบริษทั  ผูบ้ริหารเชื�อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดาํเนินงานนั0นเป็นขอ้มูลที�
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 
ข้อมลูเกี#ยวกบัส่วนงานที#รายงาน 
 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 3,625,425  3,542,911  2,144,446  2,082,562  5,769,871  5,625,473 

ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 862,757 841,018 195,874 217,675 1,058,631 1,058,693 

           
รายไดที้�ปันส่วนไม่ได ้         238,064 194,552 
ค่าใชจ่้ายที�ปันส่วนไม่ได ้         (302,936) (311,142) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (25,496) (26,270) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         968,263 915,833 
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 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงาน            
ลูกหนี0การคา้ 748,274  644,607  276,755  268,235  1,025,029  912,842 
สินคา้คงเหลือ 275,077  276,185  819,005  1,095,029  1,094,082  1,371,214 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,227,187  3,423,256  956,329  943,708  4,183,516  4,366,964 
สินทรัพยอื์�น ๆ ที�ไม่ไดปั้นส่วน         281,927  198,180 

รวมสินทรัพย์         6,584,554  6,849,200 

            

หนี2สินส่วนงาน            
เจา้หนี0การคา้ 101,771  123,275  135,777  246,161  237,548  369,436 
หนี0 สินที�ไม่ไดปั้นส่วน         1,844,126  2,311,540 

รวมหนี2สิน         2,081,674  2,680,976 

            

รายการอื#นที#มีสาระสําคัญ            
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 368,790  323,458  137,269  111,743  506,059  435,201 
รายจ่ายฝ่ายทุน 175,343  442,733  148,573  358,152  323,916  800,885 

 

ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 
 

ในการนําเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที�ตั0 งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยแ์ยกตามสถานที�ตั0 ง 
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เอเชียแปซิฟิก 2,777,741  2,758,516 - - 
ประเทศไทย 1,897,342  1,765,120 4,237,560 4,439,979 
อเมริกา 618,308  510,670 - - 
อื�น ๆ 476,480  591,167 - - 
รวม 5,769,871  5,625,473 4,237,560 4,439,979 

 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหนึ�งจากส่วนงานที� 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 657.1 ลา้นบาท (2557:  552.5 ล้านบาท) 
จากรายไดร้วมของบริษทั  
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21 รายได้อื#น 

 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 155,957 162,399 
อื�น ๆ 26,414 26,876 
รวม 182,371 189,275 

 
22 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าขนส่ง 81,586 86,435 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 32,610 31,674 
อื�น ๆ  33,342 35,275 
รวม 147,538 153,384 

 
23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 125,302 128,137 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,515 4,813 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,976 3,440 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 2,816 4,565 
อื�น ๆ  16,789 16,803 
รวม 155,398 157,758 
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24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าแรงและเงินเดือน 640,519 641,230 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 45,291 54,150 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 7,102 6,552 
ค่าตอบแทนกรรมการ 4,796 4,796 
อื�น ๆ 43,075 43,387 
รวม 740,783 750,115 
 

โครงการผลประโยชน์ที&กาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 
 

โครงการสมทบเงินที&กาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั0งกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื0นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เมื�อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษทัสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 50 ของเงินที�หัก และหลงัจากนั0นสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุน
สาํรองเลี0ยงชีพขา้งตน้ 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที� ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี0  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย   

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 51,953 (72,484) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ0นเปลืองใชไ้ป 2,906,474 2,854,795 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 582,871 590,304 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 498,450 429,786 
ค่าสาธารณูปโภค 341,548  405,100 
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 2558  2557 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย   

ค่าขนส่ง 81,586 86,435 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 32,610 31,674 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,094 602 
   

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 125,302 128,137 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,515 4,812 

 

26 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 หมายเหตุ  GHHQ  GHH` 
  (พันบาท) 
ดอกเบี5ยจ่าย  

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 21,370 22,110 
   สถาบนัการเงิน 4,126 4,160 
 25,496 26,270 
 

27 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 หมายเหตุ  GHHQ  GHH` 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ปัจจบัุน  

สาํหรับปีปัจจุบนั  171,274 152,550 
   

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 11   

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว  21,922 12,555 
รวม 193,196 165,105 
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ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 

 

การกระทบยอดเพื#อหาอัตราภาษทีี#แท้จริง  

 GHHQ  GHH` 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  968,263   915,833 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 193,653  20 183,167 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี - -    (2) (17,063) 
อื�น ๆ - (457)  - (999) 

รวม 20 193,196  18 165,105 
  

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2558 ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 
 

เมื�อวนัที�  22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมลูค่าสินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามคาํชี0แจงของสภาวิชาชีพบญัชีที�ออกในปี 2555 
 

