
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการ 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2562 
 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 852,268 248,870 

ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 1,045,225 1,079,094 

สินคา้คงเหลือ 5 1,419,568 1,809,132 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 9,469 33,283 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,865 12,370 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,345,395 3,182,749 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,515,797        3,548,477        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,782               10,168             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,280             38,784             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 310                  312                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,561,169 3,597,741 

รวมสินทรัพย์ 6,906,564 6,780,490 

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 222                  161                  

เจา้หน้ีการคา้ 3, 7 209,463           246,223           

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 24,650             29,473             

เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 162,604           211,991           

เจา้หน้ีอ่ืน 174,312           148,708           

รายไดร้อตดับญัชี 4,819               5,786               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 138,514           101,550           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18,381             24,956             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 732,965 768,848 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี -                  460                  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 469,150           468,124           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 469,150 468,584 

รวมหนีสิ้น 1,202,115 1,237,432 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้
    ทนุจดทะเบียน 432,000 432,000

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 432,000 432,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 254,000 254,000

ก าไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 43,200 43,200

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,975,249 4,813,858 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,704,449 5,543,058 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,906,564 6,780,490 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 3, 8 1,471,659 1,586,263
รายไดอ่ื้น 40,518 46,731
รวมรำยได้ 1,512,177 1,632,994 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทนุขาย 3, 5 1,230,705 1,371,694
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3 35,637 38,026
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 39,625 43,501
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 3,528 16,614
ตน้ทนุทางการเงิน 3 813 169
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,310,308 1,470,004 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 201,869 162,990 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 40,478 32,681
ก ำไรส ำหรับงวด 161,391 130,309 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด          -          -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 161,391 130,309 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 9 3.74 3.02

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 31 มนีำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 432,000 254,000 43,200 4,541,912 5,271,112 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก ำไรส ำหรับงวด      -      -      - 130,309 130,309 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน      -      -      -      -      -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด      -      -      - 130,309 130,309 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561 432,000 254,000 43,200 4,672,221 5,401,421 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 31 มนีำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 432,000 254,000 43,200 4,813,858 5,543,058 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก ำไรส ำหรับงวด      -      -      - 161,391 161,391 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน      -      -      -      -      -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด      -      -      - 161,391 161,391 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562 432,000 254,000 43,200 4,975,249 5,704,449 

ก ำไรสะสม

(พันบาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 161,391       130,309
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภำษีเงินได้ 40,478         32,681
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 813              169
ค่ำเส่ือมรำคำ 115,250       134,479
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 398              666
ประมำณกำรหน้ีสิน 11,748         11,888
รับรู้รำยไดร้อตดับญัชี (1,427)          -1,427
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,198)          7,861
ขำดทนุจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 1,539           1,274
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 78                -               
ดอกเบ้ียรับ (117)             -56

327,953       317,844 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 36,529         -159,014
สินคำ้คงเหลือ 388,025       102,323
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกคืน 23,814         -2,664
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,379)          144
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2                  -13
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (37,205)        -33,783
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ (4,823)          -356
เจำ้หน้ีอ่ืนจำกบคุคลหรือกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124              2,070
เจำ้หน้ีอ่ืน 36,676         41,310
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน (17,297)        -12,824
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 747,419       255,037 
ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (10)               -22
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 747,409       255,015 

(พันบาท)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 614              -               
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (94,182)        -70,684
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (181)             -               
ดอกเบ้ียรับ 1                  3
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (93,748)        -70,681

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 61                -2,299
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (50,000)        -56,000
ดอกเบ้ียจ่ำย (324)             -634
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (50,263)        (58,933)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 603,398       125,401 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ 1 มกรำคม 2562 248,870       201,907
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 มีนำคม 852,268       327,308 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

(พันบาท)

ในระหว่ำงงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัไดซ้ื้ออำคำร และอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนเงินรวม 83 ลำ้นบำท (2561:
86 ล้านบาท) และจ่ำยช ำระค่ำซ้ืออำคำรและอุปกรณ์เป็นเงินสดจ ำนวนเงิน 94 ลำ้นบำท (2561: 71 ล้านบาท)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 10 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 สินคา้คงเหลือ 
6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
7 เจา้หน้ีการคา้ 
8 ส่วนงานด าเนินงานและรายได ้
9 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีส านักงานใหญ่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขมุวิท 72 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแห่งหน่ึงอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรีตั้งอยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู่ 3 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2537 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจ านวนร้อยละ 66.91 ของจ านวนทุนท่ีช าระแลว้ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิต และจ าหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับ
บรรจุแก๊สและผลิตภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม  
งานประดิษฐท์างเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กรณีบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั  
 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ี
ท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”) 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม 
เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 บริษทั รับรู้รายได้
จากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  
และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะไม่รับรู้
รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่
มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ 
บริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการใน
การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 

 

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

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษทัก าหนดโครงสร้าง

ราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทใหญ่ โดยค านึงถึงต้นทุน
สินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ รวมทั้งยงัพิจารณาถึง
ขนาดของสินคา้ท่ีจ าหน่าย ปริมาณท่ีจ าหน่าย ประเทศท่ีจ าหน่ายและ
ค่าขนส่ง 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก าหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 1.30 - 1.79 ต่อปี ในปี 2562 และอตัราร้อยละ 1.25 - 1.40 
   ต่อปีในปี 2561 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
ขายสินคา้ 332,139  317,961 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 2,264  2,504 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 5,308  5,227 
ค่านายหนา้ 650  687 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 105  33 
ดอกเบ้ียจ่าย 812  169 
    
