
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั อลูคอน จาํกัด (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน /060 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 23 กนัยายน /043 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด สาํหรับเกา้เดือน
สิ� นสุดวันที�  30 กันยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของ              
บริษัท อลูคอน จาํกัด (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิน  
ระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญัทั�งหมด
ซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
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ข้อสรุป 

 
ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน 2560 
 



30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 256,402 241,784 

ลูกหนี,การคา้ 3, 4 985,234 974,316 

สินคา้คงเหลือ 1,418,150 1,207,154 

ภาษีมูลค่าเพิ1มรอเรียกคืน 30,979 26,841 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 10,374 12,506 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,701,139 2,462,601 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 5 3,753,935        3,965,267        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,000             9,429               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,498             41,164             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 359                  300                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,808,792 4,016,160 

รวมสินทรัพย์ 6,509,931 6,478,761 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
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30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 2,840               260                  

เจา้หนี,การคา้ 3, 6 315,930           272,246           

เจา้หนี,หมุนเวียนอื1นและเงินกูย้ืมระยะสั,นจากบุคคลหรือกิจการ

ที1เกี1ยวขอ้งกนั 3 314,308           313,236           

เจา้หนี,หมุนเวียนอื1น 214,240           105,115           

รายไดร้อตดับญัชี 5,786               5,786               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,501             120,058           

ประมาณการหนี, สินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27,352             24,328             

หนี, สินหมุนเวียนอื1น 11,683             25,946             

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 926,640 866,975 

หนี�สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 7,704               12,031             

ประมาณการหนี, สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 477,951           471,763           

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 485,655 483,794 

รวมหนี0สิน 1,412,295 1,350,769 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
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30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
    ทุนจดทะเบียน 432,000 432,000

    ทุนที1ออกและชาํระแลว้ 432,000 432,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 254,000 254,000

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 43,200 43,200

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,368,436 4,398,792 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,097,636 5,127,992 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,509,931 6,478,761 

บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
   5



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 3, 7 1,476,045 1,499,455 4,571,197 4,585,804

รายไดอื้1น 40,612 41,314 136,926 118,796

รวมรายได้ 1,516,657 1,540,769 4,708,123 4,704,600

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 3 1,260,104 1,126,446 3,671,253 3,422,628

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 39,232 37,205 109,866 113,832

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 42,534 38,939 128,943 122,702

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนสุทธิ 8,401 6,093 25,277 11,981

ตน้ทุนทางการเงิน 3 1,153 2,888 2,581 9,408

รวมค่าใช้จ่าย 1,351,424 1,211,571 3,937,920 3,680,551

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 165,233 329,198 770,203 1,024,049

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 32,994 65,895 152,709 204,983 

กําไรสําหรับงวด 132,239       263,303       617,494       819,066       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:น

รายการที#จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานที1กาํหนดไว้ -              (12,666)       -              (12,666)       

ภาษีเงินไดข้องรายการที1จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -              2,533 -              2,533 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื:นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -              (10,133) -              (10,133)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 132,239       253,170       617,494       808,933       

กําไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐาน (บาท) 8 3.06 6.10 14.29 18.96 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ,นสุด

วนัที1 30 กนัยายน วนัที1 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ที1ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ0นสุดวนัที: 30 กันยายน 2559

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                    -                  (432,000) (432,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                    -                  819,066 819,066 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น -                  -                    -                  (10,133) (10,133)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                  -                    -                  808,933 808,933 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 30 กันยายน 2559 432,000 254,000 43,200 4,150,613 4,879,813 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
7



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ที1ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ0นสุดวนัที: 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2560 432,000 254,000 43,200 4,398,792 5,127,992 

รายการกับผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                  -                    -                  (647,850) (647,850)

