
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� /0 กนัยายน 1223 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกา้
เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั 
อลูคอน จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี�  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  34 เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ� ง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(บณัฑิต ตั�งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 320H 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2558 



สินทรัพย์ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 204,127 50,621 

ลกูหนี+การคา้ 4, 5 1,002,645 912,842 

สินคา้คงเหลือ 1,274,277 1,371,214 

ภาษีมลูค่าเพิ1มรอเรียกคืน 6,913 64,903 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 9,392 9,641 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,497,354 2,409,221 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 6 4,239,927 4,366,964 

สินทรัพยที์1ไม่มีตวัตน 9,390 8,346 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,191 64,365 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 304 304 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,290,812 4,439,979 

รวมสินทรัพย์ 6,788,166 6,849,200 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี+
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน 147,991 134,834 

เจา้หนี+การคา้ 4, 7 198,012 369,436 

เจา้หนี+ อื1นและเงินกูย้ืมระยะสั+นจากบุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 4 1,377,470 1,383,678 

เจา้หนี+ อื1น 247,825 196,693 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,537 62,167 

หนี+ สินหมุนเวียนอื1น 22,083 21,467 

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 2,032,918 2,168,275 

หนี�สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 25,077 29,405 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 434,970 483,296 

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 460,047 512,701 

รวมหนี0สิน 2,492,965 2,680,976 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี+
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000 

ทุนที1ออกและชาํระแลว้ 432,000 432,000 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 254,000 254,000 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,200 43,200 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,566,001 3,439,024 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,295,201 4,168,224 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,788,166 6,849,200 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี+
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 8 1,386,808 1,453,944 4,272,132 4,336,444

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 37,167 - 51,616 -

รายไดอื้�น 42,409 51,513 142,358 135,748

รวมรายได้ 1,466,384 1,505,457 4,466,106 4,472,192

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 4 1,132,475 1,175,005 3,526,786 3,434,520

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 38,429 37,426 112,529 120,199

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 35,693 37,688 117,964 120,170

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ - 5,514 - 1,491

ตน้ทุนทางการเงิน 4 6,572 6,026 20,697 19,201

รวมค่าใช้จ่าย 1,213,169 1,261,659 3,777,976 3,695,581

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 253,215 243,798 688,130 776,611

ภาษีเงินได ้ 50,621 42,648 137,782 138,972 

กาํไรสําหรับงวด 202,594       201,150       550,348       637,639       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

   เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 10,786         - 10,786         -

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (2,157) - (2,157) -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,629 - 8,629 -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 211,223       201,150       558,977       637,639       

กาํไรต่อหุ้นขั5นพื5นฐาน (บาท) 9 4.69 4.66 12.74 14.76 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ=นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ=นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
5



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 - - - (345,600) (345,600)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (345,600) (345,600)

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 637,639 637,639 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 637,639 637,639 

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

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 432,000 254,000 43,200 3,439,024 4,168,224 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 - - - (432,000) (432,000)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (432,000) (432,000)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (432,000) (432,000)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 550,348 550,348 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - 8,629 8,629 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 558,977 558,977 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 432,000 254,000 43,200 3,566,001 4,295,201 

(พันบาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 550,348 637,639 
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา 373,139         311,102 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,529             1,341 
รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (4,327)            (4,327)
ดอกเบี/ยรับ (131)               (210)
ตน้ทุนทางการเงิน 20,697           19,201 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง 1,155             (5,165)
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (6,630)            1,044 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (369)               127 
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 42,850           62,045 
ภาษีเงินได้ 137,782         138,972 

1,116,043 1,161,769 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี/การคา้ (76,506)          (110,116)
สินคา้คงเหลือ 103,567         (46,218)

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 57,990           315 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 273                (785)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น -                 (95)                 

เจา้หนี/การคา้ (171,721)        109,012 

เจา้หนี/ อื�นบุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั (955)               (10,936)

เจา้หนี/ อื�น 107,968         (69,199)

หนี/ สินหมุนเวียนอื�น 616 5,047 

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,137,275 1,038,794 
จ่ายภาษีเงินได้ (139,396) (162,511)
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (80,390) (45,280)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 917,489 831,003 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ/นสุด
วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี/ย 107 186

ซื/ออาคาร และอุปกรณ์ (301,703) (480,793)

ขายอุปกรณ์ 387 364

ซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,838) (186)               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (304,047) (480,429)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (21,972) (22,761)

จ่ายเงินปันผล (432,000) (345,600)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร(ลดลง)เพิ�มขึ/น (964) 1,067

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั/นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 240,000 200,000

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั/นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (245,000) -                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน 55,604 -                 

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน (55,604) -                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (459,936) (167,294)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ3มขึ6นสุทธิ 153,506 183,280 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 50,621 69,052 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที3 30 กนัยายน 204,127 252,332 

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ในระหวา่งงวดสิ/นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดซื้/ออาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 246 ลา้นบาท (2557:

566 ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื/ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินสดจาํนวนเงิน 302 ลา้นบาท (2557: 481 ล้านบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ/นสุด
วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มลูทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5 ลกูหนี.การคา้ 
6 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
7 เจา้หนี.การคา้ 
8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
9 กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน 
10 เงินปันผล 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้    



