
 

  

 

 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
  

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ธนัวาคม 2560 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 
 
 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อลูคอน จาํกัด (มหาชน) 

 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ�งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�องอื�นๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีที�ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื# องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที� สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบ ัน  ข ้า พ เจ ้าได ้นาํ เ รื� อง เหล่า นี� มาพิจารณ าในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  
 
การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ง) และขอ้ A 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื$องดงักล่าวอย่างไร 

สินคา้คงเหลือมียอดคงเหลืออยา่งมีนยัสาํคญัในงบการเงิน
โดยวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ�ากว่า วตัถุดิบหลกัของบริษทั คือ อลูมิเนียม
แท่ง (Aluminium ingot) ซึ� งมีความผนัผวนของราคาสูงซึ� ง
ขึ�นกบัปริมาณอุปสงค์และอุปทานของอลูมิเนียมแท่งใน
ตลาดโลก โดยราคาซื� อขายอลูมิเนียมแท่งจะอา้งอิงกับ
ราคาซื� อขายในตลาดแลกเปลี�ยนโลหะในกรุงลอนดอน 
(London Metal Exchange Market: LME) ดงันั�นจึงมีความ
เสี�ยงที�มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลืออาจสูงกว่ามูลค่า
สุทธิที�จะได้รับ ข้าพเจา้จึงเห็นว่าเรื� องดังกล่าวเป็นเรื� อง
สาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจา้รวมถึงการทําความเข้าใจ
และการประเมินมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ
โดยการสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิที�จะได้รับกับราคาขาย
สินค้าหักดว้ยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นในการขายกับเอกสารที�
เกี�ยวขอ้ง  
 

นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบผลที�เกิดขึ�นจริงสาํหรับปี
กบัประมาณการที�กาํหนดจากผลการดาํเนินงานในอดีต 
และแผนการดําเนินงานในอนาคต เพื�อประเมินความ
เหมาะสมของการประมาณการของบริษทัเกี�ยวกบัมูลค่า
ของสินคา้คงเหลือ 
 

นอกจากนี�ขา้พเจา้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การวดัมูลค่าของโครงการผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ญ) และขอ้ 16 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื$องดงักล่าวอย่างไร 

การวดัมูลค่าของโครงการผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนด
ไวต้อ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัของบริษทั เนื�องจาก
บริษทัมีพนกังานจาํนวนมากที�มีความเป็นไปไดสู้งที�จะเขา้
เงื�อนไขตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว ้
และบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานที�ตํ� า ซึ� ง
สมมติฐานในการประมาณดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และมี
ความไม่แน่นอนที�เกิดขึ�นจากการประมาณการแนวโน้ม
ในระยะยาวและสภาวการณ์ตลาดเพื�อใช้ในการกาํหนด
มูลค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจา้จึง
เห็นวา่เรื�องดงักล่าวเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการสุ่มทดสอบขอ้มูล
ที�บริษัทให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื�อใช้ในการ
คาํนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจ้าได้
ประเมินความสามารถความเป็นอิสระและประสบการณ์
ของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที� บ ริษัทใช้ ทดสอบ
สมมติฐานหลกักบัผลที�เกิดขึ�นจริงในอดีต รวมทั�งการให้
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยัของเคพีเอ็มจี ช่วย
ขา้พเจา้ในการประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและ
ทดสอบการคํานวณมูลค่าของโครงการผลประโยชน์
พนักงานที�กาํหนดไว ้โดยการพิจารณารายงานของนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบสมมติฐานหลกั
กบัขอ้มูลที�ไดจ้ากภายนอก วิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
สมมติฐานหลักโดยการประเมินผลกระทบของการ
เปลี�ยนแปลงที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอื#น  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�ใน
รายงานของผูส้อบบญัชีนี�  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแลว้ 
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที#ในการกาํกับดูแลต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�อง
ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่
พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด
เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  
• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที�
เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควร   

 
ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ� งขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามี
เหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบ
บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 201,906,664 241,783,740 

ลูกหนี การคา้ 4, 6 1,033,227,678 974,315,550 

สินคา้คงเหลือ 7 1,243,788,294 1,207,153,598 

ภาษีมูลค่าเพิ)มรอเรียกคืน 32,687,004 26,841,196 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น 11,728,682 12,506,859 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,523,338,322 2,462,600,943 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,767,201,529 3,965,266,938 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 11,427,834      9,428,739        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 42,576,393      41,164,239      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น 361,087           300,550           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,821,566,843 4,016,160,466 

รวมสินทรัพย์ 6,344,905,165 6,478,761,409 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 11 2,677,142        259,998           

เจา้หนี การคา้ 4, 12 266,812,239    272,246,568    

เจา้หนี อื)นและเงินกูย้ืมระยะสั นจากบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 4, 11 66,337,256      313,236,001    

เจา้หนี อื)น 13 120,972,345    105,115,207    

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 73,961,033      120,057,823    

ประมาณการหนี สินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27,477,588      24,328,585      

หนี สินหมุนเวียนอื)น 14 25,132,966      25,945,833      

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 589,156,379 866,975,825 

หนี�สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 15 6,245,504        12,031,313      

