
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบ 
งบการเ งินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเ งินระหว่างกาล) ของบริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการ 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ปิยธิดา ตั้งเด่นชยั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 11766 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2563 
 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,292,295         883,873            

ลูกหน้ีการคา้ 3, 9 1,042,583         891,934            

สินคา้คงเหลือ 4 1,225,367         1,352,105         

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 6,661                29,914              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,385              18,427              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,584,291         3,176,253         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 3,310,796         3,382,400         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,572                8,772                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,285              42,886              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 310                   312                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,349,963         3,434,370         

รวมสินทรัพย์ 6,934,254         6,610,623         

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 583                   113                   

เจา้หน้ีการคา้ 3, 6 241,385            227,963            

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 7, 9 27,357              7,124                

เจา้หน้ีอ่ืนจากบคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 10,342              8,931                

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 143,014            117,118            

รายไดร้อตดับญัชี - 460                   

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 111,762            56,559              

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20,279              20,095              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,569                13,125              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 564,291            451,488            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 494,040            554,077            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 494,040            554,077            

รวมหนีสิ้น 1,058,331         1,005,565         

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

(พันบาท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้

    ทนุจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจ านวน 43,200,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 432,000            432,000            

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

(หุ้นสามัญจ านวน 43,199,986 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 432,000            432,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 254,000            254,000            

ก าไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 43,200              43,200              

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,146,723         4,875,858         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,875,923         5,605,058         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,934,254         6,610,623         

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

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

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,449,446 1,471,659
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 67,757 -
รายไดอ่ื้น 33,357 40,518           
รวมรำยได้ 1,550,560 1,512,177 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทนุขาย 3, 4 1,136,053 1,230,705
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3 36,537 35,637
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 39,300 39,625
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 3,528
ตน้ทนุทางการเงิน 3 - 813
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,211,890 1,310,308 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 338,670 201,869 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 67,805 40,478
ก ำไรส ำหรับงวด 270,865 161,391 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด          -          -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 270,865 161,391 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 8 6.27 3.74 

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

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 าไรส าหรับงวด      -      -      - 161,391 161,391 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน      -      -      -      -      -

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 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 31 มนีำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 432,000 254,000 43,200 4,875,858 5,605,058 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด      -      -      - 270,865 270,865 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน      -      -      -      -      -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด      -      -      - 270,865       270,865       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 432,000 254,000 43,200 5,146,723 5,875,923 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับงวด 270,865            161,391            
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 67,805              40,478              
ตน้ทนุทางการเงิน - 813                   
ค่าเส่ือมราคา 108,177            115,250            
ค่าตดัจ าหน่าย 391                   398                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว้ 24,190              11,748              

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (460)                  (1,427)               
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (18,402)             (2,198)               
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 4 1,563                1,539                
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2)                      78                     
ดอกเบ้ียรับ (892)                  (117)                  

453,235            327,953            
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (131,191)           36,529              
สินคา้คงเหลือ 125,175            388,025            
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 23,253              23,814              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,933                (6,379)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2                       2                       
เจา้หน้ีการคา้ 12,366              (37,205)             
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 20,233              1,957                
เจา้หน้ีอ่ืนจากบคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,411                124                   
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 36,115              36,676              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,556)               (6,780)               

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)
จ่ายผลประโยชนข์องพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว้ (84,043)             (17,297)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนนิงำน 454,933            747,419            
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1)                      (10)                    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 454,932            747,409            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2                       614                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46,983)             (94,182)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (181)                  
ดอกเบ้ียรับ 1                       1                       
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (46,980)             (93,748)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน 470                   61                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - (50,000)             
ดอกเบ้ียจ่าย - (324)                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 470                   (50,263)             

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 408,422            603,398            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 883,873            248,870            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 มีนำคม 1,292,295         852,268            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายละเอียดเงินสดจ่ายค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหว่างงวด มีดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด 5 36,573              83,263              
บวก เงินจ่ายช าระหน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในปีก่อน 24,337              39,027              
หัก เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,927)             (28,108)             
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีซ้ื่อด้วยเงนิสดสุทธิ 46,983              94,182              

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 สินคา้คงเหลือ 

5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6 เจา้หน้ีการคา้ 

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

11 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  

 

 

 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิต และจาํหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะสาํหรับ

บรรจุแก๊สและผลิตภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนงัแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม  

งานประดิษฐท์างเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แลว้ ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี              

31 ธนัวาคม 2562 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

(ข)   การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฎิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว ้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 307,067  332,139 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 1,785  2,264 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 4,181  5,308 

ค่านายหนา้ 492  650 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  -  105 

ดอกเบ้ียจ่าย -  812 

    

