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งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน และ    
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบ ัน  ข ้าพ เจ ้าได ้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การวดัมูลค่าของโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ญ) และขอ้ 16 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
การวดัมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนด
ไวต้อ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคญัของบริษทั เน่ืองจาก
บริษทัมีพนกังานจ านวนมากท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเขา้
เง่ือนไขตามโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว ้
และบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานท่ีต ่า ซ่ึง
สมมติฐานในการประมาณดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และมี
ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจากการประมาณการแนวโน้ม
ในระยะยาวและสภาวการณ์ตลาดเพ่ือใช้ในการก าหนด
มูลค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจา้จึง
เห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการสุ่มทดสอบขอ้มูล
ท่ีบริษัทให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือใช้ในการ
ค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ข้าพเจ้าได้
ประเมินความสามารถ  และความเป็นอิสระของนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีบริษทัใช ้ทดสอบสมมติฐานหลกั
กับผลท่ี เกิด ข้ึนจริงในปี ก่อน  นอกจากน้ีข้าพ เจ้าใช้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยัของเคพีเอ็มจี ช่วย
ขา้พเจา้ในการประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและ
ทดสอบการค านวณมูลค่าของโครงการผลประโยชน์
พนักงานท่ีก าหนดไว ้โดยการพิจารณารายงานของนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบสมมติฐานหลกั
กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากภายนอก วิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
สมมติฐานหลักโดยการประเมินผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 



 3 

ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร   

 



 5 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
18 กมุภาพนัธ์ 2562 
 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 248,869,588    201,906,664    

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 1,079,093,568 1,033,227,678 

สินคา้คงเหลือ 7 1,809,132,459 1,243,788,294 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 33,283,300      32,687,004      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,369,549      11,728,682      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,182,748,464 2,523,338,322 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,548,477,285 3,767,201,529 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 10,167,760      11,427,834      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 38,784,052      42,576,393      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 311,676           361,087           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,597,740,773 3,821,566,843 

รวมสินทรัพย์ 6,780,489,237 6,344,905,165 

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 11 161,288           2,677,142        

เจา้หน้ีการคา้ 4, 12 246,223,182    266,812,239    

เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 11 211,990,222    66,337,256      

เจา้หน้ีอ่ืน 13 148,707,634    120,972,345    

รายไดร้อตดับญัชี 15 5,785,810        5,785,810        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 101,550,267    73,961,033      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 24,956,399      27,477,588      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 29,473,140      25,132,966      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 768,847,942    589,156,379    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 15 459,694           6,245,504        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 468,124,103    478,391,398    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 468,583,797    484,636,902    

รวมหนีสิ้น 1,237,431,739 1,073,793,281 

(บาท)

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 17
    ทนุจดทะเบียน 432,000,000    432,000,000    

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

ก าไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 43,200,000      43,200,000      

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,813,857,638 4,541,912,024 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,543,057,498 5,271,111,884 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,780,489,237 6,344,905,165 

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2561 2560

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 19 6,304,455,655 6,098,576,337 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 15,760,922      -

รายไดอ่ื้น 20 197,861,319    182,365,689    

รวมรำยได้ 6,518,077,896 6,280,942,026 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 4, 7 5,305,278,165 4,958,244,696 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 4, 21 158,806,057    143,812,825    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 160,146,628    168,735,776    

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 32,828,119      

ตน้ทนุทางการเงิน 4, 25 2,145,899        3,295,746        

รวมค่ำใช้จ่ำย 5,626,376,749 5,306,917,162 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 891,701,147    974,024,864    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 26 172,035,446    190,285,982    

ก ำไรส ำหรับปี 719,665,701    783,738,882    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 16 34,349,699      9,038,490        

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 26 (6,869,940)       (1,807,698)       

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี- สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 27,479,759      7,230,792        

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 747,145,460    790,969,674    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 27 16.66 18.14

(บาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้ ตำมกฎหมำย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 431,999,860 254,000,000 43,200,000 4,398,792,140 5,127,992,000

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 28              -              -              - (647,849,790) (647,849,790)

รวมกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น              -              -              - (647,849,790) (647,849,790)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น              -              -              - (647,849,790) (647,849,790)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไรส ำหรับปี              -              -             -              - 783,738,882 783,738,882 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน              -              -             -              - 7,230,792 7,230,792 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี              -              -              - 790,969,674 790,969,674 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 431,999,860 254,000,000 43,200,000 4,541,912,024 5,271,111,884