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 478,391,398    471,762,271    

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 484,636,902 483,793,584 

รวมหนี0สิน 1,073,793,281 1,350,769,409 

(บาท)

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

    ทุนจดทะเบียน 432,000,000 432,000,000

    ทุนที)ออกและชาํระแลว้ 431,999,860 431,999,860

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 43,200,000 43,200,000

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,541,912,024 4,398,792,140 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,271,111,884 5,127,992,000 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,344,905,165 6,478,761,409 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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หมายเหตุ 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 19 6,098,576,337 6,051,750,538 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี)ยนสุทธิ - 6,360,947 

รายไดอื้)น 20 182,365,689 162,477,828 

รวมรายได้ 6,280,942,026 6,220,589,313 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 4, 7 4,958,244,696 4,564,011,542 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4, 21 143,812,825 149,772,231 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 168,735,776 161,980,752 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยนสุทธิ 32,828,119 -

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 25 3,295,746        11,657,151      

รวมค่าใช้จ่าย 5,306,917,162 4,887,421,676 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 974,024,864 1,333,167,637 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 26 190,285,982 263,355,264 

กําไรสําหรับปี 783,738,882 1,069,812,373 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื:น 

รายการที#จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   คณที)กาํหนดไว้ 16 9,038,490        (15,876,077)     

ภาษีเงินไดข้องรายการที)จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26 (1,807,698)       3,175,215        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื:นสําหรับปี- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 7,230,792        (12,700,862)     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 790,969,674 1,057,111,511 

กําไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน (บาท) 27 18.14 24.76

(บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ที)ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที: 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2559 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,773,680,489 4,502,880,349

รายการกับผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28              -              -              - (431,999,860) (431,999,860)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น              -              -              - (431,999,860) (431,999,860)

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น              -              -              - (431,999,860) (431,999,860)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี              -              -             -              - 1,069,812,373 1,069,812,373 

ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น              -              -             -              - (12,700,862) (12,700,862)

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี              -              -              - 1,057,111,511 1,057,111,511 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2559 431,999,860 254,000,000 43,200,000 4,398,792,140 5,127,992,000

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ที)ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที: 31 ธันวาคม 2560

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น              -              -              - (647,849,790) (647,849,790)

รวมรายการกับผู้ผู้เป็นเจ้าของที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น              -              -              - (647,849,790) (647,849,790)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี              -              -             -              - 783,738,882 783,738,882 

กาํไรเบด็เสร็จอื)น              -              -             -              - 7,230,792 7,230,792 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี              -              -              - 790,969,674 790,969,674 

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

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 783,738,882     1,069,812,373  

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 26 190,285,982 263,355,264

ตน้ทุนทางการเงิน 25 3,295,746         11,657,151       

ค่าเสื)อมราคา 8 539,588,742     522,351,266     

ค่าตดัจาํหน่าย 9 2,436,595         2,135,894         

ประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 54,085,061       50,536,472       

รับรู้รายไดร้อตดับญัชี 15 (5,785,810)       (5,801,661)       

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยนที)ยงัไม่เกิดขึ น 3,426,432         (5,177,419)       

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 7 1,957,098         (320,708)          

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,943,136)       (34,002)            

ดอกเบี ยรับ (712,735)          (700,241)          

1,570,372,857 1,907,814,389 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี.สินดาํเนินงาน

ลูกหนี การคา้ (62,379,794)     54,957,363       

สินคา้คงเหลือ (38,591,794)     (112,751,366)   

ภาษีมูลค่าเพิ)มรอเรียกคืน (5,845,808)       (9,951,437)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น 780,343            (1,531,145)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น (60,537)            3,359               

เจา้หนี การคา้ (5,378,584)       35,093,661       

เจา้หนี อื)นแก่บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (281,040)          129,916            

เจา้หนี อื)น 2,122,635         8,657,037         

หนี สินหมุนเวียนอื)น (812,867)          4,516,740         

จ่ายประมาณการหนี สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (35,268,441)     (35,080,775)     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 1,424,656,970 1,851,857,742 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (239,602,624)   (230,784,314)   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,185,054,346 1,621,073,428 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

(บาท)

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 2,335,792         80,180             

เงินสดจ่ายเพื)อซื ออาคารและอุปกรณ์ (349,960,309)   (307,136,226)   

เงินสดจ่ายเพื)อซื อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,435,690)       (2,556,160)       

ดอกเบี ยรับ 710,570            692,823            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (351,349,637) (308,919,383)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ)มขึ น 2,417,144         2,196               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 400,000,000     -                       

เงินสดจ่ายเพื)อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (624,000,000)   (733,000,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 370,000,000     -                       

เงินสดจ่ายเพื)อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน (370,000,000)   (90,826,800)     

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 (647,849,790)   (431,999,860)   

ดอกเบี ยจ่าย (4,149,139)       (14,571,130)     

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (873,581,785) (1,270,395,594)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ:มขึ0น (ลดลง) สุทธิ (39,877,076) 41,758,451 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที) 1 มกราคม 241,783,740     200,025,289     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที: 31 ธันวาคม 5 201,906,664 241,783,740 

