
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั 
อลูคอน จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(ปิยธิดา ตั้งเด่นชยั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 11766 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม 2563 

 



30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,351,399        883,873           

ลูกหน้ีการคา้ 3, 10 887,670           891,934           

สินคา้คงเหลือ 4 1,092,073        1,352,105        

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 5,636               29,914             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,706             18,427             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,350,484        3,176,253        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 3,241,948        3,382,400        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,177               8,772               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,696             42,886             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 295                  312                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,279,116        3,434,370        

รวมสินทรัพย์ 6,629,600        6,610,623        

บริษทั อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชี 12,470             113                  

เจา้หน้ีการคา้ 3, 6 145,381           227,963           

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7 15,378             7,124               

เจา้หน้ีอ่ืนจากบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,990               8,931               

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 173,104           117,118           

รายไดร้อตดับญัชี - 460                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 81,790             56,559             

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 36,671             20,095             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,954               13,125             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 476,738           451,488           

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 473,636           554,077           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 473,636           554,077           

รวมหนีสิ้น 950,374           1,005,565        

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
บริษทั อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 254,000           254,000           

ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 43,200             43,200             

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,950,026        4,875,858        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,679,226        5,605,058        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,629,600        6,610,623        

(พันบาท)

บริษทั อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,294,632    1,457,324    2,744,078    2,928,983    

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - - 22,113         -

รายไดอ่ื้น 28,219         40,845         61,576         81,363         

รวมรำยได้ 1,322,851    1,498,169    2,827,767    3,010,346    

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 3, 4 1,051,581    1,254,819    2,187,634    2,485,524    

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 34,322         40,746         70,859         76,383         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 35,807         41,611         75,107         81,236         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 45,644         23,808         - 27,336         

ตน้ทุนทางการเงิน 3 - 427              - 1,240           

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,167,354    1,361,411    2,333,600    2,671,719    

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 155,497       136,758       494,167       338,627       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28,194         24,435         95,999         64,913         

ก ำไรส ำหรับงวด 127,303       112,323       398,168       273,714       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 127,303       112,323       398,168       273,714       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 8 2.95 2.60 9.22 6.34 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 9          -          -          - (431,999)        (431,999)        

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น          -          -          - (431,999)        (431,999)        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น          -          -          - (431,999)        (431,999)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด          -          -          - 273,714         273,714         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน          -          -          -          -          -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด          -          -          - 273,714         273,714         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 432,000         254,000             43,200           4,655,573      5,384,773      

ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 9       -       -       - (324,000)        (324,000)        

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น       -       -       - (324,000)        (324,000)        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น       -       -       - (324,000)        (324,000)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด       -       -       - 398,168         398,168         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       -       -       -      -      -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด       -       -       - 398,168         398,168         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 432,000         254,000             43,200           4,950,026      5,679,226      

(พันบาท)

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 398,168       273,714       

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 95,999         64,913         

ตน้ทุนทางการเงิน - 1,240           

คา่เส่ือมราคา 217,268       228,478       

คา่ตดัจ าหน่าย 786              799              

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ 44,674         59,724         

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (460)             (2,870)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 14,828         10,882         

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 4 (985)             (990)             

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (60)               (620)             

ดอกเบ้ียรับ (1,783)          (850)             

768,435       634,420       

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (10,773)        107,601       

สินคา้คงเหลือ 261,017       566,428       

ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 24,278         12,990         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,725           (18,279)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17                2                  

เจา้หน้ีการคา้ (82,375)        (22,654)        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 8,254           (2,366)          

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,191)          (2,671)          

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 71,701         68,988         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,171)          (6,277)          

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ (108,539)      (40,593)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 926,378       1,297,589    

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (56,578)        (101,585)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 869,800       1,196,004    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 147              1,715           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (92,366)        (151,667)      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (191)             (286)             

ดอกเบ้ียรับ 1,779           851              

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (90,631)        (149,387)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน 12,357         184              

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - (200,000)      

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (324,000)      (431,999)      

ดอกเบ้ียจ่าย - (1,663)          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (311,643)      (633,478)      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 467,526       413,139       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 883,873       248,870       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 30 มิถุนำยน 1,351,399    662,009       

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั อลูคอน จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายละเอียดเงินสดจ่ายคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหว่างงวด มีดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด 5 76,903         134,445       

บวก เงินจ่ายช าระหน้ีคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในปีก่อน 24,337         39,027         

หัก เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,874)          (21,805)        

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ที่ซ้ือด้วยเงินสดสุทธิ 92,366         151,667       

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 สินคา้คงเหลือ 

5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6 เจา้หน้ีการคา้ 
7 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้

8 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

9 เงินปันผล 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  

 

 

 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การผลิต และจ าหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับ
บรรจุแก๊สและผลิตภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม  
งานประดิษฐท์างเทคนิคป๊ัมข้ึนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี              
31 ธนัวาคม 2562 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 

 

(ข)   การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฎิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว ้

ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 285,630  327,360  592,697  659,499 

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 3,969  2,046  5,754  4,310 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 254  -  254  - 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ     1,922  5,693  6,103  11,001 

ค่านายหนา้ 292  709  784  1,359 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 18  -  18  105 

ดอกเบ้ียจ่าย -  426  -  1,238 

        

ผู้บริหำรส ำคัญ     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     

    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 12,097  12,999  24,286  26,399 

    ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 329  2,054  657  2,390 

รวมผลตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 12,426  15,053  24,943  28,789 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 78,299 55,283 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 123    1,579 

 

เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น   

บริษทัใหญ่   

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 252 - 

   ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย   

บริษทัใหญ่   

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 1,923 3,714 

   ค่านายหน้าค้างจ่าย   

บริษทัใหญ่   

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 321 543 

   ค่าบ าเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้างจ่าย   

ผูบ้ริหารส าคญั 2,494 4,674 

รวม 4,990 8,931 

 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน   

บริษทัใหญ่   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  200,000 

ลดลง -  (200,000) 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  - 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 

 

บริษทัไดท้ าสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญาดังกล่าวบริษัทใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ 

ความช านาญ อุปกรณ์ส าหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินคา้ ในการน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหนา้ในอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะท าการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 

ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือวัตถุดบิและอะไหล่ 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตร้ีส์ จ ากดั 47 320 

 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บันทึกข้อตกลงส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทท าบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  

อินดสัตร้ีส์ จ ากดั โดยก าหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 7,000 เมตริกตนั เพ่ือส าหรับการผลิต
หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส าหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 

 

4 สินค้ำคงเหลือ 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 163,206 150,779 

สินคา้ระหวา่งผลิต 142,438 135,755 

วตัถุดิบ 418,981 636,572 

อะไหล่ 211,200 213,954 

สินคา้ระหวา่งทาง 157,593 217,375 

รวม 1,093,418 1,354,435 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,345) (2,330) 

สุทธิ 1,092,073 1,352,105 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
-  ตน้ทุนขาย 1,054,129 1,257,348 2,188,619 2,486,514 

-  กลบัรายการปรับลดมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่       

      จะไดรั้บ (2,548) (2,529)  (985)  (990) 

รวม 1,051,581 1,254,819  2,187,634  2,485,524 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562 

 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 

 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 

 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 600 - 2,997 - 

อาคารและส่วนปรับปรุง 1,840 - 43,471 - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 74,333 (87) 70,175 (1,096) 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 1,028 - 557 - 

ยานพาหนะ 1,916 - 2,850 - 

อะไหล่ 49 - 3,927 - 

งานระหวา่งก่อสร้าง (2,863) - 10,468 - 

รวม 76,903 (87) 134,445 (1,096) 

 

6 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 123 1,579 

กิจการอ่ืน ๆ  145,258 226,384 

รวม  145,381 227,963 

  

  

ส่วนท่ีหมุนเวียน  145,381 227,963 

รวม  145,381 227,963 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 

บริษทัมีสองส่วนงานท่ีรายงาน การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุป มีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 

ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 

 

การด าเนินงานของบริษทัและรายไดห้ลกัไดก้ล่าวไวใ้นงบการเงินประจ าปีก่อน รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจาก
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 

 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงานและการจ าแนกรายได้ 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  รวม 

   วันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 740,690 904,654 553,942 552,670 1,294,632 1,457,324 

ก ำไรขั้นต้น 159,085  176,451  83,966  26,054  243,051 202,505 

       

รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้     28,218 40,845 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้     (115,772) (106,165) 

ตน้ทุนทางการเงิน     - (427) 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้     155,497 136,758 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด      

   วันที่ 30 มิถุนายน            

  

รายไดจ้ากการขาย 1,588,171 1,800,796 1,155,907 1,128,187 2,744,078 2,928,983 

ก ำไรขั้นต้น 372,894 376,863 183,550 66,596 556,444 443,459 

           

รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้         83,689 81,363 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้         (145,966) (184,955) 

ตน้ทุนทางการเงิน         - (1,240) 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้         494,167 338,627 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี และหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  

 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2563  2562 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้  887,670 891,934 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา    

- ส่วนท่ีหมุนเวียน  15,378 7,124 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ส าหรับการขายสินคา้ โดยบริษทั
จะรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้  
 

8 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
        

ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั 127,303  112,323  398,168  273,714 

   
 

 

  
 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 43,200  43,200  43,200  43,200 

   
 

 

  
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 2.95  2.60  9.22  6.34 

 

 

 

 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 วนัท่ีอนุมติั 

ก าหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 

จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 7 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 7.50  324 

      

ปี 2562      

เงินปันผลประจ าปี 18 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 10  432 

 

10 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

หมายเหตุ 
ลูกหน้ีการคา้ - 
มูลค่าตามบญัชี  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3 78,299 - 

  78,299 - 

กจิกำรอ่ืน ๆ    

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  670,299 - 

เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  137,656 - 

3 - 6 เดือน  1,416 - 

  809,371 - 

รวม  887,670 - 



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ  2562 

  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3 55,283 

  55,283 

กจิกำรอ่ืน ๆ   

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  652,154 

เกินวนัครบก าหนดช าระ   

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  184,497 

  836,651 

รวม  891,934 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

11 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้   

โรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 38,093 28,664 

    ภาระผกูพนัอื่นๆ   

ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   

- ภายในหน่ึงปี 776,372 1,506,440 

- หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 89,581 - 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 25,582 25,582 

รวม 891,535 1,532,022 

 

  



บริษัท อลูคอน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนังสือค า้ประกันจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือ 

ค ้ าประกันบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 26 ล้านบาท  
(  ธันวาคม 562: 26 ล้านบาท) 
 

ค าส่ังซ้ือท่ีผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพ่ือซ้ืออลูมิเนียมในปริมาณ 17,400 เมตริกตนั  

(31 ธันวาคม 2562: 27,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งซ้ือ (31 ธันวาคม 2562: ราคาตามท่ี
ก าหนดไว้ในค าส่ังซ้ือ) โดยก าหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2564 (31 ธันวาคม 2562 : ภายในปี 2563) 

 

 