ก ำไรสะสม

(บาท)




หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้ ตำมกฎหมำย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 431,999,860       254,000,000       43,200,000         4,541,912,024    5,271,111,884    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 28              -              -              - (475,199,846) (475,199,846)

รวมกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น              -              -              - (475,199,846) (475,199,846)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น              -              -              - (475,199,846)      (475,199,846)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไรส ำหรับปี              -              -             -              - 719,665,701 719,665,701 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน              -              -             -              - 27,479,759 27,479,759 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี              -              -              - 747,145,460 747,145,460 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 431,999,860       254,000,000       43,200,000         4,813,857,638    5,543,057,498    

ก ำไรสะสม

(บาท)




หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรส ำหรับปี 719,665,701     783,738,882     
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภำษีเงินได้ 26 172,035,446 190,285,982
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 25 2,145,899         3,295,746         
ค่ำเส่ือมรำคำ 8 531,820,590     539,588,742     
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 9 2,123,353         2,436,595         
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 16 55,648,976       54,085,061       
รับรู้รำยไดร้อตดับญัชี 15 (5,785,810)       (5,785,810)       
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 6,519,356         3,426,432         
ขำดทนุจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 7 708,904            1,957,098         
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (8,009,561)       (1,943,136)       
ดอกเบ้ียรับ (348,834)          (712,735)          

1,476,524,020 1,570,372,857 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (52,969,067)     (62,379,794)     
สินคำ้คงเหลือ (566,053,069)   (38,591,794)     
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกคืน (596,296)          (5,845,808)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (647,204)          780,343            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 49,411             (60,537)            
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (20,014,702)     (5,378,584)       
เจำ้หน้ีอ่ืนแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,695,731         (281,040)          
เจำ้หน้ีอ่ืน 8,960,735         2,122,635         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,340,174         (812,867)          
จ่ำยประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน (34,087,761)     (35,268,441)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนนิงาน 817,201,972 1,424,656,970 

ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (147,523,811)   (239,602,624)   
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 669,678,161 1,185,054,346 

บริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

(บาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 9,821,537         2,335,792         

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (296,293,302)   (349,960,309)   

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (694,279)          (4,435,690)       

ดอกเบ้ียรับ 355,171            710,570            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (286,810,873) (351,349,637)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,515,854)       2,417,144         

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 250,000,000     400,000,000     

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (106,000,000)   (624,000,000)   

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 370,000,000     

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - (370,000,000)   

เงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 (475,199,846)   (647,849,790)   

ดอกเบ้ียจ่ำย (2,188,664)       (4,149,139)       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (335,904,364) (873,581,785)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 46,962,924 (39,877,076)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 201,906,664     241,783,740     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 248,869,588 201,906,664 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

บริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดซ้ื้ออำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ ำนวนเงินรวม
316  ลำ้นบำท (2560: 346 ล้านบาท) และจ่ำยช ำระค่ำซ้ืออำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินสดจ ำนวน
เงิน 297 ลำ้นบำท (2560: 354 ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 เจา้หน้ีการคา้ 
13 เจา้หน้ีอ่ืน 
14 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
15 รายไดร้อตดับญัชี 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ส ารอง 
19 ส่วนงานด าเนินงาน 
20 รายไดอ่ื้น 
21 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
22 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25 ตน้ทุนทางการเงิน 
26 ภาษีเงินได ้
27 ก าไรต่อหุน้ 
28 เงินปันผล 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมำยเหตุ           สำรบัญ 
 

29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
30 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
31 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีส านกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั้ งอยู่เลขท่ี 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ และ
โรงงานท่ีจงัหวดัชลบุรีตั้งอยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู่ 3 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2537 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจ านวนร้อยละ 66.91 ของจ านวนทุนท่ีช าระแลว้ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิต และจ าหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 
งานประดิษฐท์างเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเร่ือง ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัเม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี
ดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความ เส่ี ยงของเงินลงทุน สุท ธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาท่ี
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ
รายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 
บริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 
 

 (ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
  
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ญ) 
 
(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูล 
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
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 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน อยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ท่ี 29 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 21 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ค) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ
ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(จ)      ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 23 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน  โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ช) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

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

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

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

(ซ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฌ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าใหบ้ริษทัมีสินทรัพย์
เกิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั   
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ภาระผูกพนัของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างาน
ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั การ
วดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
 (ฎ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

(ฏ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญั ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวน
รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