รายการที#ไม่ใช่เงินสด

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม

ในระหวา่งปีสิ นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดซื้ ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นจาํนวนเงินรวม

346  ลา้นบาท (2559: 307 ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินสดจาํนวน

เงิน 354 ลา้นบาท (2559: 310 ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี 
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหนี/การคา้ 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11 หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ย 
12 เจา้หนี/การคา้ 
13 เจา้หนี/ อื�น 
14 หนี/ สินหมุนเวียนอื�น 
15 รายไดร้อตดับญัชี 
16 ประมาณการหนี/ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 สาํรอง 
19 ส่วนงานดาํเนินงาน 
20 รายไดอื้�น 
21 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
22 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25 ตน้ทุนทางการเงิน 
26 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
27 กาํไรต่อหุน้ 
28 เงินปันผล 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ           สารบัญ 
 

29 เครื�องมือทางการเงิน 
30 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
31 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/  
 
งบการเงินนี/ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั"วไป 
 
บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั/งขึ/นในประเทศไทย และมีสาํนกังานใหญ่จดทะเบียน
ตั/ งอยู่เลขที�  500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ และ
โรงงานที�จงัหวดัชลบุรีตั/งอยูเ่ลขที� 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อเดือนพฤษภาคม FG37 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั/งขึ/นใน
ประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 66.91 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะสาํหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 
งานประดิษฐท์างเทคนิคปัKมขึ/นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินนี/ จัดทําขึ/นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบังคบัใช้ตั/ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1  มกราคม 2560 ในเบื/องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่นั/น มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเรื�อง การเปลี�ยนแปลงนี/
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที�  Q มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจดัทํางบการเงินนี/  บริษัทได้ประเมินใน
เบื/องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ/นต่องบการเงินของบริษทั  จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี/  ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั   
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 
งบการเงินนี/จดัทาํขึ/นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี/  
  
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 

หนี/ สินผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที�
กาํหนดไว ้ซึ� งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ญ) 

 
(ค) สกลุเงินที#ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินนี/ จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัท ข้อมูล 
ทางการเงินทั/งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั 
สินทรัพย ์หนี/ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ/นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
 

 19

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สาํคญัซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมีนยัสาํคญัที�เป็นเหตุ
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี/  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั/งสินทรัพยแ์ละ
หนี/ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี/ รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าที� มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั/งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั/นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 
เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี/ สิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านี/ ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั/นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี/   
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื/อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี/ สิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยน์ั/นหรือหนี/ สินนั/นนอกเหนือจากราคาเสนอซื/อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
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• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี/ สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี/ สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั/นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั/นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั/นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ/นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ/น 

 
ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน อยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ที� 29 
 

3 นโยบายการบัญชีที"สําคัญ 
 
นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี/ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 

 
รายการบัญชีที"เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินที� เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั/น 
 
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ/นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั/น 
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรียก เงินลงทุนระยะ
สั/นที�มีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลกูหนี.การค้าและลกูหนี.อื#น 

 
ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี/หกัค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ (ถา้มี) 
 
ค่าเผื�อหนี/สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี/  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี/ ใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหนี/จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี/ สูญ 
 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 

 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื/อ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอื�น เพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ
คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึ�งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ย 
 
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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(จ)      ที#ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ที"เป็นกรรมสิทธิ(ของกิจการ 
 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั/นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรื/ อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที�ตั/งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถทาํงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั/นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนที"เกิดขึ+นในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั/น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั/นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ  ชิ/นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ที�เกิดขึ/นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ/นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ/น 
 
ค่าเสื"อมราคา 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี/  
 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 - 23 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 
เครื�องใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ/นรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื/อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั/น  ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ/น 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั/นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน  โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั/นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี/  
 

ค่าลิขสิทธิU ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ/นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ช) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานวา่มีขอ้บ่งชี/ เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ที�มีขอ้บ่งชี/จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั/นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี/ เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลง
ประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
 

 25

(ซ) หนี.สินที#มีภาระดอกเบี.ย 
 
หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ ยบนัทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี/ สิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี/ เริ�มแรกและยอด
หนี/ เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี/ยที�แทจ้ริง 
 

(ฌ) เจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.อื#น 

 
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื�นแสดงในราคาทุน 

 
(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
โ ครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โ ครงการผลประโ ยชน์ที"กาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั/นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํใหบ้ริษทัมีสินทรัพย์
เกิดขึ/น ซึ� งการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�มีในรูปของการได้รับคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั/นตํ�าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั   
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี/ สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที บริษทักาํหนดดอกเบี/ ยจ่ายของหนี/ สิน
ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี/ สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี/ ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน  
 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ/น  

 
ผลประโ ยชน์ระยะยาวอื"น 

 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี/ ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ/น 

 
ผลประโ ยชน์ระยะสั+นของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให้ หนี/ สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที�จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี/สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
 (ฎ) ประมาณการหนี.สิน 