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                  (647,850) (647,850)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที:บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                    -                  (647,850) (647,850)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                    -                  617,494 617,494 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น -                  -                    -                  -                  -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                  -                    -                  617,494 617,494 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 30 กันยายน 2560 432,000 254,000 43,200 4,368,436 5,097,636 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 617,494 819,066
ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 152,709        204,983        
ตน้ทุนทางการเงิน 2,581            9,408            
ค่าเสื1อมราคา 402,919        389,195        
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,757            1,589            
ประมาณการหนี, สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 40,709          42,321          
รับรู้รายไดร้อตดับญัชี (4,327)           (4,343)           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 1,572            14,890          
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,171            (614)              
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,846)           (33)                
ดอกเบี,ยรับ (555)              (411)              

1,214,184 1,476,051 
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี+สินดาํเนินงาน

ลูกหนี,การคา้ (11,687)         (5,739)           
สินคา้คงเหลือ (212,167)       (74,047)         
ภาษีมูลค่าเพิ1มรอเรียกคืน (4,138)           (21,352)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 2,187            778               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น (59)                5                   
เจา้หนี,การคา้ 42,910          22,115          
เจา้หนี, อื1นบุคคลหรือกิจการอื1นที1เกี1ยวขอ้งกนั 1,203            (519)              
เจา้หนี, อื1น 104,634        89,092          
หนี, สินหมุนเวียนอื1น (14,263) 280 
จ่ายประมาณการหนี, สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (31,497) (32,190)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 1,091,307 1,454,474 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (239,601) (230,780)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 851,706 1,223,694 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ,นสุด
วนัที1 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,095 71

เงินสดจ่ายเพื1อซื,อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (207,602) (239,653)

เงินสดจ่ายเพื1อซื,อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,318) (2,214)

ดอกเบี,ยรับ 502 386
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (209,323) (241,410)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีเพิ1มขึ,น 2,580 763

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั,นจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 400,000        -                

เงินสดจ่ายเพื1อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั,นจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั (380,000) (505,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน 370,000 -                

เงินสดจ่ายเพื1อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั,นจากสถาบนัการเงิน (370,000) -                

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (647,850) (432,000)

ดอกเบี,ยจ่าย (2,495) (12,194)
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (627,765) (948,431)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ:มขึ0นสุทธิ 14,618 33,853 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 241,784 200,025 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 256,402 233,878 

รายการที#ไม่ใช่เงินสด

ในระหวา่งงวดสิ,นสุดวนัที1 30 กนัยายน 2560 บริษทัไดซื้,ออาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 192 ลา้นบาท (2559:

234 ล้านบาท) และจ่ายชาํระค่าซื,ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินสดจาํนวนเงิน 208 ลา้นบาท (2559: 240 ล้านบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ,นสุด
วนัที1 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี,
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บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
4 ลูกหนี(การคา้ 
5 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
6 เจา้หนี(การคา้ 
7 ส่วนงานดาํเนินงาน 
8 กาํไรต่อหุน้ขั(นพื(นฐาน 
9 เงินปันผล 
10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
 
 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี(  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี(ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 13พฤศจิกายน <=>? 
 

1 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 2537 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั(งขึ(นใน
ประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัจาํนวนร้อยละ >6.91 ของจาํนวนทุนที�ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายภาชนะอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะสาํหรับ
บรรจุแก๊สและผลิตภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม  
งานประดิษฐท์างเทคนิคปัMมขึ(นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี( จัดทําขึ( นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 (ปรับปรุง 2559) เรื� อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลนี( จดัทาํขึ( นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ(นสุดวนัที�  RS ธันวาคม 2559 
งบการเงินนี( มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั( งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหซ้ํ( าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั(น
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนี( จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที� RS ธนัวาคม 2559 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี( มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที� RS ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก
และปรับปรุงใหม่ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินที!ใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี( จดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของ 
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั(งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การใ ช้วิจารณญาณและการประมาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี( สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ(นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ� งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวข้องกัน 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั(งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั(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 ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั(งนี(  รวมถึงกรรมการ
ของบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าที�ในระดบับริหาร
หรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี(  
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง

ราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทใหญ่ โดยคาํนึงถึงต้นทุน
สินคา้ที�เกิดขึ(นจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขั(นตน้ รวมทั(งยงัพิจารณาถึง
ขนาดของสินคา้ที�จาํหน่าย ปริมาณที�จาํหน่าย ประเทศที�จาํหน่ายและ
ค่าขนส่ง 

ซื(อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซื(อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที�กาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
ดอกเบี(ยจ่าย อตัราร้อยละ 1.25 - 1.40 ต่อปี ในปี 2560 และอตัราร้อยละ 1.25 - 1.55 

ต่อปีในปี 2559 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน สรุปได้
ดงันี(  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 สิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ขายสินคา้ 283,437  291,372  885,453  853,836 
ซื(อวตัถุดิบและอะไหล่ 3,421  3,682  9,785  10,849 
ซื(อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1,527  1,245  1,527 2,819 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 4,458  6,015  11,923  17,370 
ค่านายหนา้ 496  797  1,616  2,235 
ค่าใชจ่้ายอื�น 2,642  147  2,807  148      
ดอกเบี(ยจ่าย 1,152  1,862  2,525  6,495 
     

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั(นของพนกังาน 15,581  15,373  46,965  46,085 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 290  482  869  1,252 
    รวม 15,871  15,855  47,834  47,337 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี(  
 
ลกูหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั 72,255 62,150 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั 410 53 

 
เจ้าหนี�หมนุเวียนอื�นและเงินกู้ยมืระยะสั�นจากบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
 อัตราดอกเบี#ย  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม R? กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 2560  2559 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั�น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั 1.25-1.40 1.25 300,000 280,000   
     
เจ้าหนี�หมนุเวียนอื�น     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั   4,179 21,911 
     
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั   4,458 5,414 
     
ค่านายหน้าค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั   496 567 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
    2560  2559 
  (พันบาท) 
ดอกเบี�ยค้างจ่าย     

บริษทัใหญ่     
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั   1,405 1,319 
     
ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื�นค้างจ่าย     
ผูบ้ริหารสาํคญั   3,770 4,025 
รวม   314,308 313,236 

 
รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 
และ 2559 มีดงันี(  
 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวันที� '( กนัยายน 2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะสั�น   
บริษทัใหญ่   
ณ วนัที� 1 มกราคม 280,000 1,013,000 
เพิ�มขึ(น 400,000 -       
ลดลง (380,000) (505,000) 
ณ วนัที% 30 กันยายน 300,000 508,000 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 S? ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ > เดือน 
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซื�อวัตถุดบิและอะไหล่ 

 
 R? กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรี( ส์ จาํกดั 2,135 1,988 

 
บันทึกข้อตกลงสําคัญกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
เมื�อวนัที�  3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัททําบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส  
อินดสัตรี( ส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพื�อสาํหรับการผลิต
หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ�ม ภาชนะสาํหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตั(งแต่เดือนเมษายน 2560 
ถึงเดือนมีนาคม 2561 

 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี#การค้า 
 

  R? กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 72,255 62,150 
กิจการอื�น ๆ  912,979 912,166 

รวม  985,234 974,316 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี(การคา้ มีดงันี(  
 

  R? กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการที%เกี%ยวข้องกัน    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  72,255 62,150 

  72,255 62,150 

กิจการอื%น  ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  767,986 749,629 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกวา่ R เดือน  144,339 162,537 
3 - 6 เดือน  654 - 

  912,979 912,166 
    

รวม  985,234 974,316 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั(งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซื(อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงันี(  
 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2560  2559 

 การซื(อและ  การจาํหน่าย  การซื(อและ  การจาํหน่าย 
 การโอน  - ราคาตาม  การโอน  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน - - 1,539 -  
อาคารและส่วนปรับปรุง 22,080 - 33,027 -  
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 141,330 (249) 180,303 (38) 
เครื�องใชส้าํนกังาน 438 - 1,210 -  
ยานพาหนะ 6,863 - -      -  
อะไหล่ (1,822) - 15,849 -  
งานระหวา่งก่อสร้าง 22,948 - 2,317 -  
รวม 191,837 (249) 234,245 (38) 