 (ฐ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
 

(ฑ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั 
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท า
ใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี 
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะ
มีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ฒ) ก าไรต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุน้สามญั  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวน
หุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 
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(ณ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดอ่ื้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินกูย้ืมและภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษัทอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 
ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.91 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

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

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
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รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 1.25 - 1.79 ต่อปี ในปี 2561 และอตัราร้อยละ 1.25 - 1.40 

ต่อปี ในปี 2560 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,345,290  1,178,224 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 14,007  13,011 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 33  1,527 
ดอกเบ้ียจ่าย  2,132  3,238 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 19,860  16,238 
ค่านายหนา้ 2,610  2,148  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 458  864 
    

ผู้บริหำรส ำคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน     57,294  62,581 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,240  1,159 
   รวม 58,534  63,740 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 79,609  60,801 
 
เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 33  1,590 

 
เจ้าหน้ีอื่นและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  
 2561  2560 2561  2560 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน       
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 1.30 - 1.79  1.35 - 1.40 200,000  56,000 
       

เจ้าหนี้อื่น       
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    -  72 
       

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย       
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    6,059  4,315 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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    2561  2560 
  (พันบาท) 
ค่านายหน้าค้างจ่าย     
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    755  531 
       

ดอกเบี้ยค้างจ่าย       
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    423  466 
       

ค่าบ าเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้างจ่าย       
ผูบ้ริหารส าคญั    4,754  4,953 
รวม    211,991  66,337 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน    
บริษทัใหญ่    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 56,000  280,000 
เพ่ิมข้ึน 250,000  400,000 
ลดลง (106,000)  (624,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 200,000  56,000 

 

บริษทัมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัใหญ่ เป็นจ านวนเงินรวม 200 ลา้นบาท (2560: 56 ล้านบาท) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียตั้งแต่ร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 1.79 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.35 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี) และมีก าหนดช าระคืน
ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ช านาญ อุปกรณ์ส าหรับการผลิต และให้ สิทธิในการขายสินค้า ในการน้ีบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะท าการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 2,254  2,688 
 

บันทึกข้อตกลงส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี  6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทท าบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  
อินดสัตร้ีส์ จ ากดั โดยก าหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพ่ือส าหรับการผลิต
หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 
ถึงเดือนมีนาคม 2562 

 

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
  
เงินสดในมือ 194  59 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 33,677  49,615 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 214,999  152,233 
รวม 248,870  201,907 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 79,609  60,801 
กิจการอ่ืน ๆ  999,485  972,427 
รวม  1,079,094  1,033,228 

     

ส่วนท่ีหมุนเวียน  1,079,094  1,033,228 

รวม  1,079,094  1,033,228 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  79,609  60,801 
  79,609  60,801 

กจิกำรอ่ืน ๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  816,810  803,203 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  182,328  169,060 

    3 - 6 เดือน  347  164 
  999,485  972,427 

     
รวม  1,079,094  1,033,228 

 
โดยทัว่ไประยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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7 สินค้ำคงเหลือ  
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 278,060  184,185 
สินคา้ระหวา่งผลิต 157,797  191,175 
วตัถุดิบ 927,806  438,223 
อะไหล่ 228,863  194,299 
สินคา้ระหวา่งทาง 220,479  239,070 
รวม 1,813,005  1,246,952 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,873)  (3,164) 
สุทธิ 1,809,132  1,243,788 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 5,304,569  4,956,287 
- ปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 709  1,958 
รวม 5,305,278  4,958,245 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เคร่ืองจกัร 

  
เคร่ืองใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 272,028  1,654,254  6,665,190  20,973  33,199  88,614  67,057  8,801,315 
เพ่ิมข้ึน -       2,398  36,236  785  6,863  33,477  262,158  341,917 
โอน -       26,526  167,356  -  -  (33,245)  (160,637)  - 
จ าหน่าย -       (510)  (39,331)  (1,171)  (5,262)  -  -  (46,274) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560                
   และ 1 มกรำคม 2561 272,028  1,682,668  6,829,451  20,587  34,800  88,846  168,578  9,096,958 
เพ่ิมข้ึน 1,418  6,424  43,115  2,107  2,102  47,750  211,992  314,908 
โอน -  17,484  290,073  -  -  (41,027)  (266,530)  - 
จ าหน่าย -  -  (40,480)  (3,446)  (5,712)  -  -  (49,638) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 273,446  1,706,576  7,122,159  19,248  31,190  95,569  114,040  9,362,228 
                