 
ประมาณการหนี/ สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อ[กลุ่มบริษทั/บริษทั]มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน
ที�เกิดขึ/นในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ�งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  
ประมาณการหนี/ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื�อให้สะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มี
ต่อหนี/ สิน 
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(ฏ) รายได้ 
 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซื้/อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั/น หรือมีความ
ไม่แน่นอนที�มีนัยสําคญั ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั/น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวน
รายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ/นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้าก
การใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ   
 
ดอกเบี +ยรับและรายได้อื"น 
 
ดอกเบี/ยรับและรายไดอื้�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฐ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบี/ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ/น  ยกเวน้ใน
กรณีที�มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึ� งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนที�จะนาํมาใชเ้องหรือเพื�อขาย   
 

(ฑ) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�
เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ/นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี/ สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี/ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ/นรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี บริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ/น และมีดอกเบี/ ยที�ตอ้งชาํระ บริษทั 
เชื�อว่าไดต้ั/งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี/ อยู่บนพื/นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํ
ใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ/นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู่  การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหนี/ สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี 
เงินไดนี้/ ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั/นกิจการมีความตั/งใจจะจ่ายชาํระหนี/ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั/งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี/ สินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ฒ) กาํไรต่อหุ้น 

 
บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ/าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัที�ซื/อคืน 
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(ณ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ/นจากส่วนงานดาํเนินงานนั/นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดอื้�น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินกูย้ืมและภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

4 บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั/งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรือ
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั/น การเกี�ยวขอ้งกนันี/อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี/   
 
ชื"อกิจการ ประเทศที"จดัตั ง  ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 66.91 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั/ งนี/  รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี/   
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบันทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง
ราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนสินคา้ที�
เกิดขึ/นจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั/นตน้ รวมทั/งยงัพิจารณาถึงขนาดของสินคา้
ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและค่าขนส่ง 

ซื/อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
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รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

ซื/อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบี/ยจ่าย อตัราร้อยละ 1.25 - 1.40 ต่อปี ในปี 2560 และอตัราร้อยละ 1.25 - 1.55 

ต่อปี ในปี 2559 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 
รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 3Q ธนัวาคม สรุปไดด้งันี/  
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,178,224 1,140,241 
ซื/อวตัถุดิบและอะไหล่ 13,011 13,217 
ซื/อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1,527 24,965 
ดอกเบี/ยจ่าย  3,238 7,799 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 16,238 22,757 
ค่านายหนา้ 2,148  2,828 
ค่าใชจ่้ายอื�น 864 217 
   

ผู้บริหารสําคัญ   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
   ผลประโยชนร์ะยะสั/นของพนกังาน     62,581 61,584 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,159 1,670 

   รวม 63,740 63,254 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� WQ ธนัวาคม มีดงันี/  
 
ลกูหนี.การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั 60,801 62,150 

 
เจ้าหนี.การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั 1,590 53 

 
เจ้าหนี.อื#นและเงินกู้ยืมระยะสั.นจากบุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 
 อตัราดอกเบี/ย  

 2560  2559 2560  2559 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั.น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั 1.35 - 1.40 1.25 56,000 280,000   
      

เจ้าหนี.อื#น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั   72 21,911 
     

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั   4,315 5,414 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
 

 32

   2560  2559 

   (พันบาท) 

ค่านายหน้าค้างจ่าย    

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั   531 567 
     

ดอกเบี.ยค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั   466 1,319 
     

ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื#นค้างจ่าย     

ผูบ้ริหารสาํคญั   4,953 4,025 
รวม   66,337 313,236 
 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั/นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 3Q ธนัวาคม มีดงันี/  
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั.น   

บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 280,000  1,013,000 
เพิ�มขึ/น 400,000  -       
ลดลง (624,000)  (733,000) 
ณ วนัที" ;< ธันวาคม 56,000  280,000 

 

สัญญาสําคัญที#ทํากบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 

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



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาซื.อวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั 2,688 1,988 

 
บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 
เมื�อวนัที�  3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส 
อินดสัตรี/ ส์ จาํกดั ปริมาณขั/นตํ�า 6,000 เมตริกตนั เพื�อสาํหรับการผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม โดยมีระยะเวลา
ตั/งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561  

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
  
เงินสดในมือ 59  63 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 49,615  23,288 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 152,233  168,433 
เงินลงทุนระยะสั/นที�มีสภาพคล่องสูง -        50,000 
รวม 201,907  241,784 

 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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6 ลูกหนี การค้า 
 

 หมายเหตุ 2560  2559 
  (พันบาท) 
   
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 60,801 62,150 
กิจการอื�น ๆ  972,427 912,166 

รวม  1,033,228 974,316 

    

ส่วนที�หมุนเวียน  1,033,228 974,316 

รวม  1,033,228 974,316 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี/การคา้ มีดงันี/  
 

  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการที"เกี"ยวข้องกัน    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  60,801 62,150 

  60,801 62,150 
     
กิจการอื"น  ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  803,203 749,629 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ W เดือน  169,060 162,537 
    3 - 6 เดือน  164 -     