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี.ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2558 
 

. ข้อมูลทั&วไป 
 
บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั.งขึ.นในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญ่จดทะเบียน
ตั.งอยูเ่ลขที� 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขมุวิท 72 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแห่งหนึ�งอยูที่�จงัหวดัชลบุรีตั.งอยูเ่ลขที� 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อเดือนพฤษภาคม 2537 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั.งขึ.น
ในประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 66.84 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะ
สําหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิ เนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง 
ขวดอลูมิเนียม งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปัIมขึ. นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่น
อลมิูเนียม เป็นตน้ 
 

0 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี. จัดทําขึ. นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 (ปรับปรุง 2557) เรื� อง 
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลนี. จดัทาํขึ. นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ.นสุดวนัที�  31 ธันวาคม NO57 
งบการเงินนี. มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั. งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหซ้ํ. าซอ้นกบัขอ้มลูที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั.น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนี. จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี. มีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติในงบ
การเงินสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ยกเวน้ที�
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี.จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั.งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที�ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี. เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี. สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ.นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญั ในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ�งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 การเปลี&ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 
(ก) ภาพรวม 

 
ตั.งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัที�
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ�งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัอยา่งเป็นสาระสาํคญัดงันี.  

 
• มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� Q9 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
รายละเอียดเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ข) ดงันี.  

 
(ข) 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�ยนแปลงนโยบายการบญัชีนี. มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ.นสุด
วนัที� 30 กนัยายน 2557 โดยทาํใหก้าํไรสาํหรับงวดลดลงและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเพิ�มขึ.นเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท 
และกาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐานลดลงจาํนวน 0.19 บาทต่อหุ้น ผูบ้ริหารพิจารณาเห็นว่าผลกระทบดังกล่าวไม่เป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินโดยรวม ดงันั.นบริษทัจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินสําหรับงวดสิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
ยอ้นหลงัสาํหรับการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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6 บุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั.งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี.อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี.   
 
ชื&อกจิการ ประเทศที&จดัตั$ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.84 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั�ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม ทั.งนี.  รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่า
จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี.  
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง

ราคาขายสินคา้ระหวา่งบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนสินคา้ที�
เกิดขึ. นจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั.นต้น รวมทั. งยงัพิจารณาถึงขนาดของ
สินคา้ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและค่าขนส่ง 

ซื.อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซื.อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบี.ยจ่าย 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 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558
และ 2557 สรุปไดด้งันี.  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 สิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 238,913  231,335  698,223  732,454 
ซื.อวตัถุดิบและอะไหล่ 2,860  3,007  8,424  10,086 
ซื.อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1,092  -  4,909 728 
ดอกเบี.ยจ่าย 5,567  4,944  17,518  16,105 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 4,835  3,936  16,074  16,964 
ค่านายหนา้ 548  536   1,891  2,166 
ค่าใชจ่้ายอื�น 10  20  37  51 
     

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั.นของพนกังาน 14,798  15,280  45,612  45,427 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (1,619)  842  1,058  3,132 
    รวม 13,179  16,122  46,670  48,559 

  
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� TU กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี.  
 

ลกูหนี1การค้า – กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั 59,674 55,472 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี1การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั 6 1,872 

 
เจ้าหนี1อื�นและเงินกู้ยมืระยะสั1นจากบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบี.ย  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั1น      

บริษทัใหญ่      
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั 1.20 - 1.55 1.75 - 1.90 1,363,000  1,368,000 
      

เจ้าหนี1อื�น      

บริษทัใหญ่      
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั   1,115 116 
      

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย      

บริษทัใหญ่      
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั   4,835  4,677 
      

ค่านายหน้าค้างจ่าย      

บริษทัใหญ่      
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั   549  701 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราดอกเบี.ย  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ดอกเบี1ยค้างจ่าย      

บริษทัใหญ่      
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั   4,883  6,159 
      

ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื�นค้างจ่าย      
ผูบ้ริหารสาํคญั   3,088  4,025 
รวม   1,377,470  1,383,678 

 
รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั.นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 
และ 2557 มีดงันี.  
 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ1นสุดวันที� 78 กนัยายน 2558  2557 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะสั1น   
บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 1,368,000 1,088,000 
เพิ�มขึ.น 240,000 200,000 
ลดลง (245,000) - 
ณ วนัที& 30 กนัยายน 1,363,000 1,288,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที�ทํากบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื�อนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที�จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี. บริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา QU ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ W เดือน 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาซื1อวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี. ส์ จาํกดั 5,815 5,578 
 

บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เมื�อวนัที�  9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  
อินดสัตรี. ส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพื�อสาํหรับการผลิต
กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม โดยมีระยะเวลาตั.งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

 

B ลูกหนี$การค้า 
 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 59,674 55,472 
กิจการอื�น ๆ  942,971 857,370 

รวม  1,002,645 912,842 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี.การคา้ มีดงันี.  
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
กจิการที&เกี&ยวข้องกนั   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 59,674 55,472 
 59,674 55,472 

กจิการอื&น ๆ   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 742,632 692,318 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:   

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 200,218 163,718 
3 - 6 เดือน - 1,031 
6 - 12 เดือน 117 303 
มากกวา่ 12 เดือน 4 - 

 942,971 857,370 

   

รวม 1,002,645 912,842 

 
โดยทั�วไประยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั.งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซื.อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงันี.  
 