                



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เคร่ืองจกัร 

  
เคร่ืองใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 18,518  726,931  4,052,695  16,428  21,476  -  -  4,836,048 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,729  54,998  471,696  1,773  5,393  -  -  539,589 
จ าหน่าย -  (510)  (38,939)  (1,170)  (5,262)  -  -  (45,881) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560                
   และ 1 มกรำคม 2561 24,247  781,419  4,485,452  17,031  21,607  -  -  5,329,756 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,776  55,984  463,209  1,743  5,109  -  -  531,821 
จ าหน่าย -  -  (38,668)  (3,446)  (5,712)  -  -  (47,826) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 30,023  837,403  4,909,993  15,328  21,004  -  -  5,813,751 
                

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 253,510  927,323  2,612,495  4,545  11,723  88,614  67,057  3,965,267 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560                
   และ 1 มกรำคม 2561 247,781  901,249  2,343,999  3,556  13,193  88,846  168,578  3,767,202 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 243,423  869,173  2,212,166  3,920  10,186  95,569  114,040  3,548,477 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดห้กัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 2,338 ลา้นบาท (2560: 1,717 ล้านบาท) 

 
9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 
 ค่าลิขสิทธ์ิ 
 ซอฟตแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,038 
เพ่ิมข้ึน 4,435 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 29,473 
เพ่ิมข้ึน 863 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 30,336 
  
ค่าตัดจ าหน่าย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 15,609 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,436 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 18,045 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,123 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 20,168 
  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 9,429 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 11,428 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 10,168 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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10 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 94,519  98,058 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (55,735)  (55,482) 
สุทธิ 38,784  42,576 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2561 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2561 

   (หมายเหต ุ26)  

         (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 632  143  -  775 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 95,019  4,346  (6,870)  92,495 
รายไดร้อการตดับญัชี 2,407  (1,158)  -  1,249 
รวม 98,058  3,331  (6,870)  94,519 

        
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเส่ือมราคา) 

 
(55,482) 

  
(253) 

  
- 

  
(55,735) 

รวม (55,482)  (253)  -  (55,735) 

        
สุทธิ 42,576  3,078  (6,870)  38,784 
 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2560 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2560 

   (หมายเหต ุ26)  

         (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 241  391  -  632 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 93,474  3,352  (1,807)  95,019 
รายไดร้อการตดับญัชี 3,564  (1,157)  -  2,407 
รวม 97,279  2,586  (1,807)  98,058 

        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเส่ือมราคา) 

 
(56,115) 

  
633 

  
- 

  
(55,482) 

รวม (56,115)  633  -  (55,482) 

        
สุทธิ 41,164  3,219  (1,807)  42,576 

 

11 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

 

 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  161  2,677 
เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำร  161  2,677 
     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 4 200,000  56,000 
รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  200,161  58,677 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 200,000  56,000 
รวม 200,000  56,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนรวม 2,048 ลา้นบาท 
(2560: 2,446 ล้านบาท) 
 

12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 33  1,590 
กิจการอ่ืน ๆ  246,190  265,222 
รวม  246,223  266,812 

     
ส่วนท่ีหมุนเวียน  246,223  266,812 
รวม  246,223  266,812 

 
13 เจ้ำหนีอ่ื้น 

 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีค่าวสัดุส้ินเปลืองโรงงานและอะไหล่ 44,355  25,933 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย 41,029  34,989 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและเคร่ืองจกัร 31,285  16,202 
อ่ืน ๆ 32,039  43,848 
รวม 148,708  120,972 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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14 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 12,149  12,427 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15,158  10,642 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 2,166  2,064 
รวม 29,473  25,133 

 
15 รำยได้รอตดับัญชี 
 

รายไดร้อตัดบัญชีไดแ้ก่ เงินชดเชยจ านวนเงินประมาณ 57.8 ลา้นบาทท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่แห่งหน่ึง 
เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเง่ือนไขส าหรับตน้ทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ท่ีบริษทัตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเพ่ือใหส้ามารถรองรับค าสั่งซ้ือสินคา้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากลูกคา้รายน้ีและเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการใน
การผลิตสินคา้ของลูกคา้ เงินชดเชยน้ีไดแ้สดงเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีสายการผลิตพร้อมใชง้านตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 รายไดร้อตดับญัชีดงักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 6.2 ลา้นบาท (2560: 12 ล้านบาท) และในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัรับรู้รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนจ านวน 5.8 ลา้นบาท (2560: 5.8 ล้านบาท) 
 