  972,427 912,166 

    
รวม  1,033,228 974,316 

 
โดยทั�วไประยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั/งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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7 สินค้าคงเหลือ  
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 184,185 167,911 
สินคา้ระหวา่งผลิต 191,175 88,127 
วตัถุดิบ 438,223 548,672 
อะไหล่ 194,299 174,523 
สินคา้ระหวา่งทาง 239,070 229,127 
รวม 1,246,952 1,208,360 
หัก ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,164) (1,206) 
สุทธิ 1,243,788 1,207,154 

   
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย   
- ตน้ทุนขาย 4,956,287 4,564,333 
- (กลบัรายการการ) ปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ 1,958 (321) 
รวม 4,958,245 4,564,012 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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8 ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                

ณ วนัที� Q มกราคม FGG9 270,489 1,616,918 6,424,944 21,094 33,199 68,279 77,076 8,511,999 
เพิ�มขึ/น 1,539 6,830 44,640 1,614 -       60,787 188,738 304,148 
โอน -      30,506 208,703 - - (40,452) (198,757) - 
จาํหน่าย -      - (13,097) (1,735) -       - - (14,832)   
ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABB9         
   และ < มกราคม ABCD 272,028 1,654,254 6,665,190 20,973 33,199 88,614 67,057 8,801,315 
เพิ�มขึ/น -      2,398 36,236 785 6,863 33,477 262,158 341,917 
โอน -      26,526 167,356 - - (33,245) (160,637) - 
จาํหน่าย -      (510) (39,331) (1,171) (5,262) - - (46,274) 
ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABCD 272,028 1,682,668 6,829,451 20,587 34,800 88,846 168,578 9,096,958 
                
                



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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 ที�ดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
อาคารและ 

  
เครื�องจกัร 

  
เครื�องใช ้

     สินทรัพย์
ระหวา่ง 

  

 ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  อะไหล่  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื#อมราคา        

ณ วนัที� Q มกราคม FGG\ 12,711 672,960 3,609,252 16,439 17,121 - - 4,328,483 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 5,807 53,971 456,495 1,723 4,355 - - 522,351 
จาํหน่าย - - (13,052) (1,734) -       - - (14,786) 
ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABBE         
   และ < มกราคม ABCD 18,518 726,931 4,052,695 16,428 21,476 - - 4,836,048 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 5,729 54,998 471,696 1,773 5,393 - - 539,589 
จาํหน่าย - (510) (38,939) (1,170) (5,262) - - (45,881) 
ณ วนัที" ;< ธันวาคม 2560 24,247 781,419 4,485,452 17,031 21,607 - - 5,329,756 
         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที" < มกราคม ABBE 257,778 943,958 2,815,692 4,655 16,078 68,279 77,076 4,183,516 

ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABB9         
   และ < มกราคม 2560 253,510 927,323 2,612,495 4,545 11,723 88,614 67,057 3,965,267 

ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABCD 247,781 901,249 2,343,999 3,556 13,193 88,846 168,578 3,767,202 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที�ไดห้กัค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัที� WQ ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 1,717 ลา้นบาท (2559: 1,621 ล้านบาท) 

 
9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 
 ค่าลิขสิทธิU  
 ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 22,667 
เพิ�มขึ/น 2,371 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ < มกราคม 2560 25,038 
เพิ�มขึ/น 4,435 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 29,473 
  
ค่าตัดจําหน่าย  
ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 13,473 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,136 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ < มกราคม 2560 15,609 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,436 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 18,045 
  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที" < มกราคม ABB9 9,194 
ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABB9 และ < มกราคม AB60 9,429 
ณ วนัที" ;< ธันวาคม ABCD 11,428 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
 

 39

10 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี/  
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 98,058 97,279 
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (55,482) (56,115) 
สุทธิ 42,576 41,164 

 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ/นในระหวา่งปีมีดงันี/  
 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที" 

1 มกราคม 
2560 

  
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ วนัที" 
31 ธันวาคม 

2560 

   (หมายเหตุ 26)  

         (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื"อการลดมูลค่าของสินค้า) 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 

        

หนี.สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื"อมราคา) 

 
(56,115) 

 
633 

 
-     

 
(55,482) 

รวม (56,115) 633 -     (55,482) 

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

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที" 

1 มกราคม 
2559 

  
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ วนัที" 
31 ธันวาคม 

2559 

   (หมายเหตุ 26)  

         (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื"อการลดมูลค่าของสินค้า) 305 (64) -       241 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 87,364 2,935 3,175 93,474 
รายไดร้อการตดับญัชี 4,724 (1,160) -       3,564 
รวม 92,393 1,711 3,175 97,279 

        

หนี.สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื"อมราคา) 

 
(47,847) 

 
(8,268) 

 
-        

 
(56,115) 

รวม (47,847) (8,268) -        (56,115) 

     
สุทธิ 44,546 (6,557) 3,175 41,164 

 

11 หนี สินที"มภีาระดอกเบี ย 
 

 

 หมายเหตุ 2560  2559 

 (พันบาท) 

ส่วนที#หมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 2,677 260 
เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,677 260 
   