ผู้บริหำรส ำคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 13,400  15,745 
   ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 336  338 
รวมผลตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 13,736  16,083 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 78,997  79,609 
 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั -  33 

 
เจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่นและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
 อตัราดอกเบ้ีย  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 2562  2561 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน       
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 1.79  1.30 - 1.79 150,000  200,000 
       
ค่ำธรรมเนียมสิทธิค้ำงจ่ำย       
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    5,308  6,059 
       



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
    2562  2561 
  (พันบาท) 
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย     
บริษทัใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั    650  755 
       

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย     
บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั  912  423 
     

ค่ำบ ำเหน็จผู้บริหำรและผลตอบแทนอื่นค้ำงจ่ำย     
ผูบ้ริหารส าคญั  5,734  4,754 
รวม  162,604  211,991 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม        
มีดงัน้ี 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน    
บริษทัใหญ่    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 200,000  56,000 
ลดลง (50,000)  (56,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 150,000  - 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำส ำคัญที่ท ำกบักิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญำสิทธิทำงเทคนิค 
 

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 
 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 2,717  2,254 

 
บันทึกข้อตกลงส ำคัญกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทท าบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษทั ทาเคะอุจิเพรส  
อินดสัตร้ีส์ จ ากดั โดยก าหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 7,000 เมตริกตนั เพ่ือส าหรับการผลิต
หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 
ถึงเดือนมีนาคม 2563 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พันบาท) 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 78,997  79,609 
กิจการอ่ืน ๆ  966,228  999,485 
รวม  1,045,225  1,079,094 

     

ส่วนท่ีหมุนเวียน  1,045,225  1,079,094 

รวม  1,045,225  1,079,094 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562  2561 

  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  78,997  79,609 
  78,997  79,609 

กจิกำรอ่ืน ๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  830,569  816,810 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  135,043  182,328 

    3 - 6 เดือน  616  347 
  966,228  999,485 
     
รวม  1,045,225  1,079,094 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้ำคงเหลือ 
 

 31 มีนาคม 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 241,055  278,060 
สินคา้ระหวา่งผลิต 239,675  157,797 
วตัถุดิบ 609,338  927,806 
อะไหล่ 231,255  228,863 
สินคา้ระหวา่งทาง 103,657  220,479 
รวม 1,424,980  1,813,005 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (5,412)  (3,873) 
สุทธิ 1,419,568  1,809,132 

    
   2562    2561 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

   

-  ตน้ทุนขาย 1,229,166  1,370,420 
-  ปรับลดมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1,539  1,274 
รวม 1,230,705  1,371,694 

 
 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  มีดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  - ราคาตาม  การโอนเขา้  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 967  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 40,370  -  16,654  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 33,749  (693)  166,264  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 294  -  13  - 
ยานพาหนะ -  -  673  - 
อะไหล่ 996  -  1,030  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 6,887  -  (98,146)  - 
รวม 83,263  (693)  86,488  - 

 
7 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  33 
กิจการอ่ืน ๆ  209,463  246,190 
รวม  209,463  246,223 

     
ส่วนท่ีหมุนเวียน  209,463  246,223 
รวม  209,463  246,223 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงำนด ำเนินงำนและรำยได้ 
 
บริษทัมีสองส่วนงานท่ีรายงาน การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุป มีดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 
การด าเนินงานของบริษทัและรายไดห้ลกัไดก้ล่าวไวใ้นงบการเงินประจ าปีก่อน รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจาก
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  รวม 

   วันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 896,142  882,042  575,517  704,221  1,471,659  1,586,263 
ก ำไรขั้นต้น 200,412  175,828  40,542  38,741  240,954  214,569 

            
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้         40,518  46,731 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้         (78,790)  (98,141) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (813)  (169) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้         201,869  162,990 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี และหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  
 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้  1,045,225  1,079,094 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     
- ส่วนท่ีหมุนเวียน  24,650  29,473 

  
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ส าหรับการขายสินคา้ โดยบริษทั
จะรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้  
 

9 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด   
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี 

 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั 161,391  130,309 

    
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 43,200  43,200 

    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 3.74  3.02 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 

 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    
โรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 42,683  99,650 

  
ภำระผกูพนัอื่นๆ    
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    
ภายในหน่ึงปี 2,022,747  1,919,634 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 820,033  1,096,933 
 2,842,780  3,016,567 
    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 31,799  31,799 
รวม 2,874,579  3,048,366 

 
หนังสือค า้ประกันจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือ        
ค ้ าประกันบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 32 ล้านบาท            
(31 ธันวาคม 2561: 32 ล้านบาท) 
 
ค าส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 46,800 เมตริกตนั  
(31 ธันวาคม 2561: 49,500 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งซ้ือ (31 ธันวาคม 2561: ราคาตามท่ี
ก าหนดไว้ในค าส่ังซ้ือ) โดยก าหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 (31 ธันวาคม 2561: ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 
2563) 
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 24 

11 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10 บาท จ านวนเงินทั้งส้ิน 432 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 
2562 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั บริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 จ านวน 23 ลา้นบาท 
 

12 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 