ผู้บริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 12,189  13,400 

   ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 328  336 

รวมผลตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 12,517  13,736 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 87,639  55,283 

 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั -   1,579 

 

เจ้าหน้ีอื่นจากบุคคลหรือกจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั 

 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

    2563  2562 

  (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย       

บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั    4,181  3,714 

       
ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่       

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั    507  543 

       
ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอืน่ค้างจ่าย       

ผูบ้ริหารสาํคญั    5,654  4,674 

รวม  10,342  8,931 

 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน    

บริษทัใหญ่    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  200,000 

ลดลง -  (50,000) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  150,000 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไข

ของสัญญาดังกล่าวบริษัทใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ 

ความชาํนาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินคา้ ในการน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหนา้ในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ

สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 

ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือวัตถุดบิและอะไหล่ 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จาํกดั 4,160  320 

 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  

อินดสัตร้ีส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 7,000 เมตริกตนั เพ่ือสาํหรับการผลิต

หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะสาํหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 

ถึงเดือนมีนาคม 2564 

 

4 สินค้าคงเหลือ 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 179,827  150,779 

สินคา้ระหวา่งผลิต 149,484   135,755 

วตัถุดิบ 448,047  636,572 

อะไหล่ 207,896  213,954 

สินคา้ระหวา่งทาง 244,006  217,375 

รวม 1,229,260  1,354,435 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,893)  (2,330) 

สุทธิ 1,225,367  1,352,105 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

   

-  ตน้ทุนขาย 1,134,490  1,229,166 

-  ปรับลดมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1,563  1,539 

รวม 1,136,053  1,230,705 

 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 16 

5 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562 

 การซ้ือและ  การจาํหน่าย  การซ้ือและ  การจาํหน่าย 

 การโอนเขา้  - ราคาตาม  การโอนเขา้  - ราคาตาม 

 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -     967  - 

อาคารและส่วนปรับปรุง 1,840  -     40,370  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 49,128  -     33,749  (693) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 565  -     294  - 

ยานพาหนะ 1,916  -     -  - 

อะไหล่ 609  -     996  - 

งานระหวา่งก่อสร้าง (17,485)  -     6,887  - 

รวม 36,573  -     83,263  (693) 

 

6 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  1,579 

กิจการอ่ืน ๆ  241,385  226,384 

รวม  241,385  227,963 
     

ส่วนท่ีหมุนเวียน  241,385  227,963 

รวม  241,385  227,963 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

บริษทัมีสองส่วนงานท่ีรายงาน การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุป มีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 

ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 

การดาํเนินงานของบริษทัและรายไดห้ลกัไดก้ล่าวไวใ้นงบการเงินประจาํปีก่อน รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจาก

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงานและการจาํแนกรายได้ 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

   วันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 847,481  896,142  601,965  575,517  1,449,446  1,471,659 

กาํไรขั้นต้น 213,809  200,412  99,584  40,542  313,393  240,954 

            
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้         101,114  40,518 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้         (75,837)  (78,790) 

ตน้ทุนทางการเงิน         -   (813) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้         338,670  201,869 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี และหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้  
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้  1,042,583  891,934 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา     

- ส่วนท่ีหมุนเวียน  27,357  7,124 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยบริษทั

จะรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้  

 

8 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวด   

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการคาํนวณ

ดงัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 270,865  161,391 

    จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว 43,200  43,200 

    กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 6.27  3.74 

 

9 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

ตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้น

เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

หมายเหตุ 

ลูกหน้ีการคา้ - 

มูลค่าตามบญัชี  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

  (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3 87,639  - 

  87,639  - 

     

กจิการอ่ืน ๆ     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  801,935  - 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  152,705  - 

3 - 6 เดือน  304  - 

  954,944  - 

รวม  1,042,583  - 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ  2562 

   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3  55,283 

   55,283 

กจิการอ่ืน ๆ    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   652,154 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   184,497 

   836,651 

รวม   891,934 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

  



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

โรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 46,677  28,664 

    
ภาระผกูพนัอื่นๆ    

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ - ภายในหน่ึงปี 1,060,774  1,506,440 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 25,582  25,582 

รวม 1,086,356  1,532,022 

 

หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือ 

คํ้ าประกันบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 26 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2562: 26 ล้านบาท) 

 

คาํส่ังซื้อท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีคาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 21,700 เมตริกตนั  

(31 ธันวาคม 2562: 27,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งซ้ือ (31 ธันวาคม 2562: ราคาตามท่ี

กาํหนดไว้ในคาํส่ังซื้อ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2563 (31 ธันวาคม 2562 : ภายในปี 2563) 

 

11  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร

เงินกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 7.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 324 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือน

พฤษภาคม 2563 
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