 2558  2557 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

(10,514) 
 

2,103 
 

(8,411) 
 

-  - 
 

- 
รวม (10,514)  2,103  (8,411)  -  -  - 
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28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตัวกระป๋องอลูมิเนียม ซึ� งพอสรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี0  
 

(ก) ใหถื้อกรรมสิทธิW ในที�ดินตามจาํนวนที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ค) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริมมี
กาํหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ (วนัที� 30 พฤศจิกายน 2554) 

 

ในฐานะที�เป็นบริษทัที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ที�กาํหนดใน
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี0  
 

 GHHQ  GHH` 
 กิจการที�

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที�
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ - 4,062,461 4,062,461  244,044 3,766,055 4,010,099 
ขายในประเทศ - 1,707,410 1,707,410  360,924 1,254,450 1,615,374 
รวมรายได้ - 5,769,871 5,769,871  604,968 5,020,505 5,625,473 
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29 กาํไรต่อหุ้นขั2นพื2นฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐานสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงันี0  
 
 GHHQ  GHH` 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
   

กาํไรที#เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั  775,067 750,728 
 

  

จาํนวนหุ้นสามญัที#ออกจาํหน่ายแล้ว 43,200 43,200 
    

กาํไรต่อหุ้นขั2นพื2นฐาน  (บาท) 17.94 17.38 

 
30 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั0งสิ0น 432 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงินทั0งสิ0น 345.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2557 

 

31 เครื#องมอืทางการเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเสี#ยงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี0 ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือทางการ
เงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
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การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี0และความเชื�อมั�นของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ� ง
บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั0งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 

ความเสี#ยงด้านอัตราดอกเบี5ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี0 ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี0 ยใน
ตลาด ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 
 

จากอตัราส่วนหนี0 สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั [.46 ต่อ P ในปี GHH8 และ 0.64 ต่อ 1 ในปี GHH7 แสดงวา่บริษทั
มีการกูย้ืมเงินในอตัราที�ตํ�า จึงมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบี0ยเพียงเลก็นอ้ย ซึ� งไม่เป็นสาระสาํคญั และใชน้โยบายการ
กูย้ืมส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั0นจากสถาบนัการเงินและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเป็นผูเ้สนออตัราดอกเบี0ยที�ดีที�สุด 
 

อตัราดอกเบี0 ยที�แทจ้ริงของหนี0 สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี0 ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และระยะที�ครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี0  
 

 หมายเหตุ อตัราดอกเบี0ย      
 ที�แทจ้ริง  ภายใน 1 ปี   รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 255D    

หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 0.49  91,085 91,085 
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 1.25-1.55  1,013,000 1,013,000 
รวม  1,104,085 1,104,085 
    

ปี 255E    

หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 0.53 - 0.60  134,834 134,834 
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 1.75 - 1.90  1,368,000 1,368,000 
รวม  1,502,834 1,502,834 
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ความเสี#ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื0อสินคา้ การขายสินคา้และเงินกูย้ืม 
ระยะสั0 นที� เป็นเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกันความเสี� ยงของสินทรัพย์และหนี0 สินทางการเงินที� เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื�อมีการรับเงินตรา
ต่างประเทศจากการรับชาํระเงินจากลกูคา้และเงินดงักล่าวจะนาํเขา้ฝากในบญัชีสกุลเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ 
เงินเยนญี�ปุ่น เป็นตน้ ซึ� งไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการนาํเงินเขา้ฝากไม่ใช่
เพื�อรับดอกเบี0ยเนื�องจากดอกเบี0ยจะตํ�ามาก แต่มีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํมาชาํระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื�องจกัร
และอุปกรณ์ ซึ� งนําเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการซื0 อเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี0 สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงันี0  
 

 หมายเหตุ GHHQ  GHH` 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 129,088 15,542 
ลกูหนี0การคา้ 7 431,995 352,468 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 12 - (49,670) 
เจา้หนี0การคา้ 13 (69,167) (217,242) 
  491,916 101,098 
    

เงินเยนญี#ปุ่ น    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 8,919 873 
ลกูหนี0การคา้ 7 64,561 55,472 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 12 (90,827) (82,953) 
เจา้หนี0การคา้ 13 (12,018) (24,933) 
  (29,365) (51,541) 
    

เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย    
ลกูหนี0การคา้ 7 34,874 60,548 
เจา้หนี0การคา้ 13 -  (34) 
  34,874 60,514 
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 หมายเหตุ GHHQ  GHH` 
  (พันบาท) 
อื#นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยูโร, 
   เงินปอนด์สเตอร์ลิง และเงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์) 