16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับ    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 374,434  388,426 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 34,630  38,303 
 409,064  426,729 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 84,017  79,140 
รวม 493,081  505,869 

 

   



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 39,984  37,807 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 7,048  7,566 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 8,617  8,712 
 55,649  54,085 

    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
  ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (34,350)  (9,038) 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 409,064  426,729 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 426,729  425,962 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    

    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 39,173  39,040 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 8,914  8,488 
ก าไรจากผลประโยชนจ่์าย (1,054)  (2,156) 

    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (34,350)  (9,038) 
    

อ่ืน ๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (30,348)  (35,567) 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 409,064  426,729 

 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (1,395)  (2,430) 
ขอ้สมมติทางการเงิน (30,548)  (6,155) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,407)  (453) 
รวม (34,350)  (9,038) 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 
 2561  2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.60  2.19 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเฉล่ียในอนาคต  3.50 - 5.40  4.00 - 5.90 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (25,273)  28,276 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  25,914  (23,619) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลง 1 ปี)  364  (362) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (10,390)  7,883 
 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (28,228)  31,780 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  28,623  (25,946) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลง 1 ปี)  430  (429) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (12,677)  10,090 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั บริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังาน
ในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะ
ท าใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไ้ขและรับรู้ตน้ทุนบริการ
ในอดีตในงบการเงิน เพ่ิมข้ึนโดยประมาณจ านวน 22 ลา้นบาท 
 

17 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มูลค่าหุน้  2561  2560 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200  432,000  43,200  432,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 10  43,200  432,000  43,200  432,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200  432,000  43,200  432,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 10  43,200  432,000  43,200  432,000 

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



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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18 ส ำรอง 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
19 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 
ท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทั 
โดยสรุปมีดงัน้ี  
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 3,524,231  3,473,604  2,780,225  2,624,972  6,304,456  6,098,576 
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 716,653  813,771  282,525  326,561  999,178  1,140,332 
            
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้         213,622  182,366 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้         (318,953)  (345,377) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (2,146)  (3,296) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         891,701  974,025 

            
สินทรัพย์ส่วนงำน            
ลูกหน้ีการคา้ 664,909  655,703  414,185  377,525  1,079,094  1,033,228 
สินคา้คงเหลือ 377,260  358,914  1,431,872  884,874  1,809,132  1,243,788 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,736,892  2,864,899  811,585  902,303  3,548,477  3,767,202 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         343,786  300,687 
รวมสินทรัพย์         6,780,489  6,344,905 

            
หนี้สินส่วนงำน            
เจา้หน้ีการคา้ 115,532  124,617  130,691  142,195  246,223  266,812 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน         991,209  806,981 
รวมหนี้สิน         1,237,432  1,073,793 

            
รำยกำรอ่ืนที่มีสำระส ำคัญ            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 381,119  383,629  152,825  158,396  533,944  542,025 
รายจ่ายฝ่ายทุน 255,899  215,558  59,873  130,794  315,772  346,352 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยแ์ยกตามสถานท่ีตั้ ง 
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
 รำยได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เอเชียแปซิฟิก 3,880,162  3,360,558  -  - 
ประเทศไทย 1,629,057  1,843,730  3,597,741  3,821,567 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 449,596  573,708  -  - 
อ่ืน ๆ 345,641  320,580  -  - 
รวม 6,304,456  6,098,576  3,597,741  3,821,567 

 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 470 ลา้นบาท (2560: 508 ล้านบาท) จาก
รายไดร้วมของบริษทั  
 

20 รำยได้อ่ืน 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 169,339  157,008 
อ่ืน ๆ 28,522  25,358 
รวม 197,861  182,366 

 
 
 
 

 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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21 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
  
ค่าขนส่ง 83,731  75,529 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 37,545  36,670 
อ่ืน ๆ  37,530  31,614 
รวม 158,806  143,813 

 
22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 128,090  133,861 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,741  8,249 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,315  3,881 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 2,955  2,665 
อ่ืน ๆ  17,046  20,080 
รวม 160,147  168,736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 51 

23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
  
ค่าแรงและเงินเดือน 672,106  666,183 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 47,032  45,372 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 8,617  8,713 
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,696  5,837 
อ่ืน ๆ 42,746  44,086 
รวม 776,197  770,191 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

