
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 01 มิถุนายน 2334 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ�นสุดวนัที� 01 มิถุนายน 2334 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหก
เดือนสิ�นสุดวนัที� 01 มิถุนายน 2334 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของ
บริษทั อลคูอน จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่านี�  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 0A เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ� ง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(บณัฑิต ตั�งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน I314 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2559



สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192,983 200,025 

ลกูหนี+การคา้ 3, 4 1,124,079 1,025,029 

สินคา้คงเหลือ 943,094 1,094,082 

ภาษีมลูค่าเพิ2มรอเรียกคืน 13,057 16,890 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื2น 10,185 10,968 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,283,398 2,346,994 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 5 4,066,355 4,183,516            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,173 9,194                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,194 44,546                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื2น 304 304                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,119,026 4,237,560 

รวมสินทรัพย์ 6,402,424 6,584,554 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
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หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั+น

   จากสถาบนัการเงิน 105,248 91,085                 

เจา้หนี+การคา้ 3, 6 218,062 237,548               

เจา้หนี+ อื2นและเงินกูย้ืมระยะสั+นจากบุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 3 618,419 1,027,694            

เจา้หนี+ อื2น 176,715 121,497               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 136,708 94,043                 

หนี+ สินหมุนเวียนอื2น 18,738 21,429                 

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 1,273,890 1,593,296 -

หนี�สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 20,734 23,619                 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 481,157 464,759               

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 501,891 488,378 

รวมหนี0สิน 1,775,781 2,081,674 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
    ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000

    ทุนที2ออกและชาํระแลว้ 432,000 432,000

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 254,000 254,000

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,200 43,200

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,897,443 3,773,680 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,626,643 4,502,880 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,402,424 6,584,554 

(พันบาท)

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,573,747 1,458,889 3,086,349 2,885,324

กาํไรจากอตัราแลกเปลี2ยนสุทธิ 2,124 18,479 -            14,449

รายไดอื้2น 38,017 48,758 77,482 99,949

รวมรายได้ 1,613,888 1,526,126 3,163,831 2,999,722

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 3 1,169,795 1,191,872 2,296,182 2,394,311

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 38,486 38,261 76,627 74,100

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 39,205 39,995 83,763 82,271

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี2ยนสุทธิ -            -            5,888 -            

ตน้ทุนทางการเงิน 3 2,930 7,223 6,520 14,125

รวมค่าใช้จ่าย 1,250,416 1,277,351 2,468,980 2,564,807

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 363,472 248,775 694,851 434,915

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 72,759 49,840 139,088 87,161 

กาํไรสําหรับงวด 290,713       198,935       555,763       347,754       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2นสาํหรับงวด -            -            -            -            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 290,713       198,935       555,763       347,754       

กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน (บาท) 8 6.73 4.60 12.86 8.05 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ+นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ+นสุด

วนัที2 30 มิถุนายน วนัที2 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ที2ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดอืนสิ0นสุดวนัที< 30 มถุินายน 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที< 1 มกราคม 2558 432,000 254,000 43,200 3,439,024 4,168,224 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที<บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 - - - (432,000) (432,000)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (432,000) (432,000)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที<บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (432,000) (432,000)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 347,754 347,754 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 347,754 347,754 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที< 30 มถุินายน 2558 432,000 254,000 43,200 3,354,778 4,083,978 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้

ที2ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดอืนสิ0นสุดวนัที< 30 มถุินายน 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที< 1 มกราคม 2559 432,000 254,000 43,200 3,773,680 4,502,880 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที<บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 - - - (432,000) (432,000)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (432,000) (432,000)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที<บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (432,000) (432,000)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 555,763 555,763 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 555,763 555,763 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที< 30 มถุินายน 2559 432,000 254,000 43,200 3,897,443 4,626,643 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 555,763 347,754 
รายการปรับปรุง
ค่าเสื2อมราคา 257,729 243,995 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,043 1,007 
รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (2,885) (2,869)
ดอกเบี+ยรับ (278) (86)
ตน้ทุนทางการเงิน 6,520 14,125 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี2ยนที2ยงัไม่เกิดขึ+นจริง 13,130 (2,632)
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้ 33 (6,977)
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (13) (214)
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 37,718 35,575 
ภาษีเงินได้ 139,088 87,161 

1,007,848 716,839 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี%สินดาํเนินงาน
ลกูหนี+การคา้ (99,337) (121,134)
สินคา้คงเหลือ 150,955 (7,950)
ภาษีมลูค่าเพิ2มรอเรียกคืน 3,833 39,049 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื2น 781 (3,129)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื2น - -
เจา้หนี+การคา้ (19,330) (135,292)
เจา้หนี+ อื2นบุคคลหรือกิจการอื2นที2เกี2ยวขอ้งกนั (14,784) (1,253)
เจา้หนี+ อื2น 66,079 66,025 
หนี+ สินหมุนเวียนอื2น (2,691) (438)
เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,093,354 552,717 