 
6 เจ้าหนี#การค้า 

 
  R? กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 410 53 
กิจการอื�น ๆ  315,520 272,193 

รวม  315,930 272,246 

 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
บริษทัมีสองส่วนงานที�รายงาน การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี(  
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 
ข้อมลูเกี�ยวกบัส่วนงานที�รายงาน 

 
 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุด 

   วันที�  30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 803,018 942,245 673,027 557,210 1,476,045 1,499,455 
กําไรขั#นต้น 157,454  277,676  58,487  95,333  215,941  373,009 

       
รายไดที้�ปันส่วนไม่ได ้     40,612 41,314 
ค่าใชจ่้ายที�ปันส่วนไม่ได ้     (90,167) (82,237) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,153) (2,888) 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้       165,233 329,198 

       
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุด 

   วันที�  30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 2,630,368 2,880,981 1,940,829 1,704,823 4,571,197 4,585,804 
กําไรขั#นต้น 638,946 888,738 260,998 274,438 899,944 1,163,176 

           
รายไดที้�ปันส่วนไม่ได ้         136,926 118,796 
ค่าใชจ่้ายที�ปันส่วนไม่ได ้         (264,086) (248,515) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (2,581) (9,408) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้           770,203 1,024,049 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 กําไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั(นพื(นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน 25>? และ 255Z คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวด ที� เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที�ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวด 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี(  
 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 สิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ(นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
        

กําไรที%เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 132,239  263,303  617,494  819,066 
        

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

กําไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน (บาท) 3.06  6.10  14.29  18.96 

 
9 เงนิปันผล 
  

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั(งสิ(น 648 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2560  
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั(งสิ(น 432 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2559  
 

 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที%ไม่เกี%ยวข้องกัน 
 

 R? กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สญัญาที�ยงัไม่ไดรั้บรู้   
โรงงาน เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 168,567 67,687 

   

ภาระผกูพนัอื�นๆ   

คาํสั�งซื(อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้   
ภายในหนึ�งปี 13,177,730 2,035,185 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,757,031 444,041 

 14,934,761 2,479,226 
   

หนงัสือคํ(าประกนัจากธนาคาร 25,799 25,799 

รวม 14,960,560 2,505,025 

 
คาํสั!งซื1อที!ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีคาํสั�งซื(อที�ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพื�อซื(ออลูมิเนียมในปริมาณ 15,300 เมตริกตนั 
(31 ธันวาคม 2559: 40,200 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที�กําหนดไวใ้นคาํสั�งซื( อ (31 ธันวาคม 2559: ราคาตามที!
กาํหนดไว้ในคาํสั!งซื1อ) โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตั(งแต่ปี 2561 ถึงปี 2562 (31 ธันวาคม 2559: ตั1งแต่ปี 2560 ถึงปี 
2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที%ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และไม่ได้
นาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนี(  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี(อาจเกี�ยวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของบริษทัและถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2561 บริษทัไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี(มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื%อง 

  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� S (ปรับปรุง 2560)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2560)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2560)  นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560)  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� S6 (ปรับปรุง 2560)  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� S8 (ปรับปรุง 2560)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2560)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2560)  ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2560)  กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2560)  ประมาณการหนี( สิน หนี( สินที�อาจเกิดขึ(น และสินทรัพยที์�

อาจเกิดขึ(น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2560)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 

(ปรับปรุง 2560)   
ส่วนงานดาํเนินงาน 



บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ#นสุดวันที% 30 กันยายน ()60 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื%อง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2560)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2560)  

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
บริษทัไดป้ระเมินในเบื(องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ(นต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่เหล่านี(  ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั 

 