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



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
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24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย    
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (60,497)  (119,322) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,474,492  3,219,813 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 610,562  599,660 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 524,691  532,469 
ค่าสาธารณูปโภค 359,891  328,907 
  

รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจ าหน่าย    
ค่าขนส่ง 83,731  75,529 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 37,545  36,670 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,512  1,307 
    

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 128,090  133,861 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,741  8,249 

 
25 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 หมายเหตุ  2561  2560 
   (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  2,132  3,238 
   สถาบนัการเงิน   14  58 
รวม   2,146  3,296 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 53 

26   ภำษเีงนิได้ 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 หมายเหตุ  2561  2560 
   (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของวดงปัจจบัุน      
ส าหรับปีปัจจุบนั   175,113  193,505 
      

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 10     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   (3,078)  (3,219) 
รวม   172,035  190,286 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2561  2560 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 34,350  

 
 

(6,870)  27,480 

 

9,038  

 
 

(1,807)  7,231 
รวม 34,350  (6,870)  27,480  9,038  (1,807)  7,231 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 2561  2560 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   891,701    974,025 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  178,340  20  194,805 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6,670)    (4,948) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   307    (214) 
อ่ืน ๆ   58    643 
รวม 20  172,035  20  190,286 

 
27 ก ำไรต่อหุ้นขั้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
    

ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั  719,666  783,739 
 

   

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 43,200  43,200 
    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  (บาท) 16.66  18.14 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
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28 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 11 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 475 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2561  
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 648 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2560 

 
29 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 
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จากอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.22 ต่อ 1 ในปี 2561 และ 0.20 ต่อ 1 ในปี 2560 แสดงวา่บริษทั
มีการกูย้ืมเงินในอตัราท่ีต ่า จึงมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงไม่เป็นสาระส าคญั และใชน้โยบายการ
กูย้ืมส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นผูเ้สนออตัราดอกเบ้ียท่ีดีท่ีสุด 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ อตัราดอกเบ้ีย      
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี   รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561       
หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1.30 - 1.79  200,000   200,000 

รวม   200,000   200,000 
       

ปี 2560       
หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1.35 - 1.40  56,000   56,000 

รวม   56,000   56,000 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัมีนโยบาย
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยเม่ือมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับช าระเงิน
จากลูกคา้และเงินดงักล่าวจะน าเขา้ฝากในบญัชีสกุลเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงไดเ้ปิด
บญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการน าเงินเขา้ฝากไม่ใช่เพ่ือรับดอกเบ้ียเน่ืองจากดอกเบ้ีย
จะต ่ามาก แต่มีวตัถุประสงค์เพ่ือน ามาช าระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และในขณะเดียวกนัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  81,426  83,426 
ลูกหน้ีการคา้  511,094  485,728 
เจา้หน้ีการคา้  (114,262)  (123,888) 
  478,258  445,266 
เงินเยนญ่ีปุ่ น     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  162  188 
ลูกหน้ีการคา้  79,609  60,801 
เจา้หน้ีการคา้  (5,008)  (12,662) 
  74,763  48,327 
เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย     
ลูกหน้ีการคา้  53,229  39,656 
เจา้หน้ีการคา้  -  (1,102) 
  53,229  38,554 
อื่นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินยูโร, เงินฟรังก์สวิส 
   และเงินปอนด์สเตอร์ลิง) 

    

ลูกหน้ีการคา้  1,971  7,465 
เจา้หน้ีการคา้  (8,451)  (16,018) 
  (6,480)  (8,553) 
     
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มคีวำมเส่ียง  599,770  523,594 
 
ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้
เม่ือครบก าหนด 
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ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทัและเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และอตัราดอกเบ้ียเป็นไป
ตามอัตราตลาด  ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม จะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 
30 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
 2561  2560 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
โรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 99,650  120,994 
    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    
ภายในหน่ึงปี 1,919,634  2,753,036 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,096,933  1,324,990 
 3,016,567  4,078,026 
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 2561  2560 
 (พันบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิต -  16,354 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 31,799  25,799 
รวม 3,048,366  4,120,179 

 
ค าส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทัมีค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 49,500 เมตริกตนั 
(2560: 55,400 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามท่ีก าหนดในค าสั่งซ้ือ (2560: มีราคาตามท่ีก าหนดไว้ในค าส่ังซ้ือ) โดย
ก าหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 (2560: ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2562) 

 
31 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 432 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจดัสรรเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 