จ่ายภาษีเงินได้ (94,071) (62,188)
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (21,320) (33,777)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 977,963 456,752 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ+นสุด
วนัที2 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบี+ย 281 90
ซื+ออาคาร และอุปกรณ์ (151,997) (214,066)
ขายอุปกรณ์ 50 232
ซื+อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,535)          (2,659)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (153,201) (216,403)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (8,967) (13,710)
จ่ายเงินปันผล (432,000) (432,000)
เงินเบิกเกินบญัชีเพิ2มขึ+น 14,163 20,734
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั+นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั -               240,000
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั+นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั (405,000) -               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน -               55,604
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน -               (55,604)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (831,804) (184,976)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ<มขึ0นสุทธิ (7,042) 55,373 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที2 1 มกราคม 200,025 50,621 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที< 30 มถุินายน 192,983 105,994 

รายการที*ไม่ใช่เงินสด

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ+นสุด
วนัที2 30 มิถุนายน

ในระหวา่งงวดสิ+นสุดวนัที2 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดซื้+ออาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 141 ลา้นบาท (2558:

149 ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื+ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินสดจาํนวนเงิน 152 ลา้นบาท (2558: 214 ล้านบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี+
8
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มลูทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
" บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
( ลกูหนี)การคา้ 
* ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
, เจา้หนี)การคา้ 
- ส่วนงานดาํเนินงาน 
/ กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน 
9 เงินปันผล 
40 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้    
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี)ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2559 
 

/ ข้อมูลทั%วไป 
 
บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั)งขึ)นในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญ่จดทะเบียน
ตั)งอยูเ่ลขที� 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขมุวิท 72 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงาน
อีกแห่งหนึ�งอยูที่�จงัหวดัชลบุรีตั)งอยูเ่ลขที� 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัเมื�อเดือนพฤษภาคม J*37 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั)งขึ)น
ในประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ ,6.91 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะ
สําหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิ เนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง 
ขวดอลูมิเนียม งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปัOมขึ) นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่น
อลมิูเนียม เป็นตน้ 
 

) เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี) จัดทําขึ) นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง 
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลนี) จดัทาํขึ) นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ)นสุดวนัที�  "4 ธันวาคม 2558 
งบการเงินนี) มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั) งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหซ้ํ) าซอ้นกบัขอ้มลูที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั)น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนี) จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� "4 ธนัวาคม 2558 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี) มีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติในงบ
การเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� "4 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่กรณีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินที ใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี)จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั)งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที�ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี) เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี) สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ)นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญั ในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ�งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
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(ง) เครื องมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะสั)นจากบุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนัของบริษทัมีอตัราดอกเบี) ยที�ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ซึ� งผูบ้ริหารเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท์างการเงินและหนี) สินทางการเงินดงักล่าว ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีมูลค่าไม่
แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชี 
 
บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน เช่น ลูกหนี) การคา้และลูกหนี) อื�น เจา้หนี) การคา้และ
เจา้หนี) อื�น เพราะมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินเหล่านี)จะครบกาํหนดใน
ระยะเวลาอนัสั)น  
 

5 บุคคลหรือกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั)งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี)อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี)   
 

 

ชื%อกจิการ ประเทศที%จดัตั#ง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
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) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี)  
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง
ราคาขายสินคา้ระหวา่งบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนสินคา้ที�
เกิดขึ) นจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั)นต้น รวมทั) งยงัพิจารณาถึงขนาดของ
สินคา้ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและค่าขนส่ง 

ซื)อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซื)อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ดอกเบี)ยจ่าย อตัราร้อยละ 1.25 - 1.55 ต่อปี ในปี 25*9 และอตัราร้อยละ 1.20 – 1.90    

   ต่อปี ในปี 2558 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
 
รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2559 และ 25*8 
สรุปไดด้งันี)  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 สิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  สิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 290,133  238,682  562,464  459,310 
ซื)อวตัถุดิบและอะไหล่ 3,766  3,066  7,167  5,564 
ซื)อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ -  554  1,574  3,817 
ดอกเบี)ยจ่าย 1,946  6,125  4,633  11,951 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 5,816  5,311  11,355  11,239 
ค่านายหนา้ 670  690  1,438  1,343 
ค่าใชจ่้ายอื�น -  -  1  27 
     

     
     



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 สิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  สิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั)นของพนกังาน 15,375  15,429  30,712  30,814 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 385  1,339  770  2,677 
    รวม 15,760  16,768  31,482  33,491 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� "Z มิถุนายน J**9 และ 31 ธนัวาคม J*58 มีดงันี)  
 
ลกูหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 81,575 64,561 

 
เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 3,911 10 

 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี�อื�นและเงินกู้ยมืระยะสั�นจากบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
 อตัราดอกเบี)ย  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 2559  2558 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั�น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 1.25 1.25 - 1.55 608,000 1,013,000 
     

เจ้าหนี�อื�น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   - 44 
     

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   5,816 5,728 
     
ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั   669 666 

 

    

ดอกเบี�ยค้างจ่าย   

บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 1,784 4,230 
   
ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื�นค้างจ่าย   

ผูบ้ริหารสาํคญั 2,150 4,025 
รวม 618,419 1,027,693 

 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั)นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัระหว่างงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 มีดงันี)  
 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2559  2558 