เงินกูย้ืมระยะสั/นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

   - ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 4 56,000 280,000 

รวมหนี สินที"มดีอกเบี ยระยะสั น 58,677 280,260 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที� WQ ธนัวาคม ไดด้งันี/  
 
 2560  2559 

 (พันบาท) 

  
ภายในหนึ�งปี 56,000  280,000 
รวม 56,000  280,000 

 
ณ วนัที� WQ ธนัวาคม FG60 บริษทัมีวงเงินสินเชื�อซึ�งยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนรวม 2,446 ลา้นบาท 
(2559: 2,539 ล้านบาท) 
 

12 เจ้าหนี การค้า 
 
 หมายเหตุ 2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 1,590 53 
กิจการอื�น ๆ  265,222 272,194 
รวม  266,812 272,247 

    
ส่วนที�หมุนเวียน  266,812 272,247 

รวม  266,812 272,247 

 
13 เจ้าหนี อื"น 

 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
เจา้หนี/ ค่าก่อสร้างและเครื�องจกัร 16,202 27,139 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 34,989 37,349 
เจา้หนี/ ค่าวสัดุสิ/นเปลืองโรงงานและอะไหล่ 25,933 21,047 
อื�น ๆ 43,848 19,580 
รวม 120,972 105,115 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
 

 42

14 หนี สินหมุนเวยีนอื"น 
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 12,427 14,108 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,642 9,783 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 2,064 2,055 
รวม 25,133 25,946 

 
15 รายได้รอตดับัญชี 
 

รายไดร้อตัดบัญชีไดแ้ก่ เงินชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 57.8 ลา้นบาทที�บริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายใหญ่แห่งหนึ� ง 
เพื�อเป็นเงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื�อนไขสําหรับตน้ทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ที�บริษทัตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเพื�อใหส้ามารถรองรับคาํสั�งซื/อสินคา้ที�จะเพิ�มขึ/นในอนาคตจากลูกคา้รายนี/และเพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการใน
การผลิตสินคา้ของลูกคา้ เงินชดเชยนี/ ไดแ้สดงเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ภายใตห้นี/ สินไม่หมุนเวียนอื�นในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที�สายการผลิตพร้อมใชง้านตั/งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 รายไดร้อตดับญัชีดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 12 ลา้นบาท (2559: 17.8 ล้านบาท) และในระหว่างปีสิ/นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัรับรู้รายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 5.8 ลา้นบาท (2559: 5.8 ล้านบาท) 
 

16 ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสําหรับ   
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 388,426 386,194 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 38,303 39,768 

 426,729 425,962 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 79,140 70,129 
รวม 505,869 496,091 

 

   



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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สําหรับปีสิ.นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 37,807 35,832 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 7,566 6,872 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 8,712 7,832 
รวม 54,085 50,536 

   
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
  ที�รับรู้ในระหวา่งปี (9,038) 15,876 

 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เสี�ยงของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี/ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปนี/  
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 426,729 425,962 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 425,962 397,911 
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 39,040 37,988 

ดอกเบี/ยจากภาระผกูพนั 8,488 7,926 
กาํไรจากผลประโยชนจ่์าย (2,156) (3,210) 

   
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,038) 15,876 

อื"น  ๆ   
ผลประโยชนจ่์าย (35,567) (30,529) 
   

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 426,729 425,962 

 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ/นจาก 
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (2,430) (6,014) 

ขอ้สมมติทางการเงิน  (6,155) 24,853 

การปรับปรุงจากประสบการณ์     (453) (2,963) 
รวม (9,038) 15,876 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ/าหนกั) 
 
 2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.19 2.07 
การเพิ�มขึ/นของเงินเดือนเฉลี�ยในอนาคต  4.00 - 5.90 4.00 - 5.80 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที�  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี/  
 

 (พันบาท) 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560  เพิ�มขึ/น  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  (28,228) 31,780 
การเพิ�มขึ/นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  28,623 (25,946) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปลี�ยนแปลง 1 ปี)  (431) 430 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  (12,677) 10,090 
 

 (พันบาท) 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559  เพิ�มขึ/น  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  (28,992) 32,691 
การเพิ�มขึ/นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  29,203 (26,433) 
อตัรามรณะในอนาคต (เปลี�ยนแปลง 1 ปี)  (651) 648 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  (13,382) 10,663 
 
แมว้่าการวิเคราะห์นี/ ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มูลค่าหุน้  2560  2559 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200 432,000 43,200 432,000 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 10  43,200 432,000 43,200 432,000 

ทุนที#ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 10  43,200 432,000 43,200 432,000 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 10  43,200 432,000 43,200 432,000 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี/ตั/งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
นี/จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 สํารอง 
 
สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี/จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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19 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
บริษทัมี 2 ส่วนงานที�รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ� งเป็นหน่วยงานธุรกิจที�สําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 
ที�สําคญันี/ ผลิตสินคา้และใหบ้ริการที�แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื�องจากใชเ้ทคโนโลยีและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของบริษทั 
โดยสรุปมีดงันี/   
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี/  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ� งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของบริษทั  ผูบ้ริหารเชื�อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดาํเนินงานนั/นเป็นขอ้มูลที�
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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ข้อมลูเกี#ยวกบัส่วนงานที#รายงาน 
 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 3,473,604  3,756,156  2,624,972  2,295,595  6,098,576  6,051,751 

ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 813,771 1,130,738 326,561 357,001 1,140,332 1,487,739 
           
รายไดที้�ปันส่วนไม่ได ้         182,366 168,839 
ค่าใชจ่้ายที�ปันส่วนไม่ได ้         (345,377) (311,753) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (3,296) (11,657) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้         974,025 1,333,168 

            
สินทรัพย์ส่วนงาน            
ลูกหนี/การคา้ 655,703  657,019  377,525  317,297  1,033,228  974,316 
สินคา้คงเหลือ 358,914  312,869  884,874  894,285  1,243,788  1,207,154 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,864,899  3,036,215  902,303  929,052  3,767,202  3,965,267 
สินทรัพยอื์�น ๆ ที�ไม่ไดปั้นส่วน         300,687  332,024 

รวมสินทรัพย์         6,344,905  6,478,761 

            

หนี สินส่วนงาน            
เจา้หนี/การคา้ 124,617  91,683  142,195  180,564  266,812  272,247 
หนี/ สินที�ไม่ไดปั้นส่วน         806,981  1,078,522 

รวมหนี สิน         1,073,793  1,350,769 

            
รายการอื"นที"มีสาระสําคัญ            
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 383,629  377,552  158,396  146,935  542,025  524,487 
รายจ่ายฝ่ายทุน 215,558  186,636  130,794  119,882  346,352  305,518 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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ข้อมลูทางภูมิศาสตร์ 
 
ในการนําเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที�ตั/ งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยแ์ยกตามสถานที�ตั/ ง 
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เอเชียแปซิฟิก 3,360,558  3,282,830 - - 
ประเทศไทย 1,843,730  1,802,107 3,821,567 4,016,160 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 573,708  547,470 - - 
อื�น ๆ 320,580  419,344 - - 
รวม 6,098,576  6,051,751 3,821,567 4,016,160 

 
ลกูค้ารายใหญ่  

 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหนึ�งจากส่วนงานที� 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 508 ลา้นบาท (2559: 648 ล้านบาท) จาก
รายไดร้วมของบริษทั  
 

20 รายได้อื"น 
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 157,008 139,224 
อื�น ๆ 25,358 23,254 
รวม 182,366 162,478 

 
 
 
 

 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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21 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

  
ค่าขนส่ง 75,529 76,846 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 36,670 34,508 
อื�น ๆ  31,614 38,418 
รวม 145,813 149,772 

 
22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 133,861 132,045 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,249 7,015 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,881 3,993 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 2,665 2,897 
อื�น ๆ  20,080 16,031 
รวม 168,736 161,981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

  
ค่าแรงและเงินเดือน 666,183 654,522 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 45,372 42,704 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 8,713 7,832 
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,837 4,796 
อื�น ๆ 44,086 46,332 
รวม 770,191 756,186 

 
โ ครงการผลประโ ยชน์ที"กาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 
 

โ ครงการสมทบเงินที"กาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั/งกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื/นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เมื�อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษทัสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 50 ของเงินที�หัก และหลงัจากนั/นสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุน
สาํรองเลี/ยงชีพขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที� ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี/  
 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย   
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (119,322) 57,237 
วตัถุดิบและวสัดุสิ/นเปลืองใชไ้ป 3,219,813 2,722,688 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 599,660 589,633 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 532,469 516,039 
ค่าสาธารณูปโภค 328,907  310,393 
  

รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจาํหน่าย   
ค่าขนส่ง 75,529 76,846 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 36,670 34,508 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,307 1,433 
   

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 133,861 132,045 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,249 7,015 

 
25 ต้นทุนทางการเงิน 

 
 หมายเหตุ  2560  2559 
  (พันบาท) 

ดอกเบี.ยจ่าย  

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 3,238 7,799 
   สถาบนัการเงิน 58 3,858 

รวม 3,296 11,657 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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26   ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
 
ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 หมายเหตุ  2560  2559 
  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของวดงปัจจบัุน  

สาํหรับปีปัจจุบนั  193,505 256,798 
   

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 10   

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว  (3,219) 6,557 
รวม 190,286 263,355 

 

ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,038 

 
 

(1,807) 7,231 (15,876) 

 
 

3,175 (12,701) 
รวม 9,038 (1,807) 7,231  (15,876) 3,175 (12,701) 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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การกระทบยอดเพื#อหาอัตราภาษทีี#แท้จริง  
 2560  2559 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  974,025   1,333,168 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 194,805  20 266,634 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี  (4,948)   (3,632) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  (214)   141 
อื�น ๆ   643    212 
รวม 20 190,286  20      263,355 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัที� 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 
27 กําไรต่อหุ้นขั น 

 
กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงันี/  
 
 2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
   

กําไรที"เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  783,739 1,069,812 
 

จาํนวนหุ้นสามญัที"ออกจาํหน่ายแล้ว 43,200 43,200 
  

กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน  (บาท) 18.14 24.76 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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28 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 648 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 432 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม 2559 