 2558  2557 

 การซื.อและ  การจาํหน่าย  การซื.อและ  การจาํหน่าย 
 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 7,558  -  786  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 14,650 -  11,017 (242) 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 279,404 (18)  504,808 (249) 
เครื�องใชส้าํนกังาน 3,492 -  532 - 
ยานพาหนะ 12,452 -  2,669 - 
อะไหล่ 1,970 -  5,341 - 
งานระหวา่งก่อสร้าง (73,406) -  40,556 - 
รวม 246,120  (18)  565,709  (491) 

 

7 เจ้าหนี$การค้า 
 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2558  2557 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 6 1,872 
กิจการอื�น ๆ  198,006 367,564 

รวม  198,012 369,436 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
บริษทัมีสองส่วนงานที�รายงาน การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี.  
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลมิูเนียม 
 
ข้อมลูเกี�ยวกบัส่วนงานที�รายงาน 
 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ1นสุด 

   วันที�  30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 858,707 927,421 528,101 526,523 1,386,808 1,453,944 
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 202,294 227,302 52,039 51,637 254,333 278,939 

       

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ1นสุด 

   วันที�  30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 2,650,897  2,699,275 1,621,235 1,637,169 4,272,132 4,336,444 
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 601,567  706,189 143,779 195,735 745,346 901,924 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 22 

9 กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั.นพื.นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวด ที� เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที�ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวด 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี.  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 สิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ.นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
        

กาํไรที&เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 202,594  201,150 550,348  637,639 
       

จาํนวนหุ้นสามญัที&ออกและจาํหน่ายแล้ว 43,200  43,200 43,200  43,200 
       

กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน (บาท) 4.69  4.66 12.74  14.76 

 
10 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั.งสิ.น 432 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2558  

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 18 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงินทั.งสิ.น 345.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2557 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้  
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 106,037 51,048 
   

ภาระผกูพนัอื�นๆ   

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 3,897 10,632 
   

คาํสั�งซื.อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหนึ�งปี 783,661 1,582,763 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 327,484 381,986 

 1,111,145 1,964,749 
   

สญัญา Commodity Price Swap 4,321 15,595 
หนงัสือคํ.าประกนัจากธนาคาร 25,799 25,799 

รวม 1,145,162 2,016,775 

 
คาํสั'งซื*อที'ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัที�  30 กันยายน 2558 บริษัทมีคําสั�งซื. อที�ผูข้ายสินค้าตกลงเพื�อซื. ออลูมิเนียมในปริมาณ 21,302 เมตริกตัน  
(31 ธันวาคม 2557: 35,514 เมตริกตัน) โดยมีราคาคงที�ระหว่าง 123,000 - 127,100 เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามที�
กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื.อ (31 ธันวาคม 2557: ราคาคงที'ระหว่าง 123,000 - 127,100 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที'
กาํหนดไว้ในคาํสั'งซื*อ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั.งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 (31 ธันวาคม 2557: ตั*งแต่ปี 2558 ถึงปี 
2559) 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญา Commodity Price Swap 
 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษทัมีสัญญา Commodity Price Swap เพื�อป้องกนัความเสี�ยงราคาอลมิูเนียม 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 
 

12  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&ยงัไม่ได้ใช้     

 
 บริษทัยงัไม่ไดใ้ชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินซึ� งปรับปรุงและประกาศเมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2558 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและกาํหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี.   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื&อง ปีที&มผีล

บังคับใช้ 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� Q (ปรับปรุง NOO8) การนาํเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง NOO8) สินคา้คงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง NOO8) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง NOO8) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง NOO8) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง NOO8) ภาษีเงินได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� Q6 (ปรับปรุง NOO8) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง NOO8) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� Q8 (ปรับปรุง NOO8) รายได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง NOO8) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง NOO8) ตน้ทุนการกูย้ืม 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง NOO8) การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเ์มื�อออกจากงาน 
2559 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& 30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื&อง ปีที&มผีล

บังคับใช้ 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง NOO8) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง NOO8) กาํไรต่อหุน้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง NOO8) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง NOO8) ประมาณการหนี. สิน หนี. สินที�อาจเกิดขึ.น และ

สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ.น 
2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2558)  

การวดัมลูค่ายติุธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง NOO8) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ที� 4 (ปรับปรุง NOO8) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ที� 10 (ปรับปรุง NOO8) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 

 
ขณะนี.ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ.นจากการใชก้รอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินที�
ปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทั 
 