 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะสั�น   
บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 1,013,000 1,368,000 
เพิ�มขึ)น - 240,000 
ลดลง (405,000) - 
ณ วนัที% 30 มถุินายน 608,000 1,608,000 

 
สัญญาสําคัญที�ทํากบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื�อนไข
ของสัญญาดงักล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที�จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงขอ้มูลทางเทคนิคและความรู้ความ
ชํานาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี) บริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 4Z ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ , เดือน 
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซื�อวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี) ส์ จาํกดั 5,057 4,338 

 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เมื�อวนัที�  9 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  
อินดสัตรี) ส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพื�อสาํหรับการผลิต
กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม โดยมีระยะเวลาตั)งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 

 

4 ลูกหนี#การค้า 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 81,575 64,561 
กิจการอื�น ๆ  1,042,504 960,468 

รวม  1,124,079 1,025,029 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี)การคา้ มีดงันี)  
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2559  2558 

  (พันบาท) 
กจิการที%เกี%ยวข้องกนั    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  81,575 64,561 

  81,575 64,561 

กจิการอื%น ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  834,734 774,710 
เกินกาํหนดชาํระ :    

นอ้ยกวา่ " เดือน  207,695 185,758 
" - , เดือน  75 - 

  1,042,504 960,468 

    

รวม  1,124,079 1,025,029 

 
โดยทั�วไประยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั)งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซื)อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงันี)  
 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันที� 01 มิถุนายน J**^  J**/ 
 การซื)อและ  การจาํหน่าย  การซื)อและ  การจาํหน่าย 

 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 1,539  -  6,158  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 9,416  -  10,244  - 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 134,668  (37)  211,561  (18) 
เครื�องใชส้าํนกังาน 1,077  -  9,294  - 
อะไหล่ 1,370  -  1,445  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง (7,465)  -  (89,481)  - 
รวม 140,605  (37)  149,221  (18) 

 

6 เจ้าหนี#การค้า 
 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2559  2558 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 3,911 10 
กิจการอื�น ๆ  214,151 237,538 

รวม  218,062 237,548 

 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
บริษทัมีสองส่วนงานที�รายงาน การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี)  
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลมิูเนียม 
 
ข้อมลูเกี�ยวกบัส่วนงานที�รายงาน 
 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุด 

   วันที�  30 มิถุนายน J**^  J**/  J**^  J**/  J**^  J**/ 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 994,459 904,925 579,288 553,964 1,573,747 1,458,889 
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 312,278     212,323  91,674  54,694  403,952    267,017 

     

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุด 

   วันที�  30 มิถุนายน J**^  J**/  J**^  J**/  J**^  J**/ 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,938,735  1,792,190  1,147,614  1,093,134  3,086,349 2,885,324 
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 611,062     399,273  179,105      91,740  790,167    491,013 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวด   ที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดย
แสดงการคาํนวณดงันี)  

 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 สิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  สิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 J**^  J**/  J**^  J**/ 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
        

กาํไรที%เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 290,713  198,935 555,763  347,754 
       

จาํนวนหุ้นสามญัที%ออกและจาํหน่ายแล้ว 43,200  43,200 43,200  43,200 
       

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน (บาท) 6.73  4.60 12.86  8.05 

 
9 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงินทั)งสิ)น 432 ลา้นบาท ซึ� งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงินทั)งสิ)น 432 ลา้นบาท ซึ� งเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
เดือนพฤษภาคม J**8 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้  
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 101,267 127,863 

    
ภาระผกูพนัอื�นๆ   

คาํสั�งซื)อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหนึ�งปี 2,063,718 1,364,431 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 866,537 852,015 

 2,930,255 2,216,446 

   

หนงัสือคํ)าประกนัจากธนาคาร 25,799 25,799 

รวม 2,956,054 2,242,245 

 
คาํสั งซื1อที ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีคําสั�งซื) อที�ผูข้ายสินค้าตกลงเพื�อซื) ออลูมิเนียมในปริมาณ 51,350 เมตริกตัน  
(31 ธันวาคม 2558: 42,100 เมตริกตัน) โดยมีราคาคงที�ระหว่าง 123,000 - 123,700 เยนต่อเมตริกตนั และราคาตามที�
กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื)อ (31 ธันวาคม 2558: ราคาคงที ระหว่าง 123,000 – 123,700 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที 
กาํหนดไว้ในคาํสั งซื1อ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั)งแต่ปี J**9 ถึงปี J*60 (31 ธันวาคม 2558: ตั1งแต่ปี 2558 ถึงปี 
2559) 

 
 

 

 

 



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน )**9 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที%ยงัไม่ได้ใช้     

 
ประกาศดงัต่อไปนี)ไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ และไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนี)  ประกาศที�
ออกใหม่นี)อาจเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม
ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 บริษทัไม่มีแผนที�จะนาํประกาศฉบบันี)มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื%อง 
  

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี) สินทางการเงิน 

 

บริษทัไดป้ระเมินในเบื)องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ)นต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามประกาศที�ออก
ใหม่  ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั 
 