 
29 เครื"องมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจดัการความเสี#ยงทางด้านการเงิน 

 
บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี/ ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือทางการ
เงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การบริหารจดัการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั�นคงเพื�อรักษาความเชื�อมั�นของนกัลงทุน เจา้หนี/และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ� ง
บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั/งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเสี#ยงด้านอัตราดอกเบี.ย 

 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี/ ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี/ ยใน
ตลาด ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2560 
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จากอตัราส่วนหนี/ สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั X.20 ต่อ Q ในปี FG60 และ 0.26 ต่อ 1 ในปี FGG9 แสดงวา่บริษทั
มีการกูย้ืมเงินในอตัราที�ตํ�า จึงมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบี/ยเพียงเลก็นอ้ย ซึ� งไม่เป็นสาระสาํคญั และใชน้โยบายการ
กูย้ืมส่วนใหญ่เป็นเงินระยะสั/นจากสถาบนัการเงินและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเป็นผูเ้สนออตัราดอกเบี/ยที�ดีที�สุด 
 
อตัราดอกเบี/ ยที�แทจ้ริงของหนี/ สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี/ ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และระยะที�ครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี/  
 

 หมายเหตุ อตัราดอกเบี/ย     
 ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี   รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2560    

หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 1.35 - 1.40 56,000 56,000 

รวม  56,000 56,000 
    

ปี 2559    

หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 1.25 280,000 280,000 

รวม  280,000 280,000 

 
ความเสี#ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

 
บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื/อสินคา้และการขายสินคา้ที�เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัมีนโยบาย
ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื�อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชาํระเงิน
จากลูกคา้และเงินดงักล่าวจะนาํเขา้ฝากในบญัชีสกุลเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี�ปุ่น เป็นตน้ ซึ� งไดเ้ปิด
บญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการนาํเงินเขา้ฝากไม่ใช่เพื�อรับดอกเบี/ยเนื�องจากดอกเบี/ย
จะตํ�ามาก แต่มีวตัถุประสงค์เพื�อนาํมาชาํระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ซึ� งนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และในขณะเดียวกนัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซื/อเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี/ สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงันี/  
 

  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  83,426 111,745 
ลูกหนี/การคา้  485,728 425,021 
เจา้หนี/การคา้  (123,888) (151,336) 
  445,266 385,430 
    

เงินเยนญี#ปุ่ น    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  188 4,960 
ลูกหนี/การคา้  60,801 62,150 
เจา้หนี/การคา้  (12,662) (20,805) 
  48,327 46,305 
    

เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย    
ลูกหนี/การคา้  39,656 39,675 
เจา้หนี/การคา้  (1,102) - 
  38,554 39,675 
    

อื#นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยโูร 
   และเงินปอนด์สเตอร์ลิง) 

   

ลูกหนี/การคา้  7,465 6,770 
เจา้หนี/การคา้  (16,018) (4,421) 
  (8,553) 2,349 
    

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที"มคีวามเสี"ยง  523,594 473,759 
 
ความเสี#ยงด้านสินเชื#อ 
 
ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี/แก่บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไว ้
เมื�อครบกาํหนด 
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ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายการให้สินเชื�อที�ระมดัระวงัและขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ที�ไดมี้การอนุมติัวงเงินสินเชื�อ
แลว้ว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชาํระหนี/ได ้ ดงันั/นบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจาก
การเรียกชาํระหนี/จากลูกหนี/ เหล่านั/นเกินกวา่จาํนวนที�ไดต้ั/งค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญแลว้ 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ� งๆ ณ วนัที�รายงานไม่พบว่ามีความเสี�ยง
จากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเสี#ยงจากสภาพคล่อง 
 
บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนี.สินทางการเงิน 
 
เนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั/น และอตัราดอกเบี/ยเป็นไป
ตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี/ สินทางการเงิน ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม จะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 
30 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที"ไม่เกี"ยวข้องกัน 

 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้  
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 120,994 67,687 
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 2560  2559 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื#นๆ   

คาํสั�งซื/อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหนึ�งปี 2,753,036 2,035,185 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,324,990 444,041 

 4,078,026 2,479,226 

   

เลตเตอร์ออฟเครดิต 16,354 - 
หนงัสือคํ/าประกนัจากธนาคาร 25,799 25,799 

รวม 4,120,179 2,505,025 

 
คาํสั"งซื+อที"ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีคาํสั�งซื/อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพื�อซื/ออลูมิเนียมในปริมาณ 55,400 เมตริกตนั 
(2559: 40,200 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที�กําหนดในคาํสั�งซื/ อ (2559: มีราคาระหว่าง 123,000 - 123,700 เยนต่อ
เมตริกตัน และราคาตามที"กาํหนดในคาํสั"งซื+อ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั/งแต่ปี 2561 ถึงปี 2562 (2559: ตั+งแต่ปี 
2560 ถึงปี IJ61) 

 
31 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้
เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 11 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั/งสิ/น 475 ลา้นบาท ทั/งนี/การจดัสรรเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
 