   

ลกูหนี0การคา้ 7 13,401 16,929 
เจา้หนี0การคา้ 13 (14,023) (4,035) 
  (622) 12,894 
    

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที#มคีวามเสี#ยง  496,803 122,965 
 

ความเสี#ยงด้านสินเชื#อ 
 

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

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

ความเสี#ยงจากสภาพคล่อง 
 

บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนี5สินทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม มีดงันี0  

 หมายเหตุ 2558  2557 

 
มลูค่ายติุธรรม 

ระดบั 3 
  

มลูค่าตามบญัชี 
 มลูค่ายติุธรรม 

ระดบั 3 
  

มลูค่าตามบญัชี 
 (พันบาท) 

หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ      
           เงินกูย้มืระยะสั0นจากสถาบนัการเงิน 12 91,805  91,805 134,834 134,834 

เงินกูย้มืระยะสั0นจาก      
           บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,12 1,013,000  1,013,000 1,368,000 1,368,000 
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เนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั0น และอตัราดอกเบี0ยเป็นไป
ตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี0 สินทางการเงิน ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม จะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชี 
 
เครื#องมอืทางการเงนิที#ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา Commodity Price Swap พร้อมทั0งมูลค่าตามสัญญาที�เหลืออยู่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
มีดงันี0  
 

     มูลค่ายุตธิรรม 

ประเภทสัญญา  ปริมาณตามสัญญา  มูลค่าตามสัญญา  ระดบั 3 

  (ตัน)  (เยนต่อตัน)  (เยนต่อตัน) 

สญัญา Commodity Price Swap  300  188,000  194,410 
 
เพื�อวตัถุประสงค์ในการเปิดเผยขอ้มูล บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา 
Commodity Price Swap โดยใช้อตัราที�กาํหนดโดยธนาคารของบริษทัดว้ยการพิจารณาเงื�นไขในตลาดที�มีอยู่ 
ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

32 ภาระผูกพนักบักจิการที#ไม่เกี#ยวข้องกนั 
 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้   
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 127,863 51,048 
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 2558  2557 

                      (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื#นๆ   

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ - 10,632 
   

คาํสั�งซื0อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหนึ�งปี 1,364,431 1,582,763 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 852,015 381,986 

 2,216,446 1,964,749 
   

สญัญา Commodity Price Swap - 15,595 
หนงัสือคํ0าประกนัจากธนาคาร 25,799 25,799 

รวม 2,242,245 2,016,775 

คาํสั&งซื,อที&ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีคาํสั�งซื0อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพื�อซื0ออลูมิเนียมในปริมาณ 42,100 เมตริกตนั 
(5667: 35,514 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหวา่ง F5G,000 – 123,700  เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามที�กาํหนดในคาํสั�งซื0อ 
(5667: มีราคาระหว่าง F5G,000 – 127,100 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที&กาํหนดในคาํสั&งซื,อ) โดยกาํหนดระยะเวลา
ส่งมอบตั0งแต่ปี GHH8 ถึงปี GH59 (5657: ตั,งแต่ปี 2558 ถึงปี 566>) 
 

สัญญา Commodity Price Swap 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสญัญา Commodity Price Swap เพื�อป้องกนัความเสี�ยงราคาอลมิูเนียม กบัสถาบนั
การเงินต่างประเทศแห่งหนึ� ง ในปริมาณ 25 เมตริกตนัต่อเดือน รวมปริมาณทั0งสิ0นไม่เกิน 1,800 เมตริกตนั กาํหนด
ราคาที� 188,000 เยนต่อเมตริกตนั โดยกาํหนดระยะเวลา 6 ปี เริ�มตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2553 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 
2558 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินนี0  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี0 อาจ
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 
1 มกราคม 2559 บริษทัไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี0มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื#อง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� P (ปรับปรุง GHH8) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง GHH8) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง GHH8) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง GHH8) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง GHH8) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง GHH8) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� P6 (ปรับปรุง GHH8) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� P8 (ปรับปรุง GHH8) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง GHH8) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง GHH8) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง GHH8) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง GHH8) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื�อออกจาก

งาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง GHH8) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง GHH8) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง GHH8) ประมาณการหนี0 สิน หนี0 สินที�อาจเกิดขึ0น และสินทรัพยที์�

อาจเกิดขึ0น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 

(ปรับปรุง 2558)   
ส่วนงานดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื#อง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง GHH8) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
บริษทัไดป้ระเมินในเบื0องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ0นต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี0   ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�
ถือปฏิบติั 